
Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

STARY SĄCZ • CZERWIEC 2003 • NR 130 • ISSN 1508−9290  CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/
www.kurier.stary.sacz.pl



Strona 2 KURIER STAROS¥DECKI 6/2003

n Zakoñczy³ siê remont budynku Muzeum Regionalnego im.
Seweryna Udzieli. Od 21 maja muzeum otwarte jest dla
zwiedzaj¹cych. Wykonano wymianê i impregnacjê gontu na
starej czêœci budynku (od Rynku), i wymalowano elewacjê.
Prace remontowe przeprowadzi³a firma “ERBET”. £¹czny
koszt zamknie siê w kwocie ok. 90.000 z³. Ponadto, w ramach
œrodków i si³ Towarzystwa Mi³oœników Starego S¹cza
odgrzybiono sale nr 3 i 4 oraz wymieniono czêœæ pod³ogi,
uzupe³niono tynki (suche tynki, regipsy) oraz wykonano prace
porz¹dkowe. Ten zakres robót kosztowa³ ok. 1,8 tys. z³. /O
wymianê zabytkowego, krytego gontem dachu TMSS
upomina³o siê od kilku lat. Nie uregulowany stan prawny
obiektu komplikowa³ podejmowanie decyzji. Okaza³o siê
jednak, ¿e wspó³w³aœciciel (nastêpca prawny) obiektu jest
nieznany. Mimo to, decyzjê o koniecznoœci wykonania prac
podj¹³ powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Prace
mia³y rozpocz¹æ siê wczeœniej, zgromadzono niezbêdne
materia³y i gont, ale z powodu niespodziewanych opadów
œniegu trzeba by³o je od³o¿yæ/.

n Remont budynku Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury (Rynek
5), w ramach którego wykonano niezbêdne wzmocnienia
konstrukcyjne, wymianê okien od strony Rynku (na parterze i
piêtrze) i wymalowano elewacjê, kosztowa³ ok. 60.000 z³.
Prace prowadzi³a Chemobudowa. 

n Remont budynku Oœrodka Pomocy Spo³ecznej (naprawa
elewacji i malowanie) kosztowa³ w ok. 1000 z³(!). Materia³y
(tynki, farby…) zosta³y zakupione ze œrodków w³asnych
Oœrodka. Robotê wykonali „bezrobotni“ (skierowani przez
Rejonowe Biuro Pracy) zatrudnieni przez UMiG w ramach
robót publicznych.

n Od 15 maja mo¿na podziwiaæ wiosenny wystrój Rynku. W
ramach prac pielêgnacyjnych zieleni miejskich (na zlecenie
Burmistrza MiG) pracami zajmuje siê firma EPOL Stanis³awa
Garbacza. Rabaty zosta³y nasadzone rumiankiem, w
podwieszanych skrzynkach kwitn¹ surfinie.

n 7 tys. z³ kosztowa³y prace remontowo-adaptacyjne
przeprowadzone w budynku Urzêdu Miasta i Gminy
(ul.Batorego 25). 

n Departament Szkolnictwa Wy¿szego Ministerstwa Edukacji i
Sportu, po dokonaniu oceny ca³oœci dokumentacji
zgromadzonej w sprawie wniosku o uruchomienie specjalnoœci
zawodowej „wychowanie fizyczne z odnow¹ biologiczn¹“
podj¹³ decyzjê o nadaniu Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Zawodowej w Nowym S¹czu uprawnienia do uruchomienia
kszta³cenia na ww. specjalnoœci. 

n W lesie gminnym nasadzono ok. 10 tys. sadzonek drzew. Przy
pracy zostali zatrudnieni „bezrobotni“ w ramach robót
publicznych.

n Rozstrzygniêto postêpowanie przetargowe na: “Odbudowê
dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi, tj. “Na
Platówkê w Skrudzinie”, “Do Olesia w Barcicach Dolnych”,
“Na £¹ki w Woli Kroguleckiej”, “Na Pagorek w £azach
Biegonickich”, “Na Wd¿ary w Barcicach Górnych”. Wybrano
ofertê firmy BUD-DRÓG - £AGOSZ - Dru¿ków Pusty.
Przedmiot zamówienia opiewa³ na kwotê 233 tys. z³.

n Odbudowê dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi, tj.
“Do Sopatów i Ogorza³ych w Przysietnicy”, “Do Jureckich w
Moszczenicy Wy¿nej”, “Do Garbacza w Gaboniu”
przeprowadzi (w wyniku przetargu) firma PRDM Nowy S¹cz.
Przedmiot zamówienia opiewa³ na kwotê ponad 170 tys.z³

n Na cmentarzu komunalnym trwa budowa alejek. Trzy alejki (o
³¹cznej pow. 800 m2 ) wyk³adane kostk¹ brukow¹,
wykonywane s¹ w ramach robót publicznych. 

n Remont chodnika przy ul. Sobieskiego (odcinek od ul. 22
stycznia do ul. Rocha) oraz remont chodnika przy bloku 5 na
os. S³onecznym bêdzie realizowa³a firma “JADAR” o/Nowy
S¹cz. Przy pracach bêd¹ zatrudnieni „bezrobotni“. 

n Wkrótce zostan¹ wznowione prace przy budowie sali
gimnastycznej w Barcicach. Przetarg na za³o¿enie stolarki
okiennej (PCV), œlusarki aluminiowej, wykonanie tynków
wewnêtrznych wraz z instalacjami podtynkowymi oraz pod³o¿a
pod posadzki wygra³o PRBiT – Cechini z Krynicy.
Przygotowany projekt inwestycji przewiduje tak¿e budowê
widowni na poziomie piêtra wraz z klatk¹ schodow¹ z poziomu
parteru. 

n Dodatkowe oœwietlenie pylonów przy ul. Pi³sudskiego bêdzie
zasilane z istniej¹cej sieci elektrycznej.

n W Barcicach i Starym S¹czu (ul. Mickiewicza i Podegrodzka)
przeprowadzono remont 4-ch progów zwalniaj¹cych. Wartoœæ
robót ok. 11 tys. z³.

n W ul. Czecha, „Alejce do os. S³oneczne“, Daszyñskiego oraz
w Barcicach usuniêto awariê studzienek kanalizacyjnych. 

n Na ulicach i drogach w mieœcie i gminie zosta³o odnowione
“oznakowanie poziome”, miêdzy innymi parkingu na Rynku. 

n Remontu schodów w Rynku przy pierzei po³udniowej bêdzie
prowadzi³a firma “Szarek” z Nowego S¹cza. Zakres prac
opiewa na kwotê 3,3 tys. z³.

n Urz¹d Gminy wyst¹pi³ do Starostwa Powiatowego w Nowym
S¹czu i Policji o zatwierdzenie lokalizacji przystanków przy
drodze gminnej w Popowicach.

n W UMiG przygotowano 8 wniosków do Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów - Biura Usuwania Skutków Powodzi, o dotacje
na odbudowê popowodziow¹ dróg gminnych oraz wyst¹pienie
do Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego w sprawie
przyspieszenia prac zmierzaj¹cych do podpisania umów w
sprawie remontu chodników przy drogach wojewódzkich na
terenie gminy.

n W trakcie realizacji jest remont budynku przy ul. Sobieskiego
74 w Starym S¹czu, polegaj¹cy na wymianie wiêŸby dachowej
przez Zak³ad Remontowo – Budowlany - Szewczyk Stary S¹cz.

n MKS SOKÓ£ w A-klasie! Na trzy mecze przed zakoñczeniem
rozgrywek pi³karze Soko³a zapewnili sobie awans - po
wieloletniej przerwie - do wy¿szej klasy rozgrywkowej. Sukces
przypieczêtowa³o zwyciêstwo 1:0 w Paszynie, na boisku
wicelidera. 29 CZERWCA WIELKI SPORTOWY FESTYN NA
PODMAJERZU!

WIEŒCI Z MAGISTRATU
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Serdecznie witam
uczestników 

Jubileuszowego
Staros¹deckiego Festiwalu
Muzyki Dawnej - Artystów,
Goœci, Mieszkañców miasta 
i gminy, S¹deczan!

Stary S¹cz bogactwem
kultury siêga wczesnego
œredniowiecza. Miasto by³o
wtedy jednym z
najwa¿niejszych oœrodków
politycznych, gospodarczych i
cywilizacyjnych w
Ma³opolsce, a Klasztor
Klarysek (ufundowany przez
œw. Kingê) promieniowa³
kultur¹ na ca³y ówczesny
œwiat. W³aœnie z tego miejsca
- ³¹cz¹cego siê z najstarszymi
zabytkami polskich œpiewów

wielog³osowych - wyp³ynê³a inspiracja dla twórców Festiwalu. 
Jestem pe³en uznania, ¿e odbywaj¹ce siê od 1975 roku koncerty
wci¹¿ ciesz¹ siê zainteresowaniem artystów, publicznoœci i mediów a
Festiwal doczeka³ siê jubileuszowej 25. edycji. 
Z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ przyjmujê decyzje sióstr Klarysek, Matki
Ksieni El¿biety Wielebiñskiej oraz Ksiêdza Biskupa Wiktora
Skworca, dziêki którym po wieloletniej przerwie Festiwal powraca do
koœcio³a Œwiêtej Trójcy przy Klasztorze.
Jubileusz otworzy koncert, w którym z Mesjaszem G.F. Haendla
wyst¹pi Capella Cracoviensis Pana Stanis³awa Ga³oñskiego,
za³o¿yciela Festiwalu. Koncerty odbêd¹ siê tak¿e poza Starym
S¹czem, w Nowym S¹czu i Barcicach. 

Stary S¹cz - wpisany do Kapitu³y Najstarszych Miast Polski - mo¿e
zaciekawiæ historycznym uk³adem urbanistycznym, z zabudow¹ w
piêknym powi¹zaniu z malowniczym krajobrazem (ka¿da z dolin,
³¹cz¹cych siê w naszym mieœcie rzek: Popradu i Dunajca prowadzi
do innej, atrakcyjnej czêœci Beskidu S¹deckiego) oraz niezwyk³ym
przywi¹zaniem do tradycji. Wyj¹tkow¹ atrakcj¹ miasta - obok XIII
wiecznego klasztoru - jest o³tarz, na którym Jan Pawe³ II
kanonizowa³ ksiê¿nê Kingê. 
Te walory, a tak¿e wyj¹tkowa ¿yczliwoœæ i goœcinnoœæ mieszkañców,
mam nadziejê zachêc¹ Pañstwa do czêstszego odwiedzania naszych
stron. Zapraszam turystów i pielgrzymów... tak¿e inwestorów. 
Zapewniam o przychylnoœci dla dzia³añ s³u¿¹cych rozwojowi
staros¹deckiej dziedziny, we wszystkich aspektach. 
Efektem ambitnych inicjatyw mieszkañców i konsekwentnego
dzia³ania samorz¹du Gminy jest stosunkowo dobrze rozwiniêta
infrastruktura, baza handlowo-gastronomiczna i noclegowa (z
interesuj¹c¹ ofert¹ agroturystyczn¹), sieæ oœrodków zdrowia,
placówek kulturalno-oœwiatowych... oraz ciekawe inicjatywy w
sferze kultury. Festiwal jest tego najlepszym przyk³adem. 

--  AA  jjeeœœllii  cchhcciieelliibbyyœœcciiee  œœppiieewwaaææ  ii  ttaaññcczzyyææ,,  aa  nnaawweett  jjeeœœllii  cchhcciieelliibbyyœœcciiee
ttoo  cczzyynniiææ  wwee  ddnniiee  nnaa  kkooœœcciieellnnyymm  ddzziieeddzziiññccuu  ((ggddzziiee  ggooddzzii  ssiiêê
œœppiieewwaaææ  ttyyllkkoo  ppiieeœœnnii  bbooggoobboojjnnee)),,  bbêêddzziieecciiee  mmooggllii  ttoo  uucczzyynniiææ,,  ggddyy¿¿
ppoowwssttaa³³aa  zzggooddnniiee  zz  tt¹¹  ppoottrrzzeebb¹¹  ppeewwnnaa  iillooœœææ  ppiieeœœnnii..  PPoowwiinnnnyy  bbyyææ
oonnee  uu¿¿yywwaannee  ww  ssppoossóóbb  ppee³³eenn  rreessppeekkttuu  ii  uummiiaarrkkoowwaanniiaa,,  bbyy  nniiee
pprrzzeesszzkkaaddzzaa³³yy  ttyymm,,  kkttóórrzzyy  pprrzzyycchhooddzz¹¹  ttuu  zzee  ssww¹¹  mmooddlliittww¹¹  ii  rreelliiggiijjnn¹¹
mmeeddyyttaaccjj¹¹..  - tym nieco sparafrazowanym zapisem œredniowiecznego
kopisty klasztornego zapraszam Pañstwa do udzia³u w Festiwalu. 
Zapraszam tak¿e na odbywaj¹cy siê przez dwa ostatnie dni
Festiwalu "Staros¹decki Jarmark Kulturalny" na Rynku, nawi¹zuj¹cy
do s³ynnych œrodowych jarmarków, które gromadz¹ w tym miejscu
rzesze ludzi nieprzerwanie od Œredniowiecza.
¯yczê mi³ego pobytu na staros¹deckiej ziemi, wznios³ych prze¿yæ,
radoœci i niezapomnianych wra¿eñ!

BBuurrmmiissttrrzz  MMaarriiaann  CCyyccooññ

O bud¿ecie s³ów kilka
Sporo komentarzy i opinii wœród mieszkañców gminy
wywo³uj¹ informacje o wynikach finansowych miasta i
gminy za rok ubieg³y. W sprawozdaniach, jakie Urz¹d
Miasta i Gminy przekaza³ do Regionalnej Izby
Obrachunkowej (organ kontroluj¹cy Urz¹d pod
wzglêdem poprawnoœci prowadzenia polityki
finansowej) znalaz³a siê informacja, ¿e nadwy¿ka
bud¿etowa w roku 2002 wynios³a 1.605.893 z³ote.
Informacja taka, wyrwana z kontekstu ca³ego
sprawozdania, mo¿e zostaæ odebrana jako
potwierdzenie œwietnej kondycji finansów miasta.
Zaczê³y siê pojawiaæ pomys³y, na co wydaæ dodatkowe
pieni¹dze. 
Tymczasem, ¿eby dowiedzieæ siê, ile rzeczywiœcie
œrodków finansowych pozosta³o do dyspozycji
Burmistrza po zamkniêciu ubieg³ego roku finansowego
trzeba uwzglêdniæ informacjê, ¿e niedobór na
zasobach bud¿etu za lata poprzednie – do roku 2001
w³¹cznie – wynosi³ 2.486.644 z³ote. O tak¹ kwotê w
tych latach wydatki bud¿etu przewy¿szy³y jego
dochody. Czêœæ tego deficytu pokryta zosta³a przez
uzyskan¹ w 2002 roku nadwy¿kê. Podsumowuj¹c -
wynik finansowy naszej gminy w ujêciu narastaj¹cym
na dzieñ 31 grudnia 2002 wynosi – 880.751 z³otych. 
Dla pokrycia deficytu miasto zaci¹ga³o kredyty i
po¿yczki. Na dzieñ 31 grudnia 2002 ³¹czna kwota
zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek miasta wynosi³a
1.349.134 z³otych. Dziêki zaci¹gniêtym kredytom
bud¿et miasta dysponowa³ na zakoñczenie ubieg³ego
roku  kwot¹ 468.383 z³ote – s¹ to tzw. wolne œrodki. I
taka kwota zostanie wprowadzona do bud¿etu miasta
na rok 2003 jako dodatkowy przychód.  W znacznym
stopniu jest ona jednak ju¿ rozdysponowana – ok. 150
tys. z³otych stanowi¹ op³aty za us³ugi wykonane
jeszcze w 2002 roku – g³ównie remonty dróg oraz
wydatki maj¹tkowe. 200 tys. z tej puli uchwa³¹ Rady
Miejskiej zosta³o przeznaczone na dofinansowanie
powo³ania w Starym S¹czu kierunku “Wychowanie
fizyczne z odnow¹ biologiczn¹” Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu.

Realizacja tegorocznego planu bud¿etowego stoi
przed trudnym wyzwaniem. Analizy wykonania
dochodów za pierwszych 5 miesiêcy nie napawaj¹
optymizmem. Z informacji przekazanych przez
Kierownika Referatu Podatków na Sesji Rady
Miejskiej w dniu 26 maja br. wynika, ¿e naliczony
wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych i
prawnych jest o 246 tys. z³otych ni¿szy od za³o¿onego
w uchwale bud¿etowej – to skutek wejœcia w ¿ycie
nowej Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych. Do
tego w dalszym ci¹gu obserwuje siê spadek
œci¹galnoœci podatków, powodowany g³ównie trudn¹
sytuacj¹ firm. Jeœli tendencja zaobserwowana w
pierwszych miesi¹cach roku utrzyma siê, bud¿et
miasta mo¿e straciæ dodatkowe 570 tys. z³otych.
Stwarza to realne zagro¿enie dla realizacji zadañ ju¿
zaplanowanych w tegorocznym bud¿ecie. 

BBoogguummii³³aa  KKlliimmcczzaakk
Kierownik Referatu Bud¿etowo-Finansowego

UMiG w Starym S¹czu
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Za kilka dni rozpoczynamy jubileuszowy, XXV Staros¹decki
Festiwal Muzyki Dawnej. Dla mnie ten festiwal te¿ bêdzie

w pewnym sensie jubileuszowy, poniewa¿ jestem jego
dyrektorem od piêciu lat. 
Ale mój kontakt z tym festiwalem trwa³ o wiele, wiele d³u¿ej.
Jeszcze jako uczeñ œredniej szko³y przyje¿d¿a³em tu na
koncerty z Rytra czy Piwnicznej, gdzie spêdzaliœmy wakacje.
To by³y jeszcze lata dyrekcji Stanis³awa Ga³oñskiego. Kilka
lat póŸniej, tym razem jako student, gra³em z Capella
Cracoviensis, równie¿ pod jego dyrekcj¹. Up³ynê³o wiele lat,
ale kiedy pierwszy raz – ju¿ jako dyrektor artystyczny –
pojawia³em siê w Koœciele œw. El¿biety przed staros¹deck¹
publicznoœci¹, bardzo wyraŸnie przypomnia³em sobie tamte
koncerty, pamiêtaj¹c œwietnie nawet miejsca, gdzie “wtedy”
siedzia³em.

Przez dwadzieœcia piêæ lat festiwal niew¹tpliwie zmienia³
swoje oblicze. Zmieni³y siê czasy, ludzie, rzeczywistoœæ

polityczna, okolicznoœci, zmieni³ siê wygl¹d miasta i okolicy. Ale
koncepcja zorganizowania festiwalu dawnej muzyki w mieœcie
o tak wielu ¿ywych œladach historii, o której mówi w rozmowie
ze mn¹ Stanis³aw Ga³oñski nie straci³a nic ze swej aktualnoœci.
Ale od samego pocz¹tku wiedzia³em, ¿e nie mogê jej

dos³ownie kopiowaæ; i kiedy uk³ada³em program pierwszego
“swojego” festiwalu w roku 1999 by³em ju¿ ca³kowicie pewien,
¿e chcê wnieœæ jeden bardzo istotny element: wprowadziæ na
sta³e obok muzyki dawnej w “czystej”, historycznej postaci
tak¿e muzykê innych epok, ³¹cznie ze wspó³czesnoœci¹, pod
jednym wszak¿e warunkiem – muzyka ta musia³a byæ bardzo
silnie osadzona w dawnej tradycji, nawi¹zywaæ do niej z punktu
widzenia artystycznego, religijnego, filozoficznego....

We wstêpie do programu XXI – a wiêc pierwszego
“ca³kowicie mojego” festiwalu pisa³em:...có¿ to

w³aœciwie jest owa “dawna muzyka?” Jeœli zobaczymy
problem w perspektywie up³ywaj¹cego czasu – oka¿e siê, ¿e
muzyka “dawna” nie zawsze by³a dawna, ¿e kompozytorzy
sprzed wieków mieli doœæ odwagi, by dokonywaæ rewolucji.
Czy¿ organum szko³y Notre Dame nie rewolucjonizowa³o
wielowiekowej tradycji gregoriañskiej monodii, czy
skomplikowana chromatyka Gesualda da Venosa nie by³a
rewolucj¹, awangard¹ wobec harmoniki renesansowego
madryga³u?....Z kolei liczne w drugiej po³owie XX w.
nawi¹zania do tradycji, na przyk³ad u póŸnego Strawiñskiego,
Pendereckiego, Góreckiego, albo tzw.”nowa tonalnoœæ” – czy
to nie rozpaczliwe poszukiwanie dawnego porz¹dku,
nostalgiczna próba znalezienia drogowskazu w
wieloznacznoœci postmodernistycznej estetyki?. Czy nie mamy
tu do czynienia ze s p o t k a n i e m tradycji, kultur, estetyk,
religii, spotkaniem, które odbiera czasowi jego niszcz¹ce
dzia³anie? Pisz¹c to nie wiedzia³em jeszcze, ¿e takie bêdzie
credo artystyczne tego festiwalu przez najbli¿sze kilka lat. Ale
by³em pewien, ¿e nara¿ê siê na zarzuty ortodoksyjnych
mi³oœników dawnej muzyki, ¿e zrywam z czystoœci¹ stylu, ¿e,
mieszaj¹c epoki, odbieram muzyce dawnej jej – wed³ug nich –
niedoœcignion¹ czystoœæ i klarownoœæ. Istotnie, te zarzuty
przysz³y doœæ szybko, ale ja wiedzia³em, ¿e nie chcê znaleŸæ
siê w skansenie, ¿e chcê pokazaæ dawn¹ muzykê ¿yj¹c¹ i
funkcjonuj¹c¹ tu i teraz, a nie tylko w muzealnej gablocie.

Wsparcie przysz³o bardzo szybko i to z doœæ
niespodziewanej strony. Oto zapraszani na kolejne

festiwale wybitni artyœci z Polski i zagranicy zaczêli w swoich
programach robiæ to samo, co ja w programie festiwalu –
w³¹czali kompozycje wspó³czesne, specjalnie dla nich pisane
(np. Pierre Hammon i Jacek Urbaniak w r.2001), prezentowaæ
wspó³czesne, swoje wersje œredniowiecznych improwizacji
(Norbert Rodenkirchen, 2002), ³¹czyæ muzykê religijn¹
dawnych i nowych epok (Chór GLORIA). Z rozmów z nimi
wynika³o, ¿e takie s¹ tendencje w œwiatowym wykonawstwie.
Cieszy³em siê, s³ysz¹c od nich te same argumenty, które mn¹
wczeœniej kierowa³y – sztuka jest ci¹g³oœci¹, tradycja i
wspó³czesnoœæ s¹ ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane, ka¿dy
wykonawca musi poszerzaæ swój repertuar, aby siê rozwijaæ,
warto szukaæ nowego wyrazu i nowego jêzyka dla starych,
szacownych instrumentów....

Wci¹gu tych piêciu lat na Festiwalu wyst¹pi³o wielu
artystów, zwi¹zanych z muzyk¹ minionych epok.

Wszystkich nie sposób wymieniæ, ale koniecznie trzeba
wspomnieæ o artystach, którzy szybko zidentyfikowali siê z t¹
niepowtarzaln¹ atmosfer¹ Starego S¹cza, nie traktuj¹c
wystêpu tutaj tylko jako jednego z wielu koncertów i
dostarczaj¹c na to dowodów. Oto muzycy z zespo³u

FFoott..  AAnnddrrzzeejj  RRaammss

JUBILEUSZ



PPOODD  SSZZYYLLDDEEMM
MMUUZZYYKKII  DDAAWWNNEEJJ
"Muzyka dawna to cudowne dŸwiêki, stylowe i efektowne
instrumenty, które wzbudzaj¹ ciekawoœæ i zadumê nad ich
sekretami. Jej brzmienie budzi melancholiê i zastanowienie
albo uciechê i zapomnienie. To niepowtarzalna muzyka,
wykonywana na starych instrumentach (czasem
oryginalnych, czêœciej zrekonstruowanych), ciekawe
aran¿acje, piêkne kostiumy, dzie³a mistrzów dawnych
epok, staropolskie teksty têtni¹ce humorem i refleksj¹,
muzyka tworzona ad maioram Dei gloriam - mówi¹
entuzjaœci staros¹deckiego Festiwalu. −
Faktycznie, Festiwal ma takie oblicze, ale nie tylko, od kilku
lat prezentuje równie¿ „muzykê po Bachu i Monteverdim”,
wspó³czesn¹ i zupe³nie now¹, a¿ do skomponowanego
specjalnie dla Festiwalu „Alleluja na chór i orkiestrê”. 
Staros¹decki Festiwal pod szyldem muzyki dawnej
pokazuje i przenosi w nasz œwiat wielowiekowe
dziedzictwo kulturowe polskie i europejskie. Zarówno w
postaci tzw. kultury wysokiej, jak i w jej ludycznym
charakterze. Pielêgnuj¹c tradycjê, zmierza do dzisiejszoœci,
choæby w postaci wymiany kulturalnej zagranicznych miast
partnerskich Starego S¹cza, w ramach towarzysz¹cego
Festiwalowi - „jarmarku kulturalnego”. 
Myœlê, ¿e dla historycznego miasta taki Festiwal jest
bardzo dobry. Poprzez tradycjê do teraŸniejszoœci. Z
przes³aniem ochrony przed zagro¿eniami, jakie niesie
agresywna, nierespektuj¹ca przesz³oœci wspó³czesnoœæ. 
Stary S¹cz, który ju¿ w XIII w. by³ znacz¹cym oœrodkiem
gospodarczym i kulturowym w tej czêœci Europy, ma
szanse nawi¹zania do swojej zapomnianej œwietnoœci, nie
tylko dziêki zachowanemu w stosunkowo niezmienionej
postaci historycznemu kszta³towi urbanistycznemu i
harmonijnemu powi¹zaniu architektury z krajobrazem, ale
tak¿e poprzez aspekt kulturowy. 
Europa by³a wówczas jednoœci¹ i kultura by³a jedna, a
wielonarodowe grupy mnichów i mniszek - jak
Franciszkanie czy Klaryski w Starym S¹czu - tworzy³y elity
tej kultury. 
Miasto kojarz¹ce siê z klasztorem œw. Kingi (XVII w.),
koœcio³em œw. Trójcy (XIV, XVIII w.), gotyckim koœcio³em
parafialnym (XIV-XV, XVII w.), zabytkowymi kaplicami i
kapliczkami, brukowanym rynkiem (1861-1872) z "Domem
na Do³kach" (muzeum), od dawna urzeka³o artystów -
malarzy, podró¿ników i badaczy „staro¿ytnoœci”, teraz
przyci¹ga kolejnym znakiem rozpoznawczym, jakim sta³ siê
Festiwal. 
I nawet nie najwa¿niejsze s¹ same koncerty, - choæ w
ocenie krytyki bardzo dobre, a mo¿e dziêki specyficznej
atmosferze odbiegaj¹cej od wielkich sal koncertowych
jeszcze lepsze ni¿ wynika³oby to z samego kunsztu
artystów - w rzeczywistoœci jest to pretekst do ukazania
szczególnego charakteru Starego S¹cza… spotkania i
poznania siê.
Warto o tym pamiêtaæ po akcesji do przeogromnego
konglomeratu miast i miasteczek, z których ka¿de chce siê
jakoœ wyró¿niæ w Unii Europejskiej. 

RRyysszzaarrdd  KKuummoorr
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SEQUENTIA z Kolonii, mistrzowsko interpretuj¹cy muzykê
Œredniowiecza, przyjmuj¹c ponowne zaproszenie odpisuj¹:
byliœmy oczarowani duchow¹ atmosfer¹ tego miejsca i bardzo
chêtnie przyjedziemy tu ponownie. Jonathan Dunford, wybitny
amerykañsko-francuski gambista, na po¿egnanie mówi do
mnie: wyje¿d¿amy z raju – i chodzi mu nie tylko o wspania³¹
atmosferê, z jak¹ siê spotka³ podczas pobytu w goœcinnym
gospodarstwie agroturystycznym p. £atki w Barcicach, ale o
skupienie i nastrój, który odczu³ podczas swojego koncertu.
W³adys³aw K³osiewicz i przygotowuj¹cy mu instrument
wybitny budowniczy kopii dawnych klawesynów i pozytywów
Krzysztof Kulis zostaj¹ jeden dzieñ d³u¿ej tylko po to, by
us³yszeæ koncert uczestników Kursu Muzyki Dawnej, który od
trzech ju¿ lat prowadzi w Starym S¹czu Tadeusz Czechak. On
to w³aœnie, wraz z muzykami zespo³u DEKAMERON jest
wieloletnim goœciem festiwalu, mo¿na rzec jego przyjacielem i
wspó³twórc¹. Nie mo¿na te¿ nie wspomnieæ o “odkryciu”
Festiwalu – lwowskiej GLORII, od piêciu lat regularnie u nas
wystêpuj¹cej z wielkim powodzeniem. Kiedy podczas XXI
Festiwalu, bêd¹c na koncercie, us³ysza³em w telefonie
komórkowym powa¿ny g³os Pani Dyrektor Matyldy Cieœlickiej
informuj¹cy mnie, i¿ w³aœnie przyjecha³ chór GLORIA, nie
wiedzia³em jeszcze, ¿e oto rozpoczyna siê bardzo wa¿ny
rozdzia³ w historii festiwalu, owocuj¹cy wspólnymi
przedsiêwziêciami nie tylko u nas, ale tak¿e we Lwowie....

Jak s¹dzê, wspomniana wy¿ej idea rozszerzenia pojêcia
“dawnej muzyki” dobrze przys³u¿y³a siê te¿ popularnoœci

naszej imprezy w œrodowiskach luŸniej zwi¹zanych z najstarsz¹
muzyk¹. Przyk³adem mo¿e byæ przyjêcie przez prof. Zbigniewa
Bujarskiego, wybitnego polskiego kompozytora, jednego z
twórców tzw. “szko³y krakowskiej” zamówienia na napisanie
utworu, który by tê ideê przenosi³ na piêcioliniê. Bujarski
urodzi³ siê we Lwowie, ale m³odoœæ spêdzi³ w pobliskiej
Muszynie. Jego Alleluja, dedykowane Ziemi S¹deckiej, oparte
na tekstach psalmów w przek³adzie Jana Kochanowskiego to
muzyka dwudziestowieczna, ale bardzo silnie zakorzeniona w
tradycji. Dzie³o wykonane przez polsk¹ orkiestrê i ukraiñski
chór, œpiewaj¹cy po polsku na zakoñczenie XXII Festiwalu
bardzo jasno uzasadnia ideê spotkania kultur i epok, któr¹
chcia³bym tu realizowaæ. Przy okazji warto wspomnieæ, ¿e
dzie³o to zosta³o w styczniu nagrane przez najlepsz¹ polsk¹
orkiestrê – Narodow¹ Orkiestrê Polskiego Radia w
Katowicach. Ilekroæ nagranie to pojawi siê na antenie
Polskiego Radia czy radiofonii europejskich – zawsze
towarzyszyæ mu bêdzie komentarz – utwór napisany dla
Staros¹deckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.

Pozostaje mi jeszcze bardzo gor¹co podziêkowaæ
wszystkim, bez których w ci¹gu tych piêciu lat Festiwal nie

móg³by istnieæ: w³adzom miasta i gminy, panom burmistrzom –
Marianowi Kuczajowi i Marianowi Cyconiowi, ks. pra³atowi
Alfredowi Kurkowi, ks. Stanis³awowi Dziekanowi, SS
Klaryskom, panu prezesowi Janowi Koszkulowi, sponsorom
instytucjonalnym i prywatnym, panom redaktorom Piotrowi
GryŸlakowi i Stanis³awowi Œmierciakowi, pani dyrektor
Matyldzie Cieœlickiej wraz z ca³ym zespo³em MGOK i wielu,
wielu innym.

DDoo  zzoobbaacczzeenniiaa  nnaa  kkoonncceerrcciiee  iinnaauugguurraaccyyjjnnyymm!!

Stanis³aw Welanyk
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SS..WW.. Panie Dyrektorze, za kilkanaœcie dni, 23.czerwca 2003 po
kilkunastu latach przerwy pojawi siê Pan znów przed
staros¹deck¹ publicznoœci¹, by wykonaniem Mesjasza G. F.
Haendla zainaugurowaæ jubileuszowy, XXV Staros¹decki
Festiwal Muzyki Dawnej. Jest Pan twórc¹ tego festiwalu;
proszê powiedzieæ, jak dosz³o do jego powstania.

SS..GG.. W po³owie lat siedemdziesi¹tych spêdzaliœmy z ¿on¹
wakacje w Barcicach. Czêsto wiêc bywaliœmy w Starym S¹czu,
robiliœmy zakupy na targu, spacerowaliœmy po Rynku, zwiedzali
koœcio³y. To by³ ju¿ czas, kiedy w Klasztorze SS Klarysek
muzykolodzy odkrywali zabytki muzyczne, na czele ze s³ynnym
Omnia beneficia. O tym mówi³o siê w œrodowisku, bardzo siê
tym interesowaliœmy. W pewnym momencie pojawi³a siê
refleksja, ¿e oto jesteœmy w miejscu, gdzie zatrzyma³ siê czas i
w powietrzu czuje siê specyficzn¹ atmosferê historii.
Pomyœleliœmy, ¿e to idealne miejsce na festiwal muzyki
dawnych lat, która tu by³aby na swoim miejscu, zanurzona w
“swoim”, jakby zatrzymanym czasie.
Z drugiej strony, jeszcze bêd¹c studentem, s³ysza³em o
festiwalu, organizowanym przez jednego z najwybitniejszych
artystów XX w., hiszpañskiego wiolonczelistê Pablo Casalsa w
Prades we francuskich Pirenejach. Casals, który nie mia³ prawa
wjazdu do rodzinnej, frankistowskiej wtedy Hiszpanii, móg³, jak
twierdzi³, z tej malutkiej, pogranicznej miejscowoœci zobaczyæ
swoj¹ ojczyznê. Pomyœla³em, ¿e Stary S¹cz te¿ jest malutk¹,

górsk¹, le¿¹c¹ na pograniczu miejscowoœci¹…

SS..WW.. Ale od samego pomys³u do realizacji by³a jeszcze przecie¿
daleka droga?

SS..GG.. Nie zna³em w Starym S¹czu nikogo. Ale po powrocie do
Krakowa postanowi³em poszukaæ sojuszników, którzy
pomogliby mi przekonaæ lokalne w³adze do tego pomys³u.
Zainteresowa³em nim pani¹ Alinê Pieñkowsk¹, która by³a w tym
czasie Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie,
oraz dyrektora wojewódzkiego Wydzia³u Kultury Józefa
Wêgrzyna. Oni zaaran¿owali spotkanie z ówczesnymi w³adzami
Starego S¹cza. Wielk¹ pomoc okazali tak¿e: Dyrektor Muzeum
Okrêgowego w Nowym S¹czu, Alojzy Caba³a, Ks. Henryk
Cempura i Ks. Proboszcz Jan Kos. Ówczesne w³adze partyjne
przekona³ Ignacy Ci¹g³o. Prawdziwe zrozumienie znalaz³em
tak¿e w Towarzystwie Mi³oœników Starego S¹cza z Prezesem
Stanis³awem Przyby³owiczem.

SS..WW..  Dobra wspó³praca Festiwalu z Towarzystwem Mi³oœników
Starego S¹cza trwa zreszt¹ do dzisiaj.....

SS..GG.. Wielk¹ podpor¹ by³o stanowisko Arcybiskupa
Tarnowskiego Ks. Jerzego Ablewicza, Ks.Kardyna³a Karola
Wojty³y oraz ówczesnego Proboszcza. PóŸniej pomaga³ mi
tak¿e obecny Proboszcz, Ks. Pra³at Alfred Kurek. Uda³o mi siê

Po kilkunastu latach
Ze Stanis³awem Ga³oñskim rozmawia Stanis³aw Welanyk
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przekonaæ moich rozmówców, ¿e festiwal to wielka szansa
promocyjna dla miasta. Idea zaczyna³a siê wiêc przyoblekaæ w
okreœlony kszta³t. Przy pracy nad pierwszymi festiwalami sporo
pomogli mi polscy muzkolodzy – Bohdan Pociej, Tadeusz
Maciejewski, Olgierd Pisarenko, El¿bieta Dziêbowska. Formu³a
festiwalu by³a od pocz¹tku okreœlona przez zabytkowy
charakter miasta, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e muzyka dawna by³a
wtedy czymœ w rodzaju skansenu, nie by³a tak popularna jak
dziœ, zarówno wœród wykonawców, jak publicznoœci. Byliœmy
wiêc nowatorami.

SS..WW.. Czy pierwsze festiwale spotka³y siê z zainteresowaniem
staros¹deczan?

SS..GG.. S¹dzê, ¿e tak.  Zawsze odczuwa³em ich zainteresowanie i
pomoc. Z wielkim sentymentem wspominam reakcje tutejszych
entuzjastów – nie tylko zreszt¹ osób publicznych. Pamiêtam
pani¹, która ofiarowa³a nam po prostu œwie¿e truskawki, ktoœ
inny przyniós³ w³asnorêcznie upieczony placek. Towarzystwo
Mi³oœników Starego S¹cza pomaga³o nam w tworzeniu
sympatycznej atmosfery. Ja zreszt¹ stara³em siê zawsze, ¿eby
program festiwalu nawi¹zywa³ do lokalnej tradycji. Dlatego np.
do programu w³¹cza³em koncert zwi¹zany z Ad¹ Sari.

SS..WW.. No w³aœnie – proszê powiedzieæ coœ o wykonawcach
pierwszych festiwali.

SS..GG.. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w owych latach monopol na
sprowadzanie artystów zagranicznych mia³ wielki pañstwowy
moloch – Polska Agencja Artystyczna PAGART. Jak ka¿dy
monopolista, nie troszczy³ siê on specjalnie o swych
kontrahentów....

SS..WW. O tak, te¿ coœ o tym wiem.

SS..GG..  ...i w zwi¹zku z tym ja nie zawsze wiedzia³em do koñca,
czy zaproszeni artyœci przyjad¹. Pamiêtam, ¿e kiedyœ na
festiwal mia³ przyjechaæ jeden z najwybitniejszych
wykonawców, dziœ niemal legenda muzyki dawnej – Jordi
Savall. Wiedzia³em, ¿e ma przylecieæ samolotem do Krakowa,
ale nikt nie by³ w stanie podaæ mi dok³adnej informacji, kiedy.
Zbli¿a³ siê termin koncertu, wsiad³em wiêc w samochód i
pojecha³em na lotnisko. Tam powiedziano mi, ¿e owszem, ktoœ
o takim nazwisku przylecia³, ale ju¿ go nie ma na terenie
lotniska. Okaza³o siê, ¿e Savall, widz¹c, ¿e nikt na niego nie
czeka, wzi¹³ po prostu taksówkê i pojecha³ do Starego S¹cza.
Kiedy wróci³em, by³ ju¿ na miejscu. Pewnie zreszt¹ minêliœmy
siê po drodze. Ale, mówi¹c serio, festiwal staros¹decki
wprowadzi³ do Polski wielu znanych, nie waham siê powiedzieæ
najwybitniejszych, wykonawców. Doœæ wspomnieæ – poza
Savallem – Pro Cantione Antiqua i Hilliard Ensemble z
Londynu, Jamesa Griffeta, szwedzki zespó³ Ioculatores
Uppsalienses, niemiecki La Gamba, czy Musikalische
Compagney, rewelacyjny zespó³ Dimitri Angelopoulosa, chóry
Madrigal z Bukaresztu czy bu³garski Ivan Kukuze³.
Uczestnicz¹c w Brugges w kursie muzyki dawnej, pozna³em
Klausa Waltera, kierownika zespo³u Les Menestrels z Wiednia.
Dziêki tej znajomoœci mog³em zaprosiæ jego zespó³ do Starego
S¹cza.
Stopniowo o festiwalu zaczê³o byæ coraz g³oœniej, przyje¿d¿ali
melomani, turyœci, m³odzie¿.

SS..WW.. Jak Panu udawa³o siê, w owych czasach, zdobywaæ
fundusze na zachodnich wykonawców?

SS..GG.. Na szczêœcie tym zajmowa³ siê PAGART, ja czasem nawet
nie wiedzia³em, jak te sprawy s¹  rozwi¹zywane. Wiem tylko,
¿e zawsze wyje¿d¿ali ze Starego S¹cza oczarowani atmosfer¹,
miejscem, przyjêciem publicznoœci.

SS..WW. Ciekawe, ¿e to akurat nie zmieni³o siê, czêsto s³yszê teraz
podobne s³owa od zaproszonych przez siebie Niemców,
Francuzów, Ukraiñców. Genius loci czy coœ wiêcej?

SS..GG..  Na pewno urok tego miejsca i tej publicznoœci. Dla mnie
organizacja Festiwalu nie by³a nigdy tylko spraw¹ czysto
profesjonaln¹, z biegiem czasu coraz bardziej zacz¹³em siê
anga¿owaæ emocjonalnie, identyfikowaæ siê z festiwalem,
cieszyæ z jego atmosfery.

SS..WW.. A jednak ten Pañski d³ugoletni, emocjonalny zwi¹zek ze
Starym S¹czem zakoñczy³ siê w sposób dla Pana bardzo
nieprzyjemny. Pan niechêtnie o tym mówi, ale wiem, ¿e ma Pan
do Starego S¹cza ¿al.

SS..GG.. Nie do Starego S¹cza, ale do konkretnych ludzi. Tak, to
by³a bardzo przykra dla mnie sprawa, ale up³ynê³o ju¿ na tyle
du¿o czasu, ¿e teraz mogê o tym powiedzieæ spokojniej.
Pewnego razu, w r.1989 otrzyma³em telefon, zapraszaj¹cy mnie
na zebranie w sprawie nastêpnej edycji festiwalu. Poniewa¿
by³em chory na grypê, odpowiedzia³em, ¿e w tym terminie nie
mogê przyjechaæ, ale za kilka dni siê skontaktujê. Po kilku
dniach zadzwoni³a do mnie osoba, która – jak siê póŸniej
okaza³o – mia³a zostaæ moim nastêpc¹, choæ ja nie wiedzia³em
jeszcze, ¿e w³adze postanowi³y dokonaæ jakichœ zmian. To by³
telefon w dziwnym tonie: proszê siê nie martwiæ, proszê siê
spokojnie kurowaæ, zebranie odby³o siê, myœmy ju¿ wszystko
za³atwili. Tyle. Co mia³o oznaczaæ “za³atwili” – tego nie
wiedzia³em. Sprawa sta³a siê jasna, gdy zdoby³em, w doœæ
sensacyjny sposób zreszt¹, dok³adniejsze informacje o tym, kto
i co mówi³ na owym zebraniu. W tym kontekœcie by³o dla mnie
jasne, ¿e oto Festiwal sta³ siê atrakcyjnym k¹skiem dla innych.
A potem przesta³em siê tym zupe³nie interesowaæ.

SS..WW..  Zmiana dyrektora jest rzecz¹ naturaln¹. Ka¿dy z nas musi
siê liczyæ z tym, ¿e kiedyœ odejdzie. Ale, jak mówi francuskie
przys³owie – c’est le ton, qui fait la chanson. (wszystko zale¿y
od sposobu powiedzenia – przyp. red.) Z Panem ówczesny
burmistrz rozsta³ siê w sposób wyj¹tkowo nieelegancki.

SS..GG.. Tak, i dlatego w³aœnie mam pretensje do konkretnych
osób, a nie do Starego S¹cza. Mam z tych wszystkich lat wiele
mi³ych, sentymentalnych wspomnieñ, zostawi³em tam czêœæ
serca. Jak ju¿ mówi³em, cz³owiek identyfikuje siê z tak¹
imprez¹, zaczyna wiele rzeczy traktowaæ prywatnie. Pan, jak
s¹dzê, te¿ to wie....

SS..WW.. Tak, wiem. I dlatego na koniec zapytam, czy kiedy stanie
Pan przed pulpitem Capellae Cracoviensis, inauguruj¹c
festiwal, któremu zostawi³ Pan “czêœæ serca”, bêdzie Pan
traktowaæ ten koncert jak jeden z wielu?

SS..GG..  Nie, oczywiœcie ¿e nie. Czas ma tê cudown¹ w³aœciwoœæ,
¿e zaciera z³e wspomnienia, a utrwala dobre. Bardzo siê cieszê,
¿e znów tu wyst¹piê, tym bardziej, ¿e jest to tak wa¿ny,
inauguracyjny koncert Jubileuszu.

SS..WW.. Dziêkujê bardzo za rozmowê i do zobaczenia w Starym
S¹czu
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Aby naszkicowaæ historiê odbywaj¹cych siê w Starym S¹czu
kursów interpretacji muzyki dawnej muszê cofn¹æ siê kilka

lat wstecz.

Kiedy zrodzi³ siê pomys³ zorganizowania kursu
poœwiêconego muzyce œredniowiecza? - nie pamiêtam. Do
jego realizacji dojrza³em w 1994 roku. Œrodowisko zwi¹zane z
wykonawstwem MD nie zmienia³o siê od 15 lat i nic nie
wskazywa³o na zmianê istniej¹cego status quo, podczas gdy
w ca³ej Europie przybywa³o doskonale wykszta³conych w
dziedzinie muzyki œredniowiecznej wykonawców. Mia³em
mo¿liwoœæ obserwowania kursów krajowych i zagranicznych,
te obserwacje pozwoli³y mi na dok³adne sprecyzowanie
w³asnej koncepcji. Doskonale wiedzia³em, ¿e tygodniowy
kontakt z muzyk¹ i instrumentem nie nauczy du¿o, ale mo¿e
daæ pewne rozeznanie w gatunku, zainspirowaæ. Pierwszy
wniosek - nale¿y zaplanowaæ przedsiêwziêcie tak, aby mia³o
charakter ci¹g³y, aby warsztaty nie by³y jednorazowym
wydarzeniem, lecz mia³y charakter d³ugofalowy. To sta³o siê
podstawowym za³o¿eniem. Osoby, które chcia³yby rozwijaæ
swoje zainteresowanie powinny mieæ szansê na kolejne etapy
edukacji i pomoc we wchodzeniu na drogê zawodow¹. Ka¿dy
kolejny kurs mia³ byæ poœwiêcony innej epoce muzycznej

œredniowiecza, dotyczyæ innego repertuaru, innego
instrumentarium. Wiedz¹c, ¿e dla m³odych muzyków
historyczne instrumenty (a raczej ich brak) mog¹ byæ
problemem, zdecydowa³em siê na udostêpnienie uczestnikom
swojej kolekcji, dziêki czemu skrzypek móg³ zapoznaæ siê z
fidel¹ a gitarzysta z lutni¹. Je¿eli z³apa³ bakcyla, zaczyna³
potem myœleæ o zaopatrzeniu siê we w³asny instrument.
Jednym z za³o¿eñ mojego planu by³o stworzenie nowego,
m³odego œrodowiska muzyków, którzy zajêliby siê
wykonawstwem œredniowiecza. Obok wiedzy i rozwijania
zainteresowañ nale¿a³o stworzyæ im mo¿liwoœæ startu. Kontakt
z kursantami nie koñczy³ siê wraz zakoñczeniem zajêæ - za
ka¿dym razem ktoœ po¿ycza³ na d³u¿ej jakiœ instrument, a
kiedy dojrza³ do decyzji zakupu w³asnego, równie¿ móg³ liczyæ
na pomoc - pocz¹wszy od szczegó³owych porad, a¿ do tak
przyziemnej materii, jak zebranie funduszy na zakup. W ci¹gu
kilku lat do wspó³pracy z DEKAMERONEM zaprosi³em
goœcinnie 12 m³odych, poznanych w³aœnie na kursach
muzyków, a 7 z nich zaopatrzy³o siê we w³asny instrument i
teraz mo¿e dzia³aæ samodzielnie, tworzyæ w³asne zespo³y.
Pierwsze spotkania mia³y miejsce w Sandomierzu, pod
patronatem Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie,
który równie¿ wspó³pracowa³ z Biurem Festiwalu przy

Ka¿dy mo¿e poczuæ siê solist¹
FFaakktt,,  ¿¿ee  kkuurrss  ttrraaffii³³  ppoodd  sskkrrzzyydd³³aa  nnaajjssttaarrsszzeeggoo  bbooddaajj  ww  PPoollssccee  FFeessttiiwwaalluu  MMuuzzyykkii  DDaawwnneejj  nnaaddaajjee  mmuu

wwyyssookk¹¹  rraannggêê,,  aa  ddllaa  uucczzeessttnniikkóóww  ssttaannoowwii  mmoo¿¿lliiwwooœœææ  zzaapprreezzeennttoowwaanniiaa  ssiiêê  pprrzzeedd  ¿¿yycczzlliiww¹¹  aa
jjeeddnnoocczzeeœœnniiee  kkrryyttyycczznn¹¹  ii  œœwwiiaaddoomm¹¹  ppuubblliicczznnooœœccii¹¹,,  ww  ttoowwaarrzzyyssttwwiiee  nnaajjwwiiêêkksszzyycchh  ss³³aaww::  kkuurrss  kkooññcczzyy

ssiiêê  bboowwiieemm  kkoonncceerrtteemm  ww³³¹¹cczzaannyymm  ddoo  pprrooggrraammuu  FFeessttiiwwaalluu……  ––  ppiisszzee  TTAADDEEUUSSZZ  CCZZEECCHHAAKK  **,,
kkiieerroowwnniikk  aarrttyyssttyycczznnyy  ssttaarrooss¹¹ddeecckkiicchh  kkuurrssóóww  ppooœœwwiiêêccoonnyycchh  mmuuzzyyccee  ddaawwnneejj,,  ww  llaattaacchh  22000011--22000022

Fot. Andrzej Rams
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organizacji pierwszego kursu w Starym S¹czu. Tu chcia³bym
z³o¿yæ podziêkowanie dla pani Ludmi³y Bekierz, bez której
zaanga¿owania nie uda³oby siê rozpocz¹æ dzia³alnoœci w
Starym S¹czu, i pani Joannie Walma, która zajê³a siê
organizacj¹ w nastêpnych latach. Oprócz ni¿ej podpisanego
wyk³adowcami s¹ muzycy DEKAMERONU - Anna
Miko³ajczyk - Niewiedzia³ i Robert Siwak.

Na wybór Starego S¹cza jako miejsca kursu z³o¿y³o siê kilka
czynników. W 2000 roku DEKAMERON wyst¹pi³ na Festiwalu
po raz trzeci z rzêdu, co by³o swoistym rekordem zarówno w
karierze zespo³u, jak chyba i w historii Festiwalu. Szybko
okaza³o siê, ¿e dyrektor Stanis³aw Welanyk nie zamierza
zakoñczyæ wspó³pracy z nami. Poczuliœmy siê sympatycznie
“rezydentami” w Starym S¹czu i w tej sytuacji moja
propozycja i decyzja Dyrektora w³¹czenia kursów muzycznych
do programu Festiwalu nast¹pi³y b³yskawicznie. Fakt, ¿e kurs
trafi³ pod skrzyd³a najstarszego bodaj w Polsce Festiwalu
Muzyki Dawnej nadaje mu wysok¹ rangê, a dla uczestników
stanowi mo¿liwoœæ zaprezentowania siê przed ¿yczliw¹ a
jednoczeœnie krytyczn¹ i œwiadom¹ publicznoœci¹, w
towarzystwie najwiêkszych s³aw: kurs koñczy siê bowiem
koncertem w³¹czanym do programu Festiwalu, jako jedno z
wydarzeñ zamykaj¹cych Festiwal. Inn¹ cenn¹ korzyœci¹ jest
mo¿liwoœæ codziennego przys³uchiwania siê koncertom,
poznawanie ciekawych interpretacji i ró¿norodnego
repertuaru w najlepszych wykonaniach. A na co dzieñ - góry,
zdrowy klimat, urokliwe miasteczko, dyskretna opieka
Oœrodka Kultury, ¿adnych problemów.

Czego uczymy? Zainteresowania œredniowieczem,
muzykowania, które sprawia przyjemnoœæ, umiejêtnoœci
wspó³pracy z innymi muzykami, rozwi¹zywania problemów
wykonawczych, Niezbêdnym warunkiem jest podstawowa
wiedza muzyczna, znajomoœæ instrumentu, który chce siê
rozwijaæ lub zamieniæ na jego œredniowieczny odpowiednik.
Mieliœmy wiêc uczniów szkó³ i studentów Akademii
Muzycznych, muzykologii, nauczycieli muzyki, instruktorów
zespo³ów muzycznych, wieloletnich znajomych i nowe twarze. 
Zajêcia prowadzimy w dwóch uzupe³niaj¹cych siê formach -
lekcji indywidualnych dla œpiewaków i instrumentalistów, oraz
zajêæ zespo³owych. Na lekcjach indywidualnych muzycy
przygotowuj¹ repertuar, zdobywaj¹ podstawy gry na
instrumencie lub doskonal¹ umiejêtnoœci techniczne.
Nastêpnie w ma³ych zespo³ach pracuj¹ nad wybranym
materia³em, przygotowuj¹ siê do wystêpu. Przed
rozpoczêciem zajêæ wszyscy otrzymali nuty kilkunastu
utworów, z których mogli wybraæ to, co ich zainteresowa³o, i
nad wybranym repertuarem pracowaæ. Muzycy uczyli siê
improwizacji, akompaniamentu, poznawali skale, rytmy,
kadencje, brzmienie i mo¿liwoœci instrumentów - to wszystko,
co tworzy specyficzny charakter œredniowiecza. To, ¿e zamiast
jednego du¿ego wspólnie pracuj¹cego zespo³u dzieliliœmy siê
na ma³e, niezale¿ne grupki by³o te¿ zamys³em pedagogicznym
- uczy³o samodzielnoœci: ka¿dy móg³ poczuæ siê solist¹,
poznaæ przyjemnoœæ, ale te¿ i odpowiedzialnoœæ z takiej
funkcji. Wszystko to mo¿e przydaæ siê w póŸniejszej
dzia³alnoœci artystycznej. Ponadto wyk³adowcy zajmowali siê
kolejno ka¿dym z ma³ych zespo³ów, dziel¹c równomiernie i
optymalnie swój czas. Najbardziej wymiernym efektem naszej
wspólnej pracy s¹ koncerty festiwalowe uczestników kursu.
Pierwszy  “sprawdzian” przygotowania m³odzi muzycy
przechodzili na staros¹deckim Rynku na otwartym
plenerowym koncercie. Do dziœ pamiêtam, jak pierwszy raz
ustawi³em na scenie ca³¹ wystraszon¹ grupê, pomog³em
ustawiæ instrumenty i mikrofony, poda³em kolejnoœæ utworów
i.... usiad³em w ogródku przy kawie. “Poradz¹ sobie sami ?” –

zapyta³ ktoœ – “musz¹” – odpowiedzia³em krótko. Nawet nie
zauwa¿yli, ¿e mnie nie ma na scenie, a nastêpnego dnia na
uroczystym koncercie nie by³o œladu tremy. 

Zajêcia koñczy³y siê po po³udniu, potem wszyscy szli na
festiwalowe koncerty, a w nocy... no có¿, nieraz jeszcze po
pó³nocy w pokojach kontynuowano muzyczne spotkania.
Wielu muzyków mia³o ju¿ wczeœniej kontakt z muzyk¹ dawn¹.
Wymieniano siê doœwiadczeniami, wra¿eniami, repertuarem,
pomagano nowicjuszom poznawaæ instrumenty, szlifowano
program na koncert – uczono siê wzajemnie. Ten drugi,
niekontrolowany nurt jest najlepszym œwiadectwem
g³êbokiego zainteresowania i zaanga¿owania, jest, moim
zdaniem równie wa¿ny. Pozwala pokonaæ ewentualne
trudnoœci, wzbogaca wiedzê, a przede wszystkim pozwala
stworzyæ atmosferê wspólnego muzykowania, która przenika
wszystkich; wtedy w³aœnie zawi¹zuj¹ siê kontakty i przyjaŸnie,
które owocuj¹ tworzeniem nowych zespo³ów i wci¹ganiem
nowych muzyków do zespo³ów ju¿ istniej¹cych. I w³aœnie to
wszystko, co dzieje siê po uroczystym koncercie, po
po¿egnaniu i wyjeŸdzie jest sprawdzianem celowoœci i
wartoœci naszej pracy – ktoœ prosi o instrument, bo chce dalej
na nim graæ, ktoœ nowy pojawia siê w DEKAMERONIE lub
innym zespole, ktoœ zaprasza na swój w³asny koncert – krótko
mówi¹c, coœ siê stale dzieje w naszym ma³ym œwiatku – i to
sprawia najwiêksz¹ satysfakcjê.

**  TTAADDEEUUSSZZ  CCZZEECCHHAAKK  –– rozpocz¹³ grê na lutni w zespole Ars
Nova. W 1993 za³o¿y³ zespó³ Dekameron, z którym
popularyzuje osi¹gniêcia kultury muzycznej œredniowiecznej
Europy, ³¹cz¹c historyczn¹ interpretacjê z ¿ywym,
spe³niaj¹cym oczekiwania wspó³czesnej publicznoœci
wykonaniem. Specjalizuje siê w grze na lutniach –
œredniowiecznej i arabskiej. Wiedzê praktyczn¹ uzupe³nia³ na
mistrzowskich kursach Centre Europeen pour la Recherche et
l’Interpretation des Musiques Medievales i Cite de la Musique
we Francji. Zajmuje siê tak¿e rekonstrukcj¹ instrumentów na
podstawie œredniowiecznej ikonografii. Jest cz³onkiem
Fellowship of Makers and Researches of Historical
Instruments i Plainsong and Mediaeval Music Society. Bra³
udzia³ w nagraniu 12 p³yt CD z muzyk¹ dawn¹, m.in. Ave
mater, o Maria nominowan¹ do Fryderyka 2000.

Fot. Andrzej Rams
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Na przestrzeni siedmiu wieków, które dziel¹ nas od œmierci œw.
Kingi, powsta³o o niej mnóstwo legend i podañ. W wielu

przypadkach s¹ to mniej lub bardziej udane kontaminacje
przekazów zawartych w dwóch najstarszych ¿ywotach. Ze
wspó³czesnych literackich legend o œwi¹tobliwej klarysce na
szczególn¹ uwagê zas³uguje zbiór Kornelii Dobkiewiczowej1.
Postaæ S¹deckiej Pani jest dziœ powszechnie znana2, a literatura o
niej bardzo obfita3. Zamiast zatem szczegó³owo zag³êbiaæ siê w
fakty biograficzne, mo¿na od razu przejœæ do g³ównego tematu.

LLeeggeennddaa  jjaakkoo  ggaattuunneekk  lliitteerraacckkii
W pierwotnym znaczeniu legenda odnosi siê wy³¹cznie do
biografii œwiêtych i b³ogos³awionych. Anonimowi przewa¿nie
zakonnicy - kopiœci i skrybowie - kompilowali cudowne oraz
zwyczajne fakty, zdarzenia z ¿ycia osób uznanych za œwiêtych,
niezwyk³ych, przerastaj¹cych czynami, osobowoœci¹, intelektem
oraz innymi zdolnoœciami swoje otoczenie. Powsta³e w ten
sposób teksty przechowywano w klasztorach i utar³o siê
odczytywaæ fragmenty w refektarzach przed posi³kami jako
wspomnienie w dniu œwiêta danego patrona. Legenda znaczy
bowiem „godne czytania” (³ac. legere - czytaæ). W opowieœci te
wpleciono mnóstwo zdarzeñ fikcyjnych i cudownych, wyraz
dobrej woli anonimowych autorów oraz braku krytycyzmu w
stosunku do zas³yszanych przekazów ustnych. Zbyt gorliwe
stosowanie takiej konwencji prowadzi³o do paradoksalnej
sytuacji, w której konterfekt patrona stawa³ siê wrêcz nieludzki
i zalecany ludowi bo¿emu do naœladowania wzór okazywa³ siê w
praktyce niemo¿liwy do zrealizowania. Z pewnoœci¹ twórcy
¿ywotów doskonale zdawali sobie z tego sprawê, a zatem
prawdopodobnie bardziej chodzi³o o samo d¹¿enie do
ekstremalnych idea³ów ni¿ ich osi¹gniêcie. Gatunek rozwin¹³ siê
z oddolnej inicjatywy ludu z³aknionego cudownych opowieœci.
Pierwsze anonimowe ¿ywoty œwiêtych powstawa³y ju¿ w II i III
wieku po Chr., a najwiêksze arcydzie³o datuje siê na wiek XIII.
Jest nim Legenda aurea dominikanina Jakuba de Voragine’a4.
Nale¿y spojrzeæ na legendê jeszcze z innej strony. Nawet
najbardziej rozdête i bombastyczne podania oddaj¹ jak¹œ
uniwersaln¹ prawdê o cz³owieku i podzielone przez
„wspó³czynnik heroicznoœci” pozostaj¹ cennym Ÿród³em do
poznania osobowoœci œwiêtego oraz jego epoki. Je¿eli w ten
sposób spojrzymy na legendy o œwiêtych, ³atwiej przyjdzie nam
pogodziæ siê z niemo¿liwoœci¹ odró¿nienia faktów historycznych
i realnych zdarzeñ od zmyœleñ i ubarwieñ poczciwych mnichów.
Takim typowym, wyros³ym z mentalnoœci wieków œrednich, jest
pierwszy ¿ywot œwiêtej Kingi. Powsta³ on w latach 1317-1329, a
wiêc tu¿ po œmierci S¹deckiej Pani, kiedy ¿yli jeszcze ludzie j¹
pamiêtaj¹cy. Obowi¹zuj¹ca autora Vita S. Kyngae5 konwencja
gatunkowa nie mog³a nie odcisn¹æ œladu na stworzonym
portrecie przysz³ej œwiêtej. Mimo i¿ autor nie zna³ osobiœcie
Kingi, kontaktowa³ siê z ksieni¹ s¹deckiego klasztoru Katarzyn¹
Odolani6, bezpoœredni¹ nastêpczyni¹ Kingi, która œwietnie j¹
zna³a. Okaza³o siê zreszt¹, ¿e autorów tego pierwszego i

najwa¿niejszego ¿ywota Kingi by³o a¿ trzech, wszyscy z rodziny
franciszkañskiej osadzonej w S¹czu przez fundatorkê dla
spe³niania pos³ug duchowych. Pierwszego autora tradycja
nazywa bratem Stanis³awem, ukoñczy³ on ¿ywot oko³o roku
1329. PóŸniej pracowa³ nad tekstem brat Dope³niacz, a po³¹czy³
obydwa teksty i doda³ spis cudów brat Kompilator. W roku 1401
powsta³ odpis tak sporz¹dzonego kodeksu7. Nastêpny ¿ywot
œw. Kingi, poszerzony i rozbudowany, ale zasadniczo oparty na
Vita S. Kyngae, zosta³ napisany przez Jana D³ugosza8.

LLeeggeennddyy  oo  KKiinnddzzee::  rreekkoonneessaannss
Legend o S¹deckiej Pani jest kilkadziesi¹t. Spróbujmy
przytoczyæ w skróconej formie najwa¿niejsze. Najpiêkniejsze
zwi¹zane s¹ z Ziemi¹ S¹deck¹ i nic dziwnego: w s¹deckim
klasztorze spêdzi³a ostatnie dwanaœcie lat ¿ycia. Zacz¹æ jednak
wypada od legendy najbardziej znanej, tej o soli.

OOddkkrryycciiee  bboocchheeññsskkiieejj  ssoollii.. Kinga jako trzynastoletnia
dziewczynka, œwie¿o poœlubiona ksiêciu Boles³awowi
Wstydliwemu, wybra³a siê z odwiedzinami do rodzinnych
Wêgier. Król Bela podarowa³ córce jedn¹ z kopalñ w krainie
Marmarosz, a Kinga na znak objêcia w³asnoœci wrzuci³a do
szybu pierœcieñ z herbem rodu Arpadów. Nastêpnie pojecha³a z
powrotem do Polski. Kiedy zaczêto dr¹¿yæ szyby w Bochni,
górnicy wydobyli tward¹ ska³ê. Po jej rozbiciu ujrzeli tkwi¹cy w
œrodku pierœcieñ Kingi9.

UUggaasszzeenniiee  ppoo¿¿aarruu  ww  kkooppaallnnii.. W roku 1441 w bocheñskiej
kopalni wybuch³ po¿ar, którego nie sposób by³o ugasiæ.
Zrozpaczeni górnicy wybrali siê z pielgrzymk¹ do S¹cza, by
uprosiæ wstawiennictwo Kingi. Kiedy tylko dotarli do grobu
œwiêtej, po¿ar natychmiast wygas³. Cud ten powtórzy³ siê w
roku 1644 podczas po¿aru kopalni w Wieliczce10.

CCuuddoowwnnee  zzaass³³oonniiêêcciiee  pprrzzeezz  mmgg³³êê.. Nastoletnia Kinga mia³a w
zwyczaju uciekaæ Grzymis³awie do koœcio³a. Poszukiwana przez
otoczenie niepostrze¿enie przedosta³a siê do domu w ob³oku
gêstej mg³y.

UUrraattoowwaanniiee  ¿¿yycciiaa  oojjccuu.. Podczas pobytu na Wêgrzech ksiê¿na
dowiedzia³a siê o zamachu na ojca. Wesz³a miêdzy uzbrojonych
rycerzy i wyrwa³a 30 mieczy, zapobiegaj¹c rozlewowi krwi.

RRyybbaa  zzmmiieenniioonnaa  ww  mmiiêêssoo,,  wwooddaa  ww  wwiinnoo.. Ksi¹¿ê Boles³aw
Wstydliwy niechêtnie patrzy³ na nadmierne posty Kingi, jego
zdaniem rujnuj¹ce zdrowie. Pewnego razu, kiedy Kinga mimo to
spo¿ywa³a postn¹ rybê z wod¹, pokarmy te na oczach mê¿a
przemieni³y siê w miêso i wino. PóŸniejszy wariant tej legendy
ukazuje Kingê spiesz¹c¹ z chlebem do ubogich. Spotkana przez
mê¿a próbowa³a ukryæ przed nim chleb. Kiedy ten nie dawa³ za
wygran¹, S¹decka Pani ukaza³a zawini¹tko: w œrodku nie by³o
chleba, zamieni³ siê cudownie w bukiet ró¿.

PO LATACH PRZERWY FESTIWAL STAROSĄDECKI WRACA DO KOŚCIOŁA PRZY KLASZTORZE ŚW. KINGI

HERBERT OLESCHKO *

Święta Kinga w legendach
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LLeecczzeenniiee  ppooccaa³³uunnkkiieemm.. Podczas podró¿y z Korczyna do
Pacanowa spotka³a na drodze trêdowatego. Mimo obrzydzenia
i strachu dworu zajê³a siê biedakiem i uzdrowi³a go cudownym
poca³unkiem. W taki sam sposób wykurowa³a pewn¹ siostrê
zakonn¹ cierpi¹c¹ na chorobê oczu. Kinga odwiedza³a szpitale
na Ziemi S¹deckiej, pociesza³a chorych, wspiera³a ich
materialnie oraz wspomaga³a preparowanymi przez siebie
zio³ami. Najwiêcej cudownych uzdrowieñ poca³unkiem mia³o
miejsce w szpitalu w Sandomierzu. Kinga leczy³a tak¿e choroby
oczu. W pierwszym ¿ywocie przytoczono kilka sytuacji, w
których œlepcy odzyskali dziêki pomocy S¹deckiej Pani wzrok.

WWyyppêêddzzaanniiee  zznnaakkiieemm  kkrrzzyy¿¿aa  zz³³yycchh  dduucchhóóww..  Pewnego razu, kiedy
Kinga spieszy³a z zamku do szpitala, by wspomóc trêdowatych,
zosta³a napadniêta przez sforê dzikich psów. Innym razem w
podobnych okolicznoœciach zagrodzi³y jej drogê wieprze, raz
monstrualna postaæ kobieca. We wszystkich przypadkach
wystarczy³ znak krzy¿a œwiêtego i przeszkody wycofywa³y siê
pos³usznie. Legenda o zasadzkach przygotowanych przez z³e
duchy na Kingê w Sandomierzu przytaczana jest przez dwa
najstarsze ¿ywoty. Znakiem krzy¿a lub wezwaniem imienia
Pañskiego wypêdza³a demony z opêtanych. Pierwszy ¿ywot
Kingi wspomina m.in. o uleczeniu z opêtania niejakiego
Siostrzemi³a oraz ma³ego ch³opca, syna Anny.

PPoojjaawwiieenniiee  ssiiêê  ppttaakkóóww  ii  rrooœœlliinnnnooœœccii  ww  PPiieenniinnaacchh.. Kinga bardzo
bola³a nad skalist¹ i pustynn¹ okolic¹ zamku Pieniny. Kiedy
dowiedzia³y siê o tym ptaki, zaczê³y znosiæ w dziobach ziemiê i
nasiona, a nastêpnie wiæ gniazda. Wkrótce ca³y teren pokry³ siê
dywanem kwiatów oraz zió³ i nape³ni³ siê weso³ym œwiergotem.

PPoowwssttaanniiee  ZZaammkkuu  PPiieenniinnyy.. Dziœ góruj¹ nad Kroœcienkiem ruiny,
z których nie mo¿na rozeznaæ dawnej œwietnoœci. Zamek w
Pieninach o tej samej nazwie zosta³ zbudowany przed King¹,
ale tradycja ludowa - przecz¹c faktom historycznym - po³¹czy³a
go z King¹. Legenda opowiada, ¿e zosta³ on zbudowany przez
anio³ów. Wzniesienie zamczyska przekracza³o ludzkie si³y, teren
wokó³ by³ tak stromy i niedostêpny. Kinga uprosi³a zatem dobre
duchy, by te fruwaj¹c na skrzyd³ach przetransportowa³y na
szczyt ciê¿kie g³azy oraz inne materia³y budowlane11. Jest
natomiast faktem historycznym, ¿e Kinga gor¹co czci³a

anio³ów, w najstarszych ¿ywotach mowa o jej dwóch ekstazach
mistycznych: w ekstazach anio³owie przenosz¹ umys³ mistyka
do zaœwiatów.

OOddppaarrcciiee  oobbllêê¿¿eenniiaa  TTaattaarróóww.. Hordy próbowa³y zdobyæ zamek
pieniñski. Mimo d³ugiego i uporczywego oblê¿enia, strza³y i
pociski nie dociera³y do obroñców. Z odsiecz¹ oblê¿onym
nadesz³a burza. Wiatr wyrywa³ drzewa z korzeniami i ciska³ je
na g³owy tatarskie. Przestraszeni najeŸdŸcy uciekli do S¹cza.

WWooddaa  ww  MMaa³³eejj  ££¹¹kkcciiee.. Kiedy Kinga przyby³a do Ma³ej £¹kty,
mieszkañcy wsi skar¿yli siê na brak wody. Kinga zerwa³a z szyi
sznur drogocennych korali i id¹c rzuca³a paciorki na ziemiê. Z
paciorków powsta³y Ÿróde³ka, potoki i stawy.

PPiieenniiññsskkiiee  ggooŸŸddzziikkii.. Kinga czêsto chodzi³a boso. Na ostrych
kamieniach rani³a sobie wielokrotnie stopy i wylewa³a ³zy. Gdzie
spad³a ³za wyrasta³y bia³e goŸdziki, a gdzie krew goŸdziki
czerwone12.

SSttooppkkii  œœwwiiêêtteejj  KKiinnggii.. Kiedy Kinga dotar³a do brzegu Dunajca,
wspar³a na chwilê zmêczon¹ stopê na omsza³ym g³azie i p³aka³a
nad niedol¹ ludu. Ujêty litoœci¹ kamieñ zmiêk³ i zachowa³ odcisk
stopy zakonnicy. Spod g³azu wytrysnê³o Ÿróde³ko gorzkiej wody.
Po latach fragment g³azu z odciskiem stopy zosta³ wykuty przez
hrabiego Szczêsnego Morawskiego, osadzony w ramy i
przekazany do klasztoru13. Takie cudowne stopki mia³y
znajdowaæ siê na skale pod Sokolic¹ na prawym brzegu
Dunajca oraz w Charklowej nad Dunajcem, w po³owie drogi
miêdzy Pieninami a Nowym Targiem14.

UUcciieecczzkkaa  pprrzzeedd  TTaattaarraammii.. Kinga ucieka³a z 70 mniszkami z
klasztoru w S¹czu do zamku w Pieninach. Legenda ta wystêpuje w
licznych wariantach: (1) Uciekaj¹c z siostrami i okoliczn¹ ludnoœci¹
pokrwawi³a sobie nogi: z krwi wyros³y czerwone goŸdziki, a z ³ez
goŸdziki bia³e. (2) Zmêczona ucieczk¹ Kinga opar³a nogê na
kamieniu nad brzegiem Dunajca, na g³azie odbi³a siê jej stopa. (3)
Uciekaj¹ce mniszki zaczê³o drêczyæ pragnienie i niespodziewanie
na szlaku ich marszruty wytrysnê³o Ÿróde³ko. (4) Kiedy Tatarzy ju¿
mieli dopaœæ uciekaj¹cych, Kinga rzuci³a niebiesk¹ wst¹¿kê i
powsta³ Dunajec: w innych wariantach legendy Kinga rzuci³a
koronê (z niej wyrós³ szczyt Trzy Korony), grzebieñ (natychmiast
pojawi³ siê trudny do przebycia las), ró¿aniec (z paciorków wyros³y
Pieniny), zwierciad³o lub paciorki naszyjnika (zmieniaj¹ce siê w
Ÿróde³ka i strumyki). (5) Czarny welon Kingi przybra³ kszta³t
chmury spowijaj¹cej pieniñski zamek. (6) Uciekaj¹ce mniszki
napotka³y niedaleko Kroœcienka ch³opa siej¹cego oziminê. Kinga
pob³ogos³awi³a pole i natychmiast odjecha³a. Nazajutrz ch³op ujrza³
piêknie wyroœniête ³any. Kiedy nadjechali Tatarzy i pytali o ksiê¿n¹,
nie musia³ k³amaæ: widzia³ przecie¿ Kingê z mniszkami, kiedy sia³
zbo¿e. I tak tatarska pogoñ wróci³a szlakiem, którym nadjecha³a.

CCuuddoowwnnee  ŸŸrróóddee³³kkoo..  Kinga jako Pani Ziemi S¹deckiej usiad³a na
kamieniu i rozp³aka³a siê nad niedol¹ swego ludu. Z czasem
spod kamienia trysnê³o Ÿróde³ko s³onej wody lecz¹ce ró¿ne
choroby. Inna legenda wi¹¿e cudowne Ÿróde³ko z Kroœcienkiem.
Kiedy Kinga z mniszkami ucieka³a przed hordami tatarskimi do
zamku Pieniny, zwróci³a siê o pomoc w przeprawie przez
Dunajec do mieszkañców miasta Kroœcienko. Ci odmówili
pomocy. Kinga wypisa³a wówczas w miejscu zwanym „Pod
Ociemnem” skargê palcem na rzecznym g³azie, a z jej ³ez
powsta³o cudowne lecz¹ce Ÿród³o. �róde³ko to istnia³o a¿ do
roku 1861, kiedy to zosta³o zniszczone przez wykopy podczas
budowy drogi Kroœcienko-Szczawnica 15. PP³³aasskkoorrzzeeŸŸbbaa  ww  ddrreewwnniiee..  WWoojjcciieecchh  PPaarrzzuucchhaa

ccii¹¹gg  ddaallsszzyy  ssttrr..1144
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poniedzia³ek, 23. 06 – Koœció³ œw. El¿biety w Starym S¹czu 
godz. 19.30 KONCERT INAUGURACYJNY KKllaauuddiiaa  RRoommeekk  ––  ssoopprraann,,  AAggnniieesszzkkaa  MM
MMaaddrryyggaalliiœœccii  CCaappeellllaaee  CCrraaccoovviieennssiiss,,  OOrrkkiieessttrraa  CCaappeellllaa  CCrraaccoovviieennssiiss,,  SSttaanniiss³³aaww  GGaa

wtorek,  24. 06 – Koœció³ œw. El¿biety w Starym S¹czu 
godz. 19.30 AAnneettttee  TTaarraannttoo  ((SSzzwweeccjjaa))  ––  ssoopprraann,,  SSvveenn  ÅÅbbeerrgg  ––  lluuttnniiaa,,  KKaarrll  NNyyhhlliinn  ––  
(SKANDYNAWSKI BAROK)
godz. 21.00 MMaarriiuusszz  KKoolluucchh--œœppiieeww;;  GGiijjaa  BBee¿¿uuaasszzwwiillii  ((GGrruuzzjjaa))  --  ppaanndduurrii,,  ssaallaammuurrii,,  œœpp

œroda, 25. 06 – DZIEN NOWOS¥DECKI; Sala Ratusza w Nowym S¹czu
godz. 19.30 DDeekkaammeerroonn  ((WWaarrsszzaawwaa)),,  AAnnnnaa  MMiikkoo³³aajjcczzyykk  ––  ssoopprraann,,  AAllddoonnaa  CCzzeecchhaakk  
iinnssttrr..ssttrruunnoowwee,,  kkiieerr..aarrtt..    CANZONIERO DE PALAZIO – MUZYKA DWORU HISZP
godz. 21.00 CCaammeerraattaa  CCrraaccoovviiaa,,  KKiirraa  BBoorreecczzkkoo  ––  ssoopprraann,,  MMaarrttaa  TTrryybbuulleecc  ––  ssoopprraann,,
vviioollaa  ddaa  ggaammbbaa,,  IIrreenneeuusszz  TTrryybbuulleecc  ––  lluuttnniiaa,,  kkiieerr..aarrtt..    MUZYKA KOMPOZYTORA GD
I JEMU WSPÓ³CZESNYCH

czwartek, 26. 06 – Koœció³ Wniebowziêcia NMP w Barcicach
godz. 19.30 CChhóórr  GGlloorriiaa  ((  UUkkrraaiinnaa)),,  ddyyrr..  VVoollooddiimmiirr  SSyyvvoocchhiipp ALFRED SCHNITTKE
godz. 21.00 KKwwaarrtteett  RRiittoorrnneelllloo  ((PPrraaggaa)),,  kkiieerr..  aarrtt..  MMiicchhaaeell  PPoossppiiššiill;;  BBeeaattaa  PPeecchhaaèèkkoo
SSeeddaa::  ccyynnkk,,  fflleett  pprroossttyy,,  œœppiieeww;;  MMiicchhaaeell  PPoossppiiššiill  --  œœppiieeww  ((bbaass)),,  ppoozzyyttyyww  oorrggaannoowwyy,,  cc

pi¹tek, 27. 06 – Koœció³ œw. Trójcy przy Klasztorze ss. Klarysek
godz. 19.30 AAffffaabbrree  ccoonncciinnuuii  ((PPoozznnaaññ)) RELIGIJNA MUZYKA WOKALNA EUROPE

sobota, 28. 06 – Koœció³ œw. El¿biety w Starym S¹czu 
godz. 19.30 KKaajjaa  DDaanncczzoowwsskkaa  --  sskkrrzzyyppccee,,  EEll¿¿bbiieettaa  SStteeffaaññsskkaa  --  kkllaawweessyynn WIECZÓ
godz. 21.00 ccoonnvvooccee..  ccooeellnn,,  MMaarriiaa  JJoonnaass  ––  ssoopprraann,,  AAnnddrreeaass  NNaacchhttsshheeiimm  ––  lluuttnniiaa LA

niedziela, 29. 06 – Koœció³ œw. Trójcy przy Klasztorze SS Klarysek
godz. 18.00 (dziedziniec przed koœcio³em) PPlleenneerroowwyy  kkoonncceerrtt  uucczzeessttnniikkóóww  KKuurrssuu  MM
godz. 19.30 KONCERT FINA£OWY dedykowany pamiêci ANDRZEJA CZERPAKA 
AA  ccaappeellllaa  LLeeooppoolliiss  ((UUkkrraaiinnaa)),,  MMiicchhaall  PPoossppiiššiill  ((CCzzeecchhyy))  H. SCHÜTZ – MUSIKALISC
*
CChhóórr  GGLLOORRIIAA  ––  ((UUkkrraaiinnaa)),,  VVoollooddyymmiirr  SSyyvvoocchhiipp  ––  ddyyrryyggeenntt,,  G.P.DA PALESTRINA –
M.DYLETSKIJ – LITURGIA ŒW. JANA Z£OTOUSTEGO
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo zmian w programie

XXV STAROSĄDECKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ ODBYWA SIĘ DZIĘKI DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA I GMINY STARY SĄ
WSPÓŁFINANSOWANIE: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, STAROSTWO POWIATOWE NOWOSĄDECKIE, PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA,
POWSZECHNY ZAKłAD UBEZPIECZEŃ S.A. – INSPEKTORAT W NOWYM SĄCZU, SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO−PRODUKCYJNA ROLNIK W STARYM
SĄCZU, BANK SPÓŁDZIELCZY W STARYM SĄCZU, SPÓŁDZIELNIA PRACY PIWNICZANKA, TOWARZYSTWO MIłOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA, FUNDACJ
WSPÓŁPRACY POLSKO−NIEMIECKIEJ 
Patronat medialny: DZIENNIK POLSKI, TVP3 KRAKÓW
Dyrektor artystyczny Festiwalu: STANISŁAW WELANYK  
ORGANIZATOR: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu  WSPÓŁORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Starego Sącza INFORMACJE,
KARNETY, BILETY: Biuro: 33−340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 0(prefiks)18 4460964, tel. 441641, mail: mgok@stary.sacz.pl; Bilet normalny
10 zł; karnet na wszystkie koncerty: 50 zł; karnet dla 2 osób: 80 zł; karnet dla uczniów i studentów: 30 zł
WWW.FESTIWAL.STARY.SACZ.PL

n Koncerty festiwalowe
odbywaæ siê bêd¹ w trzech
zabytkowych koœcio³ach
n Po wieloletniej przerwie
Festiwal powraca do Koœcio³a
przy Klasztorze Klarysek
n Stanis³aw GA£OÑSKI,
za³o¿yciel i pierwszy dyrektor
Festiwalu dyryguje
wykonaniem Mesjasza Georga
Friedricha Haendla 
n dwa koncerty przyjació³
Festiwalu lwowskiego chóru
GLORIA pod dyrekcj¹
Volodymira SYVOCHIPA.
Muzyka wschodniego i
zachodniego chrzeœcijañstwa i
– jak zawsze – niepowtarzalna,
duchowa atmosfera
n Michael POSPIŠIL i
RITORNELLO (Praga)
wykonaj¹ muzykê praskiego
baroku, a póŸniej we
wspó³pracy z ukraiñskimi
adeptami dawnej muzyki -
Musikalische Exequien
Heinricha SCHÜTZA
n szwedzka sopranistka Anette
TARANTO w programie
Muzyka dworu królowej
Krystyny, wielkiej postaci
historii Szwecji i Europy
n zespó³ convoce.coeln
(Niemcy) oraz DEKAMERON
zaprezentuj¹ ró¿ne spojrzenia
na muzykê œredniowiecznej i
renesansowej Hiszpanii 
n Kaja DANCZOWSKA i
El¿bieta STEFAÑSKA w
wieczorze Bachowskim
n CAMERATA CRACOVIA
prezentuje polsko-niemieckiego
kompozytora z XVII w.
Heinricha DOBELIUSA. i
gdañski barok
n AFFABRE CONCINUI
najwybitniejszy polski sekstet
wokalny w wêdrówce przez
muzykê religijn¹ Europy w
zabytkowej scenerii Klasztoru
SS Klarysek
n Mariusz KOLUCH i gruziñski
muzyk Gija BEZUASZWILI
przenios¹ s³uchaczy w œwiat
religii i folkloru dawnej Gruzji
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MMoonnaasstteerrsskkaa  ––  aalltt,,  JJaacceekk  OOzziimmkkoowwsskkii  ––  tteennoorr,,  MMaarreekk  KKrrzzyywwooññ  --  bbaass  
aa³³ooññsskkii  ––  ddyyrryyggeenntt    GEORG FRIEDRICH HAENDEL – MESJASZ

lluuttnniiaa,,  ggiittaarraa  bbaarrookkoowwaa    MUZYKA DWORU KRÓLOWEJ KRYSTYNY

ppiieeww ASZUKEBI -  PIEŒNI RELIGIJNE I LUDOWE DAWNEJ GRUZJI

––  ppoorrttaattyyww,,  RRoobbeerrtt  SSiiwwaakk  ––  iinnssttrr..ppeerrkkuussyyjjnnee,,  TTaaddeeuusszz  CCzzeecchhaakk  ––
PANII 
  AAnnnnaa  ŒŒlliiwwaa  ––  sskkrrzzyyppccee,,  AAlleekkssaannddrraa  RRuuppoocciiññsskkaa  ––  kkllaawweessyynn,,  KKaazziimmiieerrzz  PPyyzziikk  ––
DAÑSKIEGO BAROKU, HEINRICHA DÖBLA (DOBELIUSA) (OK.1651-1693)

E – KONCERT CHÓRALNY
oovvaa  ––  ssoopprraann,,  sskkrrzzyyppccee  bbaarrookkoowwee;;  SSiimmoonnaa  HHoolluubbccoovvaa::  tthheeoorrbbaa,,  œœppiieeww;;  RRiicchhaarrdd
ccyynnkk,,  dduullcciiaann,,  cchhaalluummeeaauuxx    MUZYKA BAROKOWEJ PRAGI

EJSKIEGO RENESANSU I BAROKU

R SONAT I SUIT JANA SEBASTIANA BACHA
AS TRES MORILLAS - MUZYKA HISZPAÑSKIEGO RENESANSU

MMuuzzyykkii  DDaawwnneejj  

CHE EXEQUIEN

– STABAT MATER; UKR.ANONIM XVII W. – PLACZU I RYDAJU;

ĄCZ;

JA

,
y:

STAROSĄDECKI JARMARK KULTURALNY
28−29 czerwca 2003, godz. 9−17, Stary Sącz – Rynek

“KIERMASZ WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH I RĘKODZIEŁA” • Prezentacje i degustacje wyrobów mistrzów cukierniczych, piekarniczych  
• CHÓR GLORIA z ludową muzyką ukraińską i folklorem karpackim oraz innych GOŚCI FESTIWALU  •  Kapela regionalna z muzyką
LACHÓW SĄDECKICH n  Starosądecki Dziecięcy Zespół Regionalny pod kier.: Ireny Chochołowskiej, Ewy Zięby i Stanisława Dąbrowskiego 
• Starosądecka Orkiestra Dęta pod dyr. Stanisława Dąbrowskiego  • laureaci starosądeckich konkursów wokalno−instrumentalnych 
• w Muzeum Regionalnym (Rynek 6) będzie można obejrzeć – oprócz ekspozycji stałej − wystawa: “REPLIKI STROJÓW
ŚREDNIOWIECZNYCH I RENESANSOWYCH” − Ogrodu Sztuk Dawnych Nomina Rosae  • w Galerii MGOK (Rynek 5) wystawa: “JAN
JOACHIM CZECH – KOMPOZYTOR I LITERAT” 
W sobotę 28 czerwca o godz. 17 w Galerii odbędzie się promocja tomiku poezji pt. “Dojrzewa światło dnia” Danuty M. Sułkowskiej.
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LLiippoowwaa  llaasseecczzkkaa.. W zwi¹zku z brakiem wody w klasztorze
(podczas suszy wysch³y wszystkie studnie), Kinga lipow¹
laseczk¹ zmieni³a bieg strumienia Przysietnicy. Potok pos³usznie
pod¹¿a³ za ni¹ i zatrzyma³ siê dopiero wtedy, kiedy wetknê³a
bia³¹ laskê do ziemi. Nazajutrz z kijka wyros³a prawdziwa lipa.
Kinga kaza³a w pobli¿u lipki wykopaæ studniê, z której trysnê³o
cudowne Ÿróde³ko. Drzewo zniszczy³ po¿ar S¹cza w roku 1644.
W miejscu tym wybudowano kaplicê pod wezwaniem œw. Jana
Chrzciciela, która stoi do dziœ. 

NNaajjmmnniieejjsszzyy  zz  ppttaasszzkkóóww.. Chodzi o mysikrólika, ptaka
obdarzonego maleñkim cia³em, ale na przekór donoœnym i
dŸwiêcznym g³osem. Kiedy pewnego razu Kinga odpoczywa³a
nad brzegiem Dunajca, ujrza³a w pobli¿u jastrzêbia
uganiaj¹cego siê za mysikrólikiem. Ptaszek nie widz¹c ratunku
schowa³ siê w fa³dach bia³ej sukni œw. Kingi. Jastrz¹b nie mia³
odwagi zaatakowaæ cz³owieka i odlecia³. Wdziêczny mysikrólik
wzlecia³ na pobliskie drzewo i zaœpiewa³ Kindze jeszcze piêkniej
ni¿ zwykle 16.

PPookk³³oonn  TTrrzzeecchh  sszzcczzyyttóóww.. Kinga ¿ywi³a wielk¹ mi³oœæ do gór. Gdy
tylko sprzyja³a pogoda, mia³a w zwyczaju wybieraæ siê na
górskie przechadzki. Nuc¹c pieœni zbiera³a zio³a. Ws³uchiwa³y
siê w te melodie góry, a wœród nich trzy szczyty: Konieczna,
Prehyba, Radziejowa. Pewnego razu zaniepokojone
nieobecnoœci¹ S¹deckiej Pani szczyty postanowi³y odwiedziæ
mniszkê w klasztorze. Niezauwa¿one podesz³y do celi Kingi.
Szczyty zasta³y j¹ umieraj¹c¹, po¿egna³y siê i pos³usznie wróci³y
na swoje miejsca. Na pami¹tkê tego wydarzenia w noc z 23 na
24 lipca mo¿na zobaczyæ nad trzema szczytami p³on¹ce krzy¿e.

MMii³³oossiieerrddzziiee  ddllaa  rryycceerrzzaa  PPiioottrraa.. Chrzeœniak Kingi po doroœniêciu
w przyp³ywie sza³u próbowa³ j¹ zabiæ strza³¹ z ³uku. Po latach,
kiedy znalaz³ siê na ³o¿u œmierci, prosi³ o przewiezienie i
pochowanie swych zw³ok w s¹deckim klasztorze. Mimo
sprzeciwu otoczenia, S¹decka Pani spe³ni³a proœbê zmar³ego.

CCuuddoowwnnee  nnaakkaarrmmiieenniiee  ssiióóssttrr.. Po ust¹pieniu nawa³nicy tatarskiej
s¹deckie klaryski powróci³y do klasztoru, gdzie nie zasta³y
¿adnej ¿ywnoœci. Kinga wezwawszy imienia Boga cudownie
karmi³a swoje siostrzyczki a¿ do nastêpnych zbiorów.

PPrrzzeekkaazzaanniiee  wwiinnaa  pprrzzeezz  aanniioo³³aa.. Kiedy w klasztorze zabrak³o wina
mszalnego, a w najbli¿szej okolicy tak¿e by³o ono niedostêpne,
Kinga poleci³a ten problem boskiej opatrznoœci. Jakby na
zawo³anie pojawi³ siê w pobli¿u furty koœcielnej nieznajomy i
przekaza³ dwa naczynia z winem. Siostra furtianka oczarowana
urod¹ m³odzieñca ¿ywi³a przekonanie, ¿e darczyñc¹ by³ anio³. 

W najstarszych ¿ywotach Kingi wystêpuj¹ tak¿e legendy
prenatalne: zapowiedŸ niebios o narodzeniu Kingi (wzorowane
na przekazach o narodzinach œw. Jana Chrzciciela, Jezusa
Chrystusa, podobne sytuacje znajdziemy w Starym
Testamencie: Bóg powiadamia Abrahama o potomstwie) oraz
niemowlêce: pozdrowienie Najœwiêtszej Maryi Panny przez
dopiero co narodzon¹ Kingê (podobny w¹tek wystêpuje w
¿ywocie œw. Tomasza z Akwinu, œw. Miko³aja, œw. Filipa
Benicjusza)17. Kolejna legenda, wywo³uj¹ca dziœ pewne
zdziwienie, to zachowanie postu w okresie niemowlêctwa oraz

dzieciêcy œlub czystoœci.

KKiinnggaa  ii  wwiieekk  XXXXII
Z przytoczonych legend wy³ania siê bardzo interesuj¹cy i wcale
nie anachroniczny portret œwiêtej. Jest prawd¹, i¿ niektóre fakty
z pierwszych œredniowiecznych ¿ywotów Kingi brzmi¹ dziœ
szokuj¹co i nie sposób ich przemilczeæ. S¹decka Pani w celu
umartwienia zmys³u wêchu mia³a w zwyczaju rzucaæ na p³ytê
pieca szmaty, by czuæ sw¹d spalenizny. Unika³a k¹pieli, a twarz
my³a tylko przed przyst¹pieniem do komunii, tzn. raz w
miesi¹cu. Chodzi³a boso, by raniæ stopy. Zim¹ ubiera³a siê lekko,
by marzn¹æ, a latem paradowa³a okutana w najcieplejsze rzeczy,
by cierpieæ z powodu upa³u itp. itd. Ile w tych rewelacjach
pierwszych ¿ywotów prawdy, a ile uk³onów w stronê
obowi¹zuj¹cej ówczeœnie konwencji hagiograficznej, trudno dziœ
dociec. Niejako w sprzecznoœci z nimi stoj¹ legendy o
umi³owaniu przez Kingê przyrody pojmowanej jako dzie³o
Wszechmocnego Stwórcy, o jej wielkiej mi³oœci do zwierz¹t i
roœlin. Ukazuj¹ one S¹deck¹ Pani¹ jako duchow¹ córkê
Biedaczyny z Asy¿u18. 
�ród³a historyczne wskazuj¹ na bardzo dobre jak na czasy
œredniowieczne wykszta³cenie Kingi. Specjalni pedagodzy, m.in.
niejaki Miku³a, nauczyli j¹ czytania i pisania, ³aciny i polskiego,
historii i katechizmu, œpiewu i muzyki19. Te same najstarsze
¿ywoty ukazuj¹ zarazem Kingê jako osobê niezwykle
dynamiczn¹, zaradn¹ i rozs¹dn¹, dalek¹ od bujania w ob³okach.
S¹decka Pani odznacza³a siê doskona³ym zmys³em
organizacyjnym i praktycyzmem. Ju¿ samo zam¹¿pójœcie Kingi
za Boles³awa Wstydliwego by³o mezaliansem wynikaj¹cym z
wy¿szych racji pañstwowych. O ile m³odociana Kinga mog³a nie
byæ do koñca œwiadom¹ tego faktu, to odczuwa³ to ojciec Kingi,
król wêgierski Bela IV. Wydanie córek, a mia³ ich du¿o, za ksi¹¿¹t
polskich lub ruskich nie przynosi³o mu splendoru, kierowa³ siê
chêci¹ stworzenia koalicji antytatarskiej20. 
S¹decka Pani œwietnie dobiera³a sobie doradców i urzêdników,
znamy niektórych: Go³uch (1266-1276), Filip (1286-1292),
Miko³aj P¹czek (1279-1992), Selcho lub Zelcho (1288-1292),
Pawe³ syn Trzebicha (1292), Stefan Pêkawka (1291), posiada³a
tak¿e swych pisarzy: Wita (1268) i Piotra (1292)21. Przez piêæ
lat musia³a uczestniczyæ w sporze z Leszkiem Czarnym,
nastêpc¹ Boles³awa Wstydliwego, który nie chcia³ uznaæ
darowizny Ziemi S¹deckiej dla Kingi. Z utarczek tych wysz³a
zwyciêsko. Po najazdach tatarskich nast¹pi³o w Ma³opolsce
o¿ywienie gospodarcze: karczowanie lasów, lokacja nowych
miast, rozwój kopalnictwa i handlu, budowa m³ynów. Nie by³oby
tych wszystkich inwestycji bez pieniêdzy wniesionych w posagu
przez Kingê22. S¹cz jest jej dzieckiem, dos³ownie i w przenoœni.
Do czasów Kingi i Boles³awa Wstydliwego znajdowa³a siê tu
prowincjonalna wioska, dopiero ksi¹¿êca para podnios³a j¹ do
rangi miasta. 

Święta Kinga w legendach

PP³³aasskkoorrzzeeŸŸbbaa  ww  ddrreewwnniiee..  WWoojjcciieecchh  PPaarrzzuucchhaa
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Przede wszystkim jest Kinga dzieckiem swych czasów. Czêste
kontakty z Salome¹, pierwsz¹ polsk¹ klarysk¹, zapatrzenie w
idea³y franciszkañskie oraz tradycyjna œredniowieczna
pobo¿noœæ ukszta³towa³y charakter S¹deckiej Pani. Szereg cech
powtarza siê we wszystkich ¿ywotach i Ÿród³ach historycznych:
dobroczynnoœæ, wspomaganie biednych, leczenie chorych,
mi³osierdzie, ogromne umi³owanie przyrody, hojnoœæ,
skromnoœæ. Ukocha³a psalmy: codziennie ze swymi mniszkami
œpiewa³a „decem psalmos in vulgari” czyli dziesiêæ psalmów
prze³o¿onych na jêzyk polski. Kindze nie tylko zawdziêczamy
œpiewanie psalmów po polsku. Wprowadzi³a w swoim klasztorze
inne œpiewy liturgiczne, które by³y zarezerwowane dotychczas
dla franciszkanów23. W ostatnich kilkunastu latach ¿ycia sta³a
siê wegetariank¹, ukocha³a milczenie24. Jako fundatorka
klasztoru wykonywa³a prace zwyk³ej mniszki: pali³a w piecach,
dogl¹da³a chorych25.
Interesuj¹ce w tym wszystkim pozostaje to, ¿e przy tak
wspania³ych walorach musia³a a¿ siedem wieków czekaæ na
kanonizacjê. W przededniu nowej zjednoczonej Europy mo¿emy
poszczyciæ siê oto postaci¹ na wskroœ aktualn¹ dla mentalnoœci
wspó³czesnego Europejczyka. Ekolodzy i koryfeusze New Age
odnajd¹ w jej biografii swoje wartoœci, podobnie ruchy
charytatywne, medycyna paliatywna, zio³olecznictwo,
wegetarianizm itd. Obros³a w legendy S¹decka Pani jest
œwietnym potencjalnym materia³em eksportowym”, nie jest
tylko anachronicznym wyblak³ym pomnikiem hagiograficznym
dla dewotek i kleryka³ów. Powszechnie czczona w Ma³opolsce,
znana i szanowana w ca³ej Polsce, ma szansê promieniowaæ na
ca³y kontynent, œci¹gn¹æ na piêkn¹ lecz biedn¹ S¹decczyznê
rzesze zagranicznych turystów. Mo¿e zyskaæ rozg³os równy
Hildegardzie z Bingen, œredniowiecznej niemieckiej
benedyktynki z Nadrenii. Obydwie biografie posiadaj¹ du¿o
rysów wspólnych. Naturalnie w takiej promocji trzeba pomóc:
tak finansami, jak i m¹drymi przedsiêwziêciami naukowymi,
artystycznymi. Kinga bez w¹tpienia na to zas³uguje i odp³aci
równie hojnie jak to uczyni³a w XIII wieku.
__________________________________
1 K. Dobkiewiczowa, Drogocenne wiano. Zbiór legend o b³ogos³awionej Kindze ksiê¿nie
polskiej, patronce górników, obroñczyni wiary, matce ludu polskiego w 700 rocznicê œmierci,
Ksiêgarnia œw. Jacka, Katowice 1988.
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(1281), do którego sprowadzi³a klaryski ze Ska³y. Œluby zakonne z³o¿y³a w roku 1289, otrzymuj¹c
welon z r¹k wspomnianego biskupa Paw³a z Przemankowa. W³adzê nad S¹decczyzn¹ przekaza³a
Gryfinie, ¿onie Leszka Czarnego, sama nie sprawowa³a w klasztorze ¿adnych godnoœci, przez 12
lat pozostaj¹c skromn¹ mniszk¹. Zmar³a po d³ugiej, nieznanej bli¿ej chorobie 24 lipca 1292 r.
Zosta³a pochowana w koœciele Sióstr Klarysek w S¹czu, beatyfikacja mia³a miejsce w roku 1690
za pontyfikatu papie¿a Aleksandra VIII, kanonizacji dokona³ Jan Pawe³ II na staros¹deckich polach
podczas pielgrzymki do Polski w roku 1999.
3 Por. niektóre wa¿niejsze opracowania: M.I. Frankowic, Wizerunek œwiêtej doskona³oœci...,
Kraków 1718; F. Petrykowski, Vita Beator Cunegundis..., Tarnów 1744; B. Makowski, Rys
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polskiego w 700 rocznicê œmierci, Ksiêgarnia œw. Jacka, Katowice 1988; L. Kowalski, S. Fischer,
¯ywot B³. Kingi i dzieje jej kultu, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Tarnów 1992; I. Borkiewicz,
B³ogos³awiona Kinga w œwietle legend i historii, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew,
Stary S¹cz 1997; J.R. Bar, ̄ ywot œwiêtej Kingi, Biblos, Tarnów 1999.
4 J. de Voragine, Z³ota legenda. Wybór, prze³. J. Pleziowa, Prószyñski i Spó³ka, Warszawa 2000.
5 Anonim (franciszkanin), Vita Sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis (1317-1329) [wydanie
³aciñskie W. Kêtrzyñski, Monumenta Poloniae Historica, t. IV (1884), s. 682-731; t³umaczenie
polskie: C. Niezgoda, Œwiêta Kinga. ¯ywot hagiograficzny, Stary S¹cz 1999, s. 219-288 oraz B.

Przybyszewski, ¯ywot Œwiêtej Kingi Ksiê¿nej Krakowskiej - Vita Sanctae Kyngae Ducissae
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6 Katarzyna Odolani sprawowa³a godnoœæ ksieni s¹deckiego klasztoru w latach 1293-1330.
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8 J. D³ugosz, Vita et miracula [wyd. Vita b. Kyngae seu Cunegundis virginis. Ex antiquo
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Wczeœniej w tym rejonie warzono sól ze s³onych Ÿróde³, natomiast soli kamiennej nie
wydobywano. Kinga i Boles³aw Wstydliwy sprowadzili do Bochni fachowców-górników z Wêgier,
a mo¿e pochodz¹cych z Francji cystersów, którzy osiedlili siê w W¹chocku. W roku 1249
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Wydawnictw M, Kraków 1999, s. 51.
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22 M. Czekañski, Œwiêta Kinga.., s. 15, 69.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARY SĄCZ 
STAN PRAC PROJEKTOWYCH - KOMUNIKAT NR 2. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporz¹dzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Stary S¹cz, jest prawem miejscowym
obowi¹zuj¹cym na ca³ym obszarze miasta.
Przed przyst¹pieniem do opracowania w/w planu wykonano szereg studiów i analiz, dla obszaru miasta w jego granicach administracyjnych. Oprócz
inwentaryzacji oraz zebrania materia³ów studialnych i koncepcyjnych, programów i wytycznych, zebrano i przeanalizowano wszystkie wnioski zg³aszane
przez mieszkañców w okresie ostatnich 12 lat. Wnioski te znalaz³y swój wyraz w opracowanych koncepcjach zagospodarowania przestrzennego
miasta. Oczywiœcie uwzglêdnione zosta³y w nich tylko te wnioski, które nie s¹ sprzeczne z opracowanymi w ramach analiz do planu “Wytycznymi
konserwatorskimi” oraz “Opracowaniem ekofizjograficznym”, a tak¿e zatwierdzonym w 2000 roku przez Radê Miejsk¹ “Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary S¹cz”.

Poniewa¿ Rada Miejska zdecydowa³a o opracowaniu szeœciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonych
przestrzennie dzielnic miasta, wykonano szeœæ koncepcji zagospodarowania przestrzennego. Jedn¹ w skali 1:1000 (dla zespo³u staromiejskiego) i piêæ
w skali 1 :2000 dla pozosta³ych terenów. Na podstawie tych koncepcji zosta³y opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które
zostan¹ w lipcu przes³ane do uzgodnieñ i konsultacji.
PPLLAANN  NNRR  11 dla pó³nocnej dzielnicy miasta, wyznaczony zosta³ granic¹ miejscowoœci Mostki, rzekami Dunajec i Poprad, linia kolejow¹, ulic¹ Pod
Ogrodami, stref¹ ochrony konserwatorskiej i ulic¹ Pi³sudskiego. 
PPLLAANN  NNRR  22 dla dzielnicy wschodniej, wyznaczony zosta³ lini¹ kolejow¹, projektowan¹ obwodnic¹ do istniej¹cego motelu, dalej ulic¹ Jana Paw³a II, znów
lini¹ kolejow¹, ulic¹ œw. Kingi, terenami rolnymi poza obszarem objêtym planem Stary S¹cz 26, znów lini¹ kolejow¹, istniej¹c¹ obwodnic¹ i rzek¹
Poprad. 
PPLLAANN  NNRR  33 dla zespo³u staromiejskiego, wyznaczony zosta³ granic¹ strefy ochrony konserwatorskiej.
PPLLAANN  NNRR  44 dla dzielnicy Cyganowice wyznaczony zosta³ granic¹ miasta oraz istniej¹c¹ obwodnic¹ i rzek¹ Poprad., 
PPLLAANN  NNRR  55 dla rejonu Lipia, wyznaczony zosta³ granic¹ miasta, potokiem Moszczenica, dalej granic¹ strefy ochrony konserwatorskiej a¿ do linii
kolejowej i dalej wzd³u¿ niej, a¿ do granicy miasta. 
PPLLAANN  NNRR  66 dla rejonu Góry Miejskiej wyznaczony zosta³ granic¹ miejscowoœci Mostki, ulic¹ Pi³sudskiego, dalej granic¹ strefy ochrony
konserwatorskiej oraz potokiem Moszczenica. 

Nowe w/w plany zagospodarowania przestrzennego, s¹ wykonywane w zupe³nie innej sytuacji prawnej ni¿ do tej pory, poniewa¿ 11 lipca 2003 roku
wchodzi w ¿ycie znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która stwarza nowe regulacje w tym zakresie. 
Przede wszystkim wprowadzono obowi¹zek opracowania planów w skali 1:1000 i 1:2000, co narzuca nie tylko du¿¹ ich szczegó³owoœæ, ale równie¿
nak³ada obowi¹zek ustalenia zasad i sposobów finansowania przez Gminê inwestycji przewidzianych w planach do realizacji. Dlatego te¿, W³adze
Miasta zdecydowa³y o wiêkszym uspo³ecznieniu procesu planowania, ni¿ by³o to praktykowane do tej pory. Mimo, i¿ nowa ustawa przewiduje publiczn¹
dyskusjê dopiero na etapie wy³o¿enia projektów planów do wgl¹du publicznego, to mieszkañcom miasta Stary S¹cz przedstawiono do konsultacji na
spotkaniach organizowanych od marca a¿ do maja br. szeœæ koncepcji wykonanych jako wstêpne projekty planów. Przewiduje siê, ¿e publiczna dyskusja
nad projektami planów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, odbêdzie siê w sierpniu lub wrzeœniu br.
W ramach dyskusji nad przedstawionymi koncepcjami, mieszkañcy przedstawili szereg wniosków, które zosta³y uwzglêdnione w kolejnych pracach
projektowych. Równie¿ odpowiadaj¹c na pytania zawarte w ankietach, mieszkañcy Starego S¹cza sprecyzowali swoje zamierzenia inwestycyjne, z
których wiele zosta³o wpisanych do planów zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Generalnie, w nowych planach zosta³y poszerzone tereny przeznaczone do zainwestowania, tak jak przewiduje to “Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary S¹cz”. Poniewa¿ Gmina zachowuj¹c charakter zabytkowego miasta i chroni¹c
jego historyczne wartoœci, stawia na rozwój i pragnie przyci¹gn¹æ nowych inwestorów, znaczne tereny, oprócz przeznaczenia ich pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, przeznaczono pod funkcje rekreacyjne oraz dzia³alnoœæ wytwórcz¹ o niskiej intensywnoœci.
Najwiêcej nowych terenów pod zainwestowanie pojawi³o siê w planie Nr 1, Nr 4 i Nr 5. Znacznie poszerzone zosta³y tereny budowlane w kierunku
Dunajca i w rejonie ulicy Polnej. Z uwagi na podjête ju¿ decyzje o realizacji drogi krajowej z kierunku Krakowa na Piwniczn¹ przez Podegrodzie,
zrezygnowano z tzw. pó³nocnej obwodnicy miasta, oczywiœcie zapewniaj¹c projektowanymi drogami gminnymi odpowiedni¹ obs³ugê komunikacyjn¹
tych terenów. 
W planie nr 1 pojawi³y siê du¿e rezerwy pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, dzia³alnoœæ produkcyjn¹ o niskiej intensywnoœci oraz us³ugi
komercyjne zwi¹zane z rekreacj¹. Równie¿ w planach Nr 4 i Nr 5 pojawi³y siê du¿e rezerwy terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
przy czym w planie Nr 5 równie¿ pod dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z tzw. drobn¹ wytwórczoœci¹, nieuci¹¿liw¹ dla mieszkalnictwa.
W planie Nr 2, poszerzono tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz wyznaczono tereny rekreacyjne, ograniczaj¹c dzia³alnoœæ
przemys³ow¹ w tym terenie. Z uwagi na ochronê zabytkowej panoramy miasta wykluczono z zabudowy tereny pomiêdzy lini¹ kolejow¹ oraz istniej¹c¹
obwodnic¹.
Z tego samego powodu ograniczono zasiêg terenów budowlanych na Górze Miejskiej, oczywiœcie poszerzaj¹c je nieznacznie, do granic wyznaczonych
w analizie widokowej zespo³u Starego S¹cza.

Chroni¹c zabytkowy zespó³ i jego unikalne wartoœci, du¿e zmiany wprowadzono równie¿ w historycznej czêœci miasta objêtej stref¹ ochrony
konserwatorskiej. Skala opracowania dla tego zespo³u, pozwala na bardzo szczegó³owe zapisy planu, w tym pokazanie lokalizacji nowych obiektów,
kierunku usytuowania g³ównych po³aci dachowych w stosunku do ulicy, okreœlenie ich wysokoœci, kolorystyki obiektów i dachów. Dlatego te¿
poszerzono granice terenów budowlanych, umo¿liwiaj¹c rozbudowê zespo³u w kierunku terenów ogrodów przydomowych. Granice tych terenów
zosta³y œciœle okreœlone i s¹ nieprzekraczalne. Oczywiœcie dla niektórych najcenniejszych terenów, wprowadzono du¿e rygory co do mo¿liwoœci
zabudowy, w tym zakazy zabudowy. Bardzo istotn¹ zmian¹ w planie Nr 3 jest dopuszczenie do wyburzenia wybranych obiektów wpisanych do ewidencji
zabytków z obowi¹zkiem odtworzenia ich formy, na podstawie inwentaryzacji. 

WWsszzyyssttkkoo  ttoo  ppoozzwwoollii  ttoo  nnaa  oo¿¿yywwiieenniiee  ggoossppooddaarrcczzee  mmiiaassttaa  ii  jjeeggoo  pprraawwiidd³³oowwyy  rroozzwwóójj..
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MMaa³³ooppoollsskkiiee  DDnnii  DDzziieeddzziiccttwwaa  KKuullttuurroowweeggoo

GG OO ££ KK OO WW II CC EE
– zabytkowa zabudowa
WMa³opolsce s¹ piêkne i tajemnicze miejsca dawne –

czasem ma³o znane, niedostêpne na co dzieñ – warte
poznania. Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (w ramach
Dni Dziedzictwa Europejskiego) organizowane od kilku lat przez
samorz¹d Województwa ukazuj¹ to bogactwo, – kulturowe i
duchowe -, odzwierciedlone w unikatowych zabytkach. 
Stary S¹cz po raz drugi uczestniczy w tej imprezie, za
pierwszym razem by³ to oczywiœcie “Koœció³ Klasztoru
Klarysek”, w tym roku: “Go³kowice - zabytkowa zabudowa wsi
na planie niemieckim”.
Realizacjê Dni Dziedzictwa w roku 2003 powierzono
Ma³opolskiemu Instytutowi Kultury. To ju¿ pi¹ta edycja, w
ubieg³ym roku z oferty adresowanej do mieszkañców regionu
oraz do goœci odwiedzaj¹cych Ma³opolskê skorzysta³o 19
tysiêcy odbiorców. £¹cznie w czasie czterech
dotychczasowych edycji udostêpniono do nieodp³atnego
zwiedzania 76 obiektów, zwykle zamkniêtych dla publicznoœci.
W tym roku, w dniach 31 maja - 1 czerwca 2003 pokazanych
zosta³o 12 miejsc zabytkowych: Balice, Pa³ac Radziwi³³ów;
Bartne, wieœ ³emkowska; Go³kowice, zabytkowa zabudowa
wsi; Grodkowice, Pa³ac ¯eleñskich; Grywa³d, XV-wieczny
koœció³ drewniany; Harmê¿e, wystawa „Klisze pamiêci.
Labirynty“ w Centrum œw. Maksymiliana; Kraków, Sala Józefa
Mehoffera; Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Dr.
Babiñskiego; Osiek, pa³ac w stylu orientalnym; Porêba Wielka,
Dom W³adys³awa Orkana; Stani¹tki, zespó³ klasztorny ss.
Benedyktynek; Tropie, romañski koœció³ pw. œœ. Œwierada i
Benedyktyna.
Dodatkowymi atrakcjami Dni jest specjalnie przygotowywany
program. Publicznemu otwarciu obiektów zabytkowych
towarzysz¹ koncerty, spektakle plenerowe, prezentacje,
spotkania, wystawy, plenery plastyczne, lekcje, dzia³ania
edukacyjne. Realizacja tego atrakcyjnego programu mo¿liwa
jest w du¿ej mierze dziêki uruchomieniu inicjatyw spo³ecznoœci
lokalnych oraz zaproszeniu m³odzie¿y do wspó³tworzenia Dni. 

Dzieci ze szko³y w Go³kowicach Górnych uczestniczy³y np. w
interdyscyplinarnych, artystyczno-edukacyjnych warsztatach
“Sekrety zabytków”, które – poprzez s³owo, teatr i plastykê –
wytwarzaj¹ emocjonaln¹ wiêŸ pomiêdzy dzieæmi a zabytkiem. 

W Go³kowicach g³ówn¹ atrakcj¹ by³o zwiedzanie
zabytkowej czêœci wsi oraz gra terenowa prowadzona przez
uczniów tamtejszego Gimnazjum, 31 maja o godz. 15. W
zwiedzaniu wsi, w tym zabytkowych budynków mieszkalnych,
pomagali przewodnicy – uczniowie Gimnazjum.

Wieœ zwraca uwagê nietypowymi zabudowaniami,
pozosta³oœci¹ kolonii osadników niemieckich z koñca XVIII
wieku. Szczytowe œciany domów - wzd³u¿ drogi - po³¹czone s¹
murami z drewnianymi bramami wjazdowymi. 
Historia miejscowoœci jest niezwykle ciekawa. W roku 1773 na
terenach rozci¹gaj¹cych siê od linii Wis³y na zachodzie, Bugu
na pó³nocy, po Zbrucz na wschodzie, powsta³o rz¹dzone przez
cesarza Austrii Królestwo Galicji i Lodomerii. Ziemia s¹decka
znalaz³a siê pod panowaniem cesarskim jeszcze wczeœniej, bo
w latach 1767-1770. W pocz¹tkowym okresie zaborów nowe
w³adze rozpoczê³y akcjê kolonizacyjn¹. Akcja ta, obecna w
miastach ju¿ za panowania Marii Teresy, nasili³a siê za czasów

jej nastêpcy, Józefa II. W patencie z 1781 roku, cesarz dopuœci³
akcjê kolonizacyjn¹ na terenach rolnych oraz wyznaczy³ jej cel
– “przyjœcie krajowi z pomoc¹ w poprawie stanu gospodarki”.
Akcja polega³a na osadzaniu kolonistów na terenach
rolniczych, nadawaniu im ziemi (królewszczyzny, folwarki
starostw niegrodowych, wójtostwa i ziemie poklasztorne) oraz
udzielaniu pomocy w jej zagospodarowywaniu. Pomoc,
zw³aszcza materialna, podlega³a zwrotowi w ratach po ustaniu
okresu karencji wyznaczanego na maksimum 10 lat. G³ównym
celem akcji by³o, zgodnie z duchem reform cesarskich,
propagowanie monarchii, jej zdobyczy cywilizacyjnych i
gospodarczych. Wioski kolonistów mia³y stanowiæ wzór i
przeciwwagê dla polskojêzycznej ludnoœci wiejskiej.
Nap³yw kolonistów w pierwszej fazie by³ bardzo gwa³towny i
powodowa³ k³opoty zwi¹zane z niewydolnoœci¹ organizacyjn¹
urzêdów cesarskich. Wprowadzono, zatem œcis³¹ procedurê
ograniczaj¹c¹. Na pomoc mogli liczyæ tylko ci, którzy posiadali
w³asny maj¹tek. Dostawali wtedy domy i parcele na koszt
pañstwa. Pozostali nie mogli liczyæ na jakiekolwiek wsparcie.
Dzia³alnoœæ kolonizacyjna zakoñczy³a siê podwójnym fiaskiem:
organizacyjnym i ideologicznym. W 1785 roku cesarz
wstrzyma³ akcjê kolonizacyjn¹, jak siê póŸniej okaza³o,
definitywnie. Koloniœci, którzy pozostali na przyznanych im
ziemiach zasymilowali siê doskonale z ludnoœci¹ i wkrótce
jedynymi œladami po istnieniu kolonii pozosta³y
charakterystyczne zabudowania.

Budynki mia³y jednolit¹ strukturê i sposób usytuowania.
Wiêksze kolonie budowane by³y w szachownicowym uk³adzie
ulic, mniejsze – przyk³adem jest osada go³kowicka – by³y
domami szeregowymi, ustawionymi wzd³u¿ traktu. Budynki
mieszkalne by³y parterowe o rozmiarach 4 x 10 s¹¿ni,
ustawione szczytem w stronê drogi. Na ogó³ by³y murowane,
niekiedy murowano-drewniane w konstrukcji tzw. pruskiego
muru, z dwuspadowymi dachami krytymi s³om¹ lub gontem,
obowi¹zkowo posiada³y kominy.
Dom sk³ada³ siê z sieni przechodz¹cej w kuchniê z piecami:
kuchennym i chlebowym, izby i komory od strony ulicy oraz
komórki lub stajni od strony podwórza. Przy domu znajdowa³
siê równie¿ spichlerz. Szczyty poszczególnych domostw
po³¹czone by³y ze sob¹ murem, w którym znajdowa³y siê
brama wjazdowa na podwórze oraz wejœcie dla mieszkañców.

RRyysszzaarrdd  KKuummoorr
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bibliografia: Almanach Karpacki „P³aj“ - Towarzystwa Karpackiego w
Warszawie, zeszyt nr 19 (Grabski M., Osadnictwo niemieckie na
S¹deczczyŸnie w XVIII wieku, Wielocha A., Kolonizacja józefiñska w
galicyjskich Karpatach) 
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Stary Sącz 
− średniowieczny gród św. Kingi

Wiersze wyróżnione II nagrodami w konkursie poetyckim Starosądeckiego Klubu 
Artystyczno−Literackiego i Miejsko−Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu

AAGGAATTAA  MMAASSTTEERRNNAAKK /17 lat, Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu/

““SSttaarroossąąddeecckkiieejj  PPaannii““

Posłał Cię dobry Bóg −
na naszą starosądecką ziemię.
Abyś zostawiła na niej ślady
swoich świętych stóp.

Przybyłaś jak jasny anioł
na obłoku ciszy
z lekkim powiewem wietrzyku
zamkniętym w szeleście liści.

Księżniczko węgierska −
przemierzałaś wiele ścieżek
wśród wiejskich chat,
a w krystalicznym powietrzu
ciągle było czuć tchnienie
Twego ducha.
Byłaś Bożą ambasadorką,
niosłaś ludziom pokój,
wyciszając serca.

W kroplach deszczu
blask słońca odnajdywałaś
Tyś w żebraku potrafiła
dostrzec bogactwo jego duszy.

Chorym i opuszczonym
przynosiłaś na swej promiennej twarzy
iskierkę nadziei.

Twój dobrotliwy uśmiech
mieszał się z wonią beskidzkich ziół,
radosnym świergotem ptaków.

Miłował Cię lud za Twą postać skromną,
pogrążoną całkowicie w kontemplacji.

W ciszy swego klasztoru, trzymając w ręku różaniec,
modlisz się Kingo święta o los strudzonych “dziatek“.

Przynoszę Ci Pani paciorek różańca,
wtopiony w palce mych dłoni.

Przynoszę garstkę smutków
i moje małe szczęścia.

Pozwól mi jeszcze na koniec
odłamać z Twej sukni odrobinkę dobroci
aby ta − już na zawsze przywarła do mego serca,
została w nim jako święta “blizna“.
Blizna miłości Bożej.

WWEERROONNIIKKAA  CCZZYYŻŻ  /13 lat, Szkoła Podstawowa w
Głębokiem/

““PPrroośśbbaa““

O święta Pani!
Idziesz przez łąki i pola
a swym uśmiechem uzdrawiasz
zatroskane serca.
Kochasz cierpiących i biednych.
Modlisz się
o czystość serca
niestrudzonego w walce ze złem.
Pomóż słabym i wątpiącym
radość w ich życie wnieś
daj wiarę w świat lepszy
z nami bądź.

““SSttaarryy  SSąącczz““

Stary Sącz
klasztor znany
a w nim zakonnice
i świat lepszy, podziwiany.
Na rynku
gwar, hałas,
przechodnie
śpieszą do swoich spraw.
− Dzień dobry, panu!
− Dzień dobry, pani!
Kłaniają się uprzejmie.
Tak im dzień zbywa.
Tak jest grzecznie. No, chyba.

MMAAGGDDAALLEENNAA  PPAAZZGGAANN /12 lat, 
Szkoła Podstawowa w Kąclowej/

KKiinnggaa

Stoi na placu klasztornym,
biała i nieruchoma.
Ważne dzieje Polski,
dźwiga na swoich ramionach.

Jej postać przechodniom przypomina,
że życie − to walka z samym sobą,
że życie − to dobroć, miłość i czynów
lawina.

KKAATTAARRZZYYNNAA  MMRRÓÓWWKKAA
/18 lat, Liceum Ogólnokształcące w Łącku/

PPrrzzeedd  kkllaasszzttoorreemm

II
Na dzwon
Pod chmurami
Szeptem litanii
W cieniu
Pierzchły ptaki
Ludzie
Przeszli
Zapomniani

IIII
Na dzwon
Świeci słońce
Za murem
Oblane upałem
Tłuste ptaki
Gryzą ludzkie
Usta
Modlące

IIIIII
Na dzwon
Zardzewiały
Wieje wiatr
W ptasie klatki
Z nich się do lotu
W święte! oku
Ludzkie pióra
Poderwały
W studni pośród bruku
W ciszy bezszelestnej
W śmiertelnym bezruchu
W wystawach sklepowych
W ludzkim spojrzeniu
Na środku starego rynku
W mego wszyscy wpatrzeni
Królewski błazen
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WIOSNA SKRUDZIŃSKIEJ SZKOŁY
Jeszcze tak niedawno byli u nas goœcie z Jarabiny, potem odby³ siê

Miêdzyszkolny Konkurs Regionalny, a tu ju¿: I MAJOWY FESTYN
2003 i Festiwal Nauki.
Czas pêdzi, jakby siê ba³, ¿e dok¹dœ nie zd¹¿y - a my razem z nim.
FESTIWAL NAUKI to jedno z wielu zadañ, które realizujemy w tym

roku w ramach akcji „Gazety Wyborczej“: „Szko³a z klas¹“. Autorom
tej akcji przyœwieca chwalebny cel , a mianowicie : „ zwrócenie uwagi
spo³eczeñstwa na pracê szkó³ i na wartoœæ, jak¹ dla naszych dzieci i dla
przysz³oœci Polski stanowi edukacja“.
My popieramy ów cel i dlatego zaanga¿owaliœmy siê w tê akcjê.

Jednak ogrom pracy jaki trzeba w³o¿yæ, aby uzyskaæ tytu³ „Szko³y z
klas¹“ jest dla tak ma³ej szko³y jak nasza- wielkim obci¹¿eniem. To s¹
dziesi¹tki godzin dodatkowej pracy ka¿dego nauczyciela. Ale nie tylko:
to dodatkowy wysi³ek uczniów i rodziców. Mimo wszystko, liczymy na
„op³acalnoœæ“ naszego, wspólnego trudu.
Wybieraj¹c zadanie FESTIWAL NAUKI pod has³em „Zrozumieæ

œwiat“- kierowaliœmy siê wymogiem chwili i piln¹ potrzeb¹
zmotywowania uczniów do rzetelnego uczenia siê i do powiêkszania
zasobów swojej wiedzy.
Forma festiwalowa mo¿e siê ostatnio trochê w Polsce zu¿y³a. Ale w
Skrudzinie jeszcze nie. Wyda³a nam siê nawet bardzo atrakcyjna. W
dodatku po³¹czenie Festiwalu Nauki z majowym festynem- spe³ni³oby
inny cel: objê³oby zasiêgiem swego oddzia³ywania szersze grono ludzi,
na czym bardzo nam zale¿a³o.
Dziœ, po zasiêgniêciu opinii uczestników festynu, mo¿emy powiedzieæ,
¿e tym pomys³em trafiliœmy w przys³owiow¹ dziesi¹tkê. Uczniowie
mogli zaprezentowaæ siê nie tylko swoim rodzicom, ale ludziom
starszym, absolwentom naszej szko³y i wielu goœciom spoza Skrudziny.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas pan burmistrz Starego S¹cza Marian
Cycoñ, radni Rady Miejskiej - pani Marcjanna Bodziony, panowie: Jan
Kupczak, Z. Weber, A.Iwulski, J.Janczak oraz dziennikarze „Gazety
Krakowskiej“, i ‘’Dziennika Polskiego’’ panie: Beata Polakiewicz i
Klaudia Gargula - Ciu³a. Nie zabrak³o te¿ naszych najbli¿szych: ksiêdza
proboszcza Stefana Tokarza, Siostrzyczek zakonnych z Go³kowic, oraz
pana Stanis³awa Kotali by³ego radnego i nauczyciela naszej szko³y.
Program FESTIWALU by³ tak bogaty, ¿e baliœmy siê , czy nie znu¿y
mi³ych odbiorców. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali
spektakle edukacyjne:“ Wœród bajek Mistrza Jana Brzechwy“,
„Pragnienie ma³ego anio³ka“; konkursy wiedzy o Europie i Unii, o USA.
Samodzielnie  opracowali scenki, dialogi, stroje do „Parady
Naukowców“. Zaprezentowali w³asne projekty najciekawszych
regionów geograficzno- przyrodniczych œwiata. Mo¿na by³o obejrzeæ
k¹cik regionalny z ciekawymi eksponatami, przejœæ siê œcie¿k¹
przyrodnicz¹, poczytaæ o akcji „Szko³a z klas¹“ w specjalnym „stoisku“.
Nie by³oby festiwalu, gdyby nie by³o popisów tanecznych i wokalnych.

Ka¿dego wzrusz¹ wystêpy maluchów i ich determinacja, by wypaœæ
przed publicznoœci¹ jak najlepiej.

Myœlê, ¿e du¿o emocji wzbudzi³y wybory Mamy Roku 2003.To
tradycja siêgaj¹ca piêciu lat. W tym roku w komisji konkursowej obok 2
nauczycieli i 1 uczennicy- zasiad³ pan Jan Kupczak.  Regulamin
przewidywa³ zadania praktyczne, umys³owe i sprawnoœciowe.
Najwiêcej nerwowej atmosfery wœród 9 nominowanych mam
wprowadzi³o „Dyktando rodzinne“. Mamusie pisa³y, a dzieci udziela³y
„pierwszej pomocy“ z zakresu zasad pisowni. 
Uroczystej koronacji Mamy Roku 2003, pani Haliny Gromali, dokona³

osobiœcie pan burmistrz Marian Cycoñ.
Dobra rywalizacja jest twórcza i motywuj¹ca ;  z³a- mo¿e przynieœæ

same szkody. Wierzê, ¿e w naszym Festiwalu Nauki nie by³o tej drugiej.
Wierzê,  ¿e ka¿dy siê czegoœ ciekawego dowiedzia³, mo¿e odœwie¿y³
,co zapomnia³ i dobrze siê bawi³.

PóŸniej festynow¹ atrakcj¹ i to wcale nie tylko dla dzieci - sta³y siê
pokazy Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nr.2. Mia³y charakter tak¿e
edukacyjny: ratowanie poszkodowanego w wypadku drogowym,
udzielanie pierwszej pomocy, czy praca z psem obronnym. A poniewa¿
pogoda dopisa³a , wszyscy raczyli siê pieczonymi na ruszcie
kie³baskami. Do tañca przygrywa³ skrudziñski zespó³ „Starlex“, którego
szefem jest pan Leszek Stawiarski. Ewenementem jest to, ¿e wszystkie
grupy spo³eczne dzia³aj¹ce w œrodowisku potrafi³y siê ze sob¹
porozumieæ i wspólnymi si³ami zorganizowaæ tak du¿e przedsiêwziêcie.
Inicjatorem pierwszego w historii powojennej festynu by³ so³tys
Skrudziny Mieczys³aw Szewczyk. Szybko znalaz³ zrozumienie wœród
swojej i wœród Rady So³eckiej Gabonia- Praczki z so³tysem Andrzejem
Kuczajem. Nag³oœnieniem zaj¹³ siê szef Wiejskiego Domu Kultury pan
Stanis³aw Stawiarski. No i naturalnie nasza pani dyrektor Ma³gorzata
Niemiec gospodarskim okiem czuwa³a nad wszystkim. Dekoracje
wykonali nauczyciele z uczniami, a parasoli u¿yczyli nam ró¿ni
przyjaciele, za co wyra¿amy Im ogromn¹ wdziêcznoœæ, bo ubarwi³y nasz
leœny teren i  ochroni³y  przed s³oñcem.
Trzeba te¿  dobrym s³owem podziêkowaæ w³aœcicielowi i fundatorowi
bufetu panu Adamowi Janikowi.
Wszystkim tym, którzy okazali bezinteresown¹ pomoc i ¿yczliwoœæ

serdecznie dziêkujemy.
PóŸnym wieczorem, gdy zapalono œwiat³a, nastrój œwietnej zabawy

udzieli³ siê wszystkim. A ja rozmawia³am z dawno niewidzianymi
„swoimi“ uczniami. By³o to dla mnie du¿e i bardzo mi³e prze¿ycie.
Okaza³o siê , ¿e to ju¿ dorodni, m³odzi mê¿czyŸni i œliczne m³ode
kobiety. Okaza³o siê, ¿e dobrze sobie radz¹ w ¿yciu: wielu ukoñczy³o
studia, niektórzy pracuj¹ za granic¹, a niektórzy maj¹ piêkne dzieci, z
którymi przyszli do naszej szko³y. Wiêc mo¿e nie ma racji bytu stare
przys³owie „Obyœ cudze dzieci uczy³“ i mo¿e praca nauczyciela jednak
siê „op³aca“?
Uczniom i nauczycielom weso³ych wakacji ¿yczy

MMaarriiaa    MMêêddrrzzyycckkaa  --    DDyyrrddaa



Wracamy do tradycji
Jak wspomina mieszkanka Barcic Maria Korwin, festyny w okresie

miêdzywojennym we wsi organizowa³a Stra¿ Po¿arna, w miejscu
dzisiejszego stadionu sportowego. Przed imprez¹ stra¿acy zbierali
„fanty”. By³y to przewa¿nie drobne zwierzêta domowe, ubrania i
¿ywnoœæ, które potem przekazywano na nagrody w loterii. Zabawa
odbywa³a siê w godzinach popo³udniowych. Barciczanie przybywali
ca³ymi rodzinami, by uczestniczyæ w ró¿norodnych konkursach.
Najzabawniejsz¹ konkurencj¹ by³o jedzenie ciasta z borówkami, w
którego œrodku znajdowa³ siê ukryty pieni¹dz. Mnóstwo uczestników
próbowa³o si³ wychodz¹c na s³up, gdzie sta³a butelka z wódk¹.
Œwietnie bawiono siê biegaj¹c z jajkiem na ³y¿ce, pij¹c herbatê z
pieprzem, musztard¹, octem i sol¹ oraz t³uk¹c kijem gliniane,
zamieszczone na linie garnki. Na festyn przybywali kramarze -
sprzedawcy precli i lemoniady.
W latach 40 - tych na krótko reaktywowano festyny, a ich naocznym
œwiadkiem by³a Weronika Citak. W organizacji z pomoc¹ przyszli
nauczyciele i nowo powsta³e Ko³o Sportowe. G³ówn¹ atrakcj¹ sta³y
siê konkursy taneczne. Na drewnianych s³upach instalowano ¿arówki
zasilane z pr¹dotwórczego agregatu, które oœwietla³y plac taneczny.
Rzesze widzów przyci¹ga³y wystêpy uczniów pod kierunkiem Józefa
Citaka.
W okresie póŸniejszym organizowa³ festyny „w soœninie” nad

Popradem LZS. Jak opowiada jego ówczesny prezes, Tadeusz
Obrzud, na zabawê zaprasza³ chodz¹c po wsi w stroju klauna p.
Pierzga. Jedn¹ z konkurencji by³ „bieg po salceson”, w którym
zwyciêzca obiegaj¹c wieœ stawa³ siê w³aœcicielem cennej na owe
czasy wêdliny fundowanej przez masarza, Kazimiera Brzeskiego.
Sobotnie festyny czêsto koñczy³y siê muzykowaniem.
Zorganizowany 24 maja br. festyn jest prób¹ nawi¹zania do tradycji
wspólnej zabawy wielopokoleniowych rodzin i sposobem na
zintegrowanie miejscowej spo³ecznoœci. 
Jest czwartek, od niedzieli pada, je¿eli jeszcze jutro bêdzie deszcz to
impreza nie dojdzie do skutku. Umieszczamy na afiszach adnotacjê

„impreza zale¿na od pogody”. Ale i tym razem pozytywne myœlenie
Marii Lasek, z-cy dyr. Szko³y Podstawowej czyni cuda, bo w pi¹tek,
kiedy montujemy scenê, dekoracje i reklamy sponsorów jest
przepiêkna pogoda. 
W sobotê o godz. 10 otwieramy pierwszy w najnowszej historii

Barcic, festyn rodzinny pod has³em „¯yj zdrowo”. Pomys³
zorganizowania imprezy zrodzi³ siê z doskona³ej i wieloletniej
wspó³pracy szko³y z Rad¹ So³eck¹, reprezentowan¹ przez so³tysa
Antoniego Iwulskiego. Aby po³¹czyæ praktyczne z po¿ytecznym,
pomys³odawcy (przy sta³ym nie dofinansowaniu oœwiaty) postanowili
zgromadziæ fundusze na stworzenie klaso-pracowni jêzykowej. Wokó³

organizacji festynu zgromadzi³o siê grono ¿yczliwych i hojnych
mieszkañców Barcic, którzy postanowili wesprzeæ to
przedsiêwziêcie. Oprócz doros³ych, bardzo aktywnie zaanga¿owa³y
siê dzieci, które te¿ chcia³y mieæ swój udzia³ w powstaniu pracowni.
Wszystkich przyby³ych i zaproszonych goœci, w tym burmistrza

miasta i gminy Mariana Cyconia i z-cê Jacka Lelka wita dyr. szko³y
Janina Kowalczyk, wys³uchaliœmy tak¿e skierowanego do Naszego
Burmistrza wiersza, napisanego na t¹ okazjê przez ludow¹ poetkê
Mariê Korwin. Nastêpnie na scenie pojawiaj¹ siê ubrane w ludowe
stroje przedszkolaki. Maluchy z Niepublicznego Przedszkola Sióstr
Karmelitanek Dzieci¹tka Jezus œpiewaj¹ce piosenki regionalne i
tañcz¹ce „Makarenê”, wzbudzaj¹ zachwyt i brawa widowni, zaœ
dzieci z Niepublicznego Przedszkola przygotowane przez Katarzynê
Psój przepiêknie recytuj¹ wiersze. Zespo³y taneczne klas: I b -
prowadzony przez Annê Leœniarê i VI b - przygotowany przez Ewê
Baran, z wdziêkiem zatañczy³y krakowiaka i poloneza. Uczniowie z
oddzia³ów „0” monta¿em s³owno-muzycznym zainaugurowa³y
„Œwiêto Rodziców”, zaœ brawurowo wykonany „zbójnicki” wywo³a³
uœmiech na twarzach Michaliny Majewskiej, Alicji Cieœlickiej i Janiny
Tokarczyk, które dzieci przygotowa³y. 
Przybyli, mieli okazjê obejrzeæ teatrzyki uczniów z Woli Kroguleckiej:
zdobywcê I miejsca na Staros¹deckim Przegl¹dzie Teatrów
Dzieciêcych, grupê prowadzon¹ przez Celinê Korwin w
przedstawieniu „Zdrowe ¿ycie” i zdobywcê II miejsca, przedstawienie
„Smok Podwawelski” przygotowane pod kierunkiem Lucyny
Gorczowskiej. Mimo „polowych” warunków obydwa zespo³y
zaprezentowa³y siê w przepiêknych strojach i starannie
przygotowanych dekoracjach.

W programie artystycznym nie mog³o zabrakn¹æ talentów o
ogólnopolskim formacie. Urszula i Katarzyna Caba³a oraz Ma³gorzata
Kokowska wychowanki PMDK prowadzonego przez naszego rodaka
Józefa Puœciznê, wspaniale zaprezentowa³y siê we wspó³czesnym
repertuarze. 
„Jak wygl¹da Europa w oczach biznesmena, urzêdnika i ch³opa”, ten
jednoaktowy dramat z elementami humorystycznymi przygotowany
przez uczniów pod kierunkiem Iwony Kaleta-Augustyn rozbawi³
nawet najwiêkszych malkontentów.
Jeszcze niedawno wspólne muzykowanie integrowa³o s¹siadów i

przyjació³. Teraz piosenka biesiadna wypierana jest przez zespo³y
popowe. Ca³a nadzieja w m³odym pokoleniu. Daniel Koral, Pawe³
Walczak, Pawe³ i Jaros³aw Plewa uczniowie barcickiego Gimnazjum
udowodnili swoim wystêpem, ¿e jest to nadal atrakcyjny sposób
spêdzania wolnego czasu. Jak wielu uczniów naszej szko³y potrafi
œpiewaæ okaza³o siê, kiedy dzieci przedstawia³y swoje ulubione
piosenki w programie pt. „Œpiewaæ ka¿dy mo¿e” zorganizowanym
przez Mariê Liber i El¿bietê Bochniarz.
Dope³nieniem prezentacji by³a promocja publikacji pt. „Dzieci pisz¹”.
Lidia Caba³a zebra³a utwory, dzieci z klasy III b je zilustrowa³y i tak
powsta³a ksi¹¿eczka, któr¹ na festynie sprzedawa³a autorka. 
Artystyczne wystêpy odbywa³y siê równolegle z pokazami sposobów
aktywnego spêdzania czasu na œwie¿ym powietrzu. Jak zwykle nie
zawiedli barciczanie w mundurach.
Praca z psami na s³u¿bie Stra¿y Granicznej zaprezentowana przez st.
chor. Wac³awa Jaworskiego i m³. chor. Dariusza Sikorskiego
wzbudzi³a zrozumia³e zainteresowanie. Bardzo ciekawy komentarz st.
chor. Tadeusza Buchmana, sygna³y œwietlne i piêknie utrzymane,
wyraŸnie z¿yte z opiekunami owczarki, sprawi³y, ¿e pokaz przyjêto z
aplauzem. 
Przedstawiciele Komisariatu w Starym S¹czu: st. aspirant Jerzy

Dyjas i sier¿ant Tomasz Goliñski a tak¿e komisarz sekcji ruchu
drogowego w Nowym S¹czu Wojciech Lubiñski i sier¿ant szt. Andrzej
Pajor przez ca³y festyn byli do dyspozycji uczestników. Prezentowali
sprzêt, znakowali rowery „przeciw kradzie¿om”. Zaœ ci, którym uda³o
siê docisn¹æ do oblê¿onych przedstawicieli lotnego patrolu odbywali
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przeja¿d¿ki motocyklem. Barcicki "przedstawiciel" Komendy Miejskiej
Stra¿y Po¿arnej w Nowym S¹czu m³. aspirant Wies³aw Tokarczyk
zorganizowa³ pokaz sprzêtu stra¿ackiego i przedstawi³ ma³o znan¹
dzia³alnoœæ Stra¿y zwi¹zan¹ z ratownictwem drogowym i
ratownictwem podczas kataklizmów przyrody. Wielkie
zainteresowanie wzbudzi³y zespo³y psów i ratowników pokazuj¹ce
sposoby wyszukiwania zaginionych osób.
„¯yj zdrowo”, a wiêc wypoczywaj na œwie¿ym powietrzu, uprawiaj

sport i turystykê. Aby zachêciæ mieszkañców do czêstszego
opuszczania wygodnego fotela przed telewizorem zadbaliœmy o
pokazanie form wypoczynku bêd¹cego w zasiêgu ka¿dego. 

W uk³adach jeŸdzieckich prezentowa³ siê Oœrodek Turystyki
JeŸdzieckiej z Rytra prowadzony przez Józefa Mosa, który zachêca³
do atrakcyjnego sposobu zwiedzania nawet najbardziej
niedostêpnych okolic. Poniewa¿ zainteresowanie jazd¹ konn¹ by³o
ogromne, uczestnicy festynu mogli popróbowaæ swoich si³ w sporcie
jeŸdzieckim pod czujnym okiem instruktorów.
Wzorem festynów organizowanych w okresie miêdzywojennym

Jaros³aw Janikowski i Marta Myœlak przygotowali liczne konkurencje
dla wszystkich chc¹cych zmierzyæ siê w sportowej rywalizacji.
Najliczniej reprezentowan¹ i zdominowan¹ przez mê¿czyzn by³a

konkurencja ¿aglowania pi³ki nog¹, w której Mateusz Œlaz wygra³
wynikiem 365-u podbiæ. W konkurencji rzutów do tarczy pi³eczkami,
wœród bardzo wielu uczestników najbardziej celnym okiem wykaza³
siê najm³odszy uczestnik turnieju Maciej Tokarczyk. Katarzyna
Owsianka dziêki szybkoœci i zwinnoœci zostawi³a w tyle siln¹ mêsk¹
konkurencjê, zwyciê¿aj¹c na torze przeszkód, zaœ 5-osobowe dru¿yny
z takim zaanga¿owaniem przeci¹ga³y linê, ¿e organizatorzy dr¿eli o
ca³oœæ 10 mm „nylonówki”. Coœ z rycerskiego turnieju mia³a
konkurencja o nazwie „walka na kije” odbywaj¹ca siê parami na
³aweczce. Zwyciêzcy sportowych zmagañ nagradzani byli pi³kami
no¿nymi. Niestety doroœli niechêtnie brali udzia³ w zawodach,
koncentrowali siê raczej na dopingowaniu swoich pociech, ale z takim
zaanga¿owaniem, ¿e punkty, gdzie rozgrywane by³y konkurencje sta³y
siê najludniejszymi i najgwarniejszymi miejscami na stadionie.
So³tys Barcic Dolnych, Rafa³ Rams oraz Wincenty Bochniarz

zechcieli podzieliæ siê z nami ich oryginalnym sposobem na spêdzanie
wolnego czasu i wjechali na p³ytê stadionu bryczk¹ zaprzê¿on¹ w
hucu³y, a poniewa¿ nie mogli siê oprzeæ proœbom dzieci, ich zaprzêg
przez d³ugi czas wozi³ maluchy.
Zachêcaj¹c do uprawiania sportu rowerowego nauczyciele ze szko³y
w Barcicach, co roku organizuj¹ kurs na kartê rowerow¹. Barbara
Smyda odpowiedzialna za to wydarzenie w ¿yciu dzieci wraz z
przedstawicielem Policji wrêcza³a te pierwsze prawa jazdy tym,
którzy wykazali siê doskona³¹ znajomoœci¹ przepisów drogowych.
Liga Obrony Kraju za poœrednictwem Kazimierza Barana zachêca³a
do czynnego udzia³u w organizowanych przez siebie, tak modnych
sportach obronnych, modelarstwie i strzelectwie. Konkurs strzelecki
cieszy³ siê ogromnym powodzeniem a na najlepszych strzelców:

Arkadiusza Garwola, Mateusza Pierzgê i Grzegorza Miechurskiego
czeka³y ciekawe nagrody.
Przez ca³y czas trwania festynu w wojskowym namiocie ustawionym
obok sceny, który pêka³ w szwach od nagromadzonych w nim nagród
rzeczowych, trwa wielka loteria fantowa. Teraz, kiedy dochodzi
godzina 15, na któr¹ zapowiedziano jej rozstrzygniêcie, wokó³ sceny
gromadzi siê t³um, którego wzrok przykuwaj¹ dwa górskie rowery -
nagrody g³ówne. Trzyletni Beniamin ze szklanej kuli wyci¹ga 2 losy i
nowi w³aœciciele pojazdów Pawe³ Olszewski i Krystian Bularz z
triumfem schodz¹ ze sceny.

Przez piêæ godzin przedstawiciel Rady Rodziców, Pawe³ Puch,
prowadzi³ licytacjê ³awki ogrodowej „antywandal”. Jeszcze moment i
ze sceny og³oszono nazwisko nabywcy. Jest nim Józef Obrzud.
Najwiêksze emocje ju¿ za nami. Pozostaje tylko zaprosiæ wszystkich
do wspólnej zabawy. DŸwiêki muzyki zachêcaj¹ do tañca, a
tymczasem koñczy dzia³alnoœæ punkt gastronomiczny Andrzeja
Gorczowskiego, który przez ca³y czas serwowa³ darmowe gor¹ce
posi³ki, ciasto i napoje. Marta Pawlik, szkolna pielêgniarka sk³ada
sprzêt w punkcie medycznym, w którym od pocz¹tku dokonywa³a
cudów, chc¹c obs³u¿yæ wszystkich chêtnych do oznakowania poziomu
cholesterolu i zmierzenia ciœnienia. Siadaj¹ znu¿eni przybyli z ca³ymi
rodzinami cz³onkowie Rady Rodziców: Anna i Marian Leœniara,
El¿bieta i Pawe³ Puch, Krystyna i Krzysztof Urbañscy, Miros³awa i
Maciej W¹cha³a, Janina i Zbigniew Stafiñscy oraz Ewa i Pawe³
Olszewscy, bez których nie uda³oby siê zorganizowaæ tej imprezy.
Moje uznanie wzbudzaj¹ panie Maria Rams i Ma³gorzata Stefko,
które nie odpoczywaj¹c ani przez moment organizowa³y loteriê a
teraz, kiedy wszyscy ju¿ odpoczywaj¹ jeszcze licz¹ wp³ywy.
Wszystkie twarze wokó³ mnie s¹ zmêczone, ale uœmiechniête, mija

16 i rodzi siê myœl: jednak s¹ jeszcze ludzie, którzy chc¹ i potrafi¹
zrobiæ coœ dla innych. Za Wasz entuzjazm i za mo¿liwoœæ pracy z
Wami - Dziêkujê! 

EEwwaa  WWrroonniieewwiicczz

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szko³y
Podstawowej w Barcicach, sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
sponsorom, za okazan¹ pomoc w zorganizowaniu festynu pod
has³em „¯yj zdrowo”: „BRATHERS” spó³ka jawna Nowy S¹cz,
„BUD-MAX” Jerzy Kmietowicz Barcice, „FAKRO” spó³ka z oo.
Nowy S¹cz, Hurtownia spo¿ywcza „RAPIDEX”, Komisja
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Starym S¹czu, £os
Wies³aw, Olszewski Pawe³, Przedsiêbiorstwo Handlowe
„GALICJA”, PPDS „TYMBARK” SA, PP „HELENA” SA Kalisz,
PTHU „ELSTER” Stanis³aw Wieczorek Nowy S¹czu, Sklep
Spo¿ywczo-Przemys³owy Zbigniew Stafiñski - Barcice, Skup i
Ubój Zwierz¹t RzeŸnych Józef Obrzud Barcice, Zak³ady
Przemys³u Cukierniczego „SKAWA” w Wadowicach, Zak³ady
Produkcji Wody Mineralnej „GALICJANKA”
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Tworzymy rodzinę
MMoottttoo::  „„JJeesstteeœœmmyy  wwsszzyyssccyy  jjeeddnn¹¹  rrooddzziinn¹¹,,  rrooddzziinn¹¹,,  

kkttóórreejj  OOjjcceemm  jjeesstteeœœ  TTyy..””  
- Agnieszka Drzewska (z Hymnu Gimnazjum nr 5 w Warszawie)

NNAASSZZEE  SSPPOOTTKKAANNIIAA

Rodzina Szkó³ Jana Paw³a II w Polsce skupia w swoim gronie
dzieci, m³odzie¿, katechetów, osoby duchowne, nauczycieli i
pedagogów szkó³ nosz¹cych imiê naszego Papie¿a. Tworzymy
rodzinê, wiêc jak rodzina spotykamy siê przy wielu okazjach.
Celem tych okazjonalnych spotkañ jest integracja m³odzie¿y,
umo¿liwienie udzia³u we wspólnej zabawie i rywalizacji,
pog³êbienie wœród uczniów znajomoœci ¿ycia i nauki Jana Paw³a II,
kszta³towanie u nich postaw i charakterów zgodnych z
nauczaniem naszego Patrona, rozwijanie poczucia wspólnoty
szkó³ po³¹czonych osob¹ Ojca Œwiêtego.

Jako rodzina spotkaliœmy siê z naszym Patronem w £owiczu
14.06.1999 roku. Przedstawiciele spo³ecznoœci szkolnych
spotykali siê tak¿e z Ojcem Œwiêtym podczas wielu innych wizyt
Jana Paw³a II np. w Starym S¹czu czy Toruniu. Okazj¹ do spotkañ
by³y te¿ pielgrzymki szkó³ - cz³onków naszej rodziny i ich udzia³ w
audiencjach prywatnych i generalnych. 

Do kalendarza imprez rodziny wesz³o coroczne majowe
spotkanie m³odzie¿y, nauczycieli i rodziców wszystkich szkó³ w
rocznicê urodzin Ojca Œwiêtego 18 maja. Wa¿nym spotkaniem
przedstawicieli m³odzie¿y wraz z pocztami sztandarowymi by³a
uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika Karola Wojty³y powsta³ego z
inicjatywy Komitetu „Curato del Mondo” /Proboszcz Œwiata/.
Mia³o to miejsce w Niegowici, pierwszej parafii, w której pracowa³
Ojciec Œwiêty. 

Ka¿da rodzina chêtnie spotyka siê na uroczystoœciach. My
spotykamy siê na uroczystoœciach nadania imienia, poœwiêcenia
sztandaru, czy rocznicach tych uroczystoœci. Uœwietnia je zwykle
obecnoœæ pocztów sztandarowych s¹siednich szkó³, cz³onków
naszej rodziny. Cieszymy siê, gdy nasza rodzina siê rozszerza,
st¹d chêtnie s³u¿ymy rad¹ i pomoc¹ szko³om staraj¹cym siê o
nadanie imienia Jana Paw³a II. Przy tej okazji spotykamy siê z
nowymi cz³onkami rodziny dostarczaj¹c materia³ów na temat
przebiegu uroczystoœci nadania imienia oraz pracy wychowawczej
wokó³ postaci Patrona. 

M³odzie¿ szkó³ imienia Jana Paw³a II uczestniczy w wielu
imprezach integruj¹cych nas jako rodzinê. S¹ to: zawody i turnieje
sportowe, rajdy turystyczne tzw. „szlakami papieskimi”, których
jest w Polsce wiele, konkursy wiedzy o Patronie, konkursy
recytatorskie  poezji Karola Wojty³y i o Janie Pawle II, konkursy
plastyczne, literackie, festiwale piosenki turystycznej i religijnej.
Maj¹ one charakter ogólnopolski b¹dŸ regionalny lecz zawsze
owocuj¹ nowymi kontaktami, znajomoœciami, które znajduj¹
potem wyraz w korespondencji.

Jednak nie tylko w ten sposób nawi¹zujemy korespondencjê.
Wielu uczniów klas szczególnie m³odszych nawi¹zuje kontakty
indywidualne lub grupowe z klasami równoleg³ymi szkó³
imienniczek. Poszerzamy w ten sposób wiedzê o sobie, o
regionach, w których znajduj¹ siê szko³y, zyskujemy mo¿liwoœæ
wspó³pracy w organizacji wycieczek i wypoczynku dzieci
/zapewnienie noclegów, zorganizowanie zwiedzania ciekawych
miejsc itp./.

W 2001 roku do kalendarza imprez rodziny wesz³a pielgrzymka
m³odzie¿y, nauczycieli i rodziców na Jasn¹ Górê daj¹ca mo¿liwoœæ
integracji poprzez wspóln¹ modlitwê. W pierwszym
paŸdziernikowym spotkaniu aktywnie uczestniczy³, tak chêtnie

pracuj¹cy z m³odzie¿¹, tragicznie zmar³y biskup Jan Chrapek.
Pisz¹c o spotkaniach szkó³ - cz³onków rodziny koniecznie nale¿y
wspomnieæ o Ogólnopolskich Zjazdach Dyrektorów Szkó³, które
odbywaj¹ siê dwa razy do roku /ka¿dorazowo gospodarzem i
organizatorem jest inna szko³a/. Do tej pory odby³o siê 12
zjazdów, w których udzia³ brali dyrektorzy, nauczyciele, katecheci,
ksiê¿a, siostry zakonne. Podczas tych zjazdów opracowywano
kalendarz spotkañ rodziny, plan dzia³añ wychowawczych i innych
zwi¹zanych z osob¹ Patrona, dzielono siê pogl¹dami na temat
pracy nad integracj¹ szkó³ - cz³onków rodziny.

Jako rodzina d¹¿ymy do tego, by nasze spotkania odbywa³y siê
na wielu p³aszczyznach, nie mia³y charakteru wy³¹cznie
formalnego, lecz by rozwija³y siê spontanicznie tak poprzez
kontakty wielostronne jak te¿ dwustronne.

RROODDZZIINNNNEE  ZZMMAAGGAANNIIAA

28 marca br. w Bochni, w tamtejszej Szkole Podstawowej nr 7
odby³ siê pó³fina³ Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Patronie
Szkó³ Janie Pawle II pod has³em „Wêdrówka po ¿yciu Karola
Wojty³y”. 

Turniej jest jedn¹ z form dzia³ania rodziny szkó³. Zrzesza ona
obecnie blisko 260 szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceów
nosz¹cych imiê polskiego Papie¿a. W jej ramach organizowane s¹
spotkania dyrektorów szkó³, maj¹ce na celu wymianê doœwiadczeñ
i organizowanie form wspó³pracy, konkursy plastyczne, literackie,
recytatorskie, turnieje wiedzy, pielgrzymki itp. Turniej Wiedzy o
Janie Pawle II po raz pierwszy zosta³ zorganizowany w roku 1999 i
ustalono, ¿e bêdzie wznawiany, co cztery lata.

W pó³fina³ach drugiej edycji turnieju udzia³ wziê³o 50 szkó³
podstawowych i 16 gimnazjów. Organizatorami dla szkó³
podstawowych by³y placówki w Bochni, £om¿y, Mys³owicach,
Piwodzie i Wroc³awiu, a dla gimnazjów w Warszawie i Skrzyszowie
ko³o Tarnowa. Pó³fina³ w Bochni zosta³ zorganizowany dla szkó³ z
Florynki, Go³kowic, Jonin ko³o Tuchowa, Jurkowa, Myœlenic (szko³a
nr 2), Sadku - Kostrzy, Skrzyszowa, S³opnic, Spytkowic (nie
dojecha³a), Szczawnicy Szlachtowej (szko³a nr 3) oraz gospodarza,
czyli szko³y nr 7 z Bochni. 

Tematyka konkursu obejmowa³a ¿ycie Karola Wojty³y jako
ch³opca, ksiêdza, biskupa i papie¿a, jego pielgrzymki, dzia³alnoœæ
literack¹, funkcjonowanie papiestwa jako instytucji itp.
Obowi¹zkowymi pozycjami literatury dla uczestników by³y: „Dar i
tajemnica” ksiêdza Mieczys³awa Maliñskiego, „Œwiadek nadziei”
George’a Weigela oraz „Ojciec wœród nas - pielgrzymki do Polski
1979 - 2002” wydanie albumowe.
Uczestnicy turnieju wykonywali ró¿norodne zadania, w których

nale¿a³o siê wykazaæ nie tylko wiedz¹ dotycz¹c¹ bezpoœrednio
Ojca Œwiêtego, ale tak¿e znajomoœci¹ przys³ów, powiedzeñ,
m¹droœci ludowych, umiejêtnoœci¹ prezentowania ich
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symbolicznych treœci ruchem, gestem, rysunkiem, sprawnoœci¹
rozwi¹zywania zadañ matematycznych, krzy¿ówek, wykreœlanek
itp.

Najwy¿sze umiejêtnoœci w tym zakresie zaprezentowa³y
dru¿yny szko³y z Jonin, która zdoby³a 30 punktów, szko³y z
Go³kowic, której reprezentanci otrzymali 29 punktów oraz szko³y z
Bochni, która zakoñczy³a rywalizacjê z wynikiem 28 punktów. Do
fina³u turnieju ogólnopolskiego zostali zakwalifikowani uczniowie
szkó³ w Joninach i Go³kowicach.

Nasz¹ szko³ê reprezentowa³y uczennice Justyna Adamek i
Aleksandra Lizoñ z klasy VI a oraz Joanna Gruszczyñska z klasy V
b. Przygotowane one zosta³y przez pracuj¹c¹ w szkole
katechetkê, karmelitankê siostrê Kingê Ja³ochê. 

Nagrodami w konkursie by³y ksi¹¿ki, multimedia, pami¹tki
regionalne okolic Bochni oraz dyplomy dla uczestników i
opiekunów.

Turniej, podobnie jak i inne formy pracy w ramach dzia³alnoœci
rodziny szkó³ ma wa¿n¹ funkcjê wychowawcz¹, kszta³tuj¹c¹
postawy m³odych ludzi poprzez popularyzacjê idei i myœli
polskiego Papie¿a, wielkiego Patrona stowarzyszonych szkó³. 

WWIIEELLKKII  SSUUKKCCEESS  

Dzieñ 23 maja br. by³ najbardziej radosnym dniem w roku
szkolnym 2002/03 dla ca³ej spo³ecznoœci Szko³y Podstawowej im.
Jana Paw³a II w Go³kowicach. 

W wielkim finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Janie
Pawle II, który odby³ siê w Nowym S¹czu w sali widowiskowej
„Wieczernik” w Parafii Matki Bo¿ej Niepokalanej
zorganizowanym przez Szko³ê Podstawow¹ Nr 21 im. Jana Paw³a
II w Nowym S¹czu PIERWSZE MIEJSCE w Polsce zdoby³a
dru¿yna naszej szko³y. Mistrzowska dru¿yna w sk³adzie: Joanna
Gruszczyñska klasa V, Aleksandra Lizoñ klasa VI i Justyna
Adamek klasa VI doskonale przygotowana przez siostrê Kingê
Ja³ochê ze zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Dzieci¹tka
Jezus - katechetkê szko³y w Go³kowicach, w nagrodê pojedzie na
pielgrzymkê do „wiecznego miasta - Rzymu”, w programie tak¿e
upragnione i od lat oczekiwane spotkanie z Ojcem Œwiêtym.

Zwyciêska dru¿yna z Go³kowic pozostawi³a w polu 10
pokonanych szkó³ z ca³ej Polski m.in. zdobywców II miejsca Szko³y
Podstawowej Nr 1 z Wadowic i Szko³y Podstawowej Nr 21 w
Nowym S¹czu oraz szko³y z Torunia, Siemiatycz, Œwinoujœcia,
Gorzyc, Mêtowa k/Lublina, Jonin k/Tuchowa, Zbuczyna
Poduchownego i Pszczyny.
Nadmieniæ nale¿y, i¿ Fina³ Turnieju by³ wa¿nym wydarzeniem XII

OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU PRZEDSTAWICIELI
„RODZINY SZKÓ£” NOSZ¥CYCH IMIÊ JANA PAW£A II, który
odbywa³ siê w Nowym S¹czu w Szkole Podstawowej Nr 21 w
dniach 23-24 maja.

Wielki sukces naszych uczniów nie by³ jedynym mi³ym
akcentem XII Zjazdu Rodziny. Podczas wieczornej gali
uroczystego otwarcia zjazdu oraz wrêczania nagród laureatom
turnieju w obecnoœci wielu przedstawicieli w³adz samorz¹dowych
i koœcielnych oraz szanownych przedstawicieli „szkó³ papieskich”
p. Zofia Korona dyrektor naszej szko³y zosta³a uhonorowana
„Medalem Przekroczyæ Próg” - Przyjaciela Szko³y Podstawowej
Nr 21 im. Jana Paw³a II w Nowym S¹czu. Medal zosta³ przyznany
za wieloletni¹ i owocn¹ dzia³alnoœæ na rzecz „Rodziny Szkó³ im.
Jana Paw³a II”, a tak¿e wszelk¹ pomoc i wspó³pracê z
nowos¹deck¹ szko³¹.

Sukcesy naszej spo³ecznoœci szkolnej s¹ dla nas bardzo
wa¿nym bodŸcem do dalszej dzia³alnoœci w ramach „rodziny”, a
tak¿e na niwie dydaktyczno - wychowawczo - opiekuñczej naszej
placówki.

GGrrzzeeggoorrzz  GGoorrcczzoowwsskkii

„WYBIERAM ZDROWIE“
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

rozpisa³a w styczniu br. konkurs dla grup socjoterapeutycznych
z terenu miasta i gminy Stary S¹cz pt.: “Wybieram zdrowie”.
Uczestnikami konkursu by³y dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych
i gimnazjum zorganizowane w grupach “Pomagamy sami sobie” i
dzieci ze œwietlicy socjoterapeutycznej z osiedla S³oneczne.
Konkurs obejmowa³ trzy kategorie wiekowe i trzy dziedziny
twórczoœci: uczniowie klasy l - III - prace w formie plastycznej;
uczniowie klasy IV - VI - forma teatralna; uczniowie klasy I - III
gimnazjum - twórczoœæ literacka.
G³ówn¹ nagrod¹ dla zwyciêzców by³a jednodniowa wycieczka do
Krakowa.
W dniu 29 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr l w Starym S¹czu
odby³o siê podsumowanie konkursu. W uroczystoœci wziêli udzia³:
zastêpca burmistrza Jacek Lelek, przewodnicz¹cy Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki Marian Lis, przedstawiciel Komisji
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej J. Bodziony, dyrektor Szko³y
Podstawowej w Starym S¹czu Zdzis³aw Wojnarowski, zastêpca dyr.
Jadwiga Gabatek-Porêba, przewodnicz¹ca Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych Józefa Zbroñska oraz nauczyciele,
opiekunowie grup “Pomagamy sami sobie”. 
£¹cznie w konkursie uczestniczy³o 100 dzieci. I miejsce w kategorii
prac plastycznych zdobyta Szko³a Podstawowa nr l w Starym S¹czu
- opiekun Gra¿yna Ka³uziñska. I miejsce w kategorii prac literackich
zdoby³o Gimnazjum im. Juliusza S³owackiego w Starym S¹czu –
opiekun Marta Koszyk. I miejsce w kategorii teatralnej zdoby³a
grupa z Woli Kroguleckiej - opiekun Celina Korwin. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia i
okolicznoœciowe dyplomy. Uroczyste podsumowanie konkursu
prowadzi³a Danuta Hejmej. (red)
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SPROSTOWANIE: W artykule Lidii Cabały "Dziękujemy Panu, Panie Franciszku" − Kurier Starosądecki 5/2003 s.
15 w 1 zdaniu: ma być "rozpoczyna się" zamiast "rozpoczną", "głębokie" zamiast "głęboka", w 10 zdaniu: ma
być "cel" zamiast "ceł", zdanie 12 i 13: ma być łącznie: "Jednym z nich jest udział w święcie społeczności
szkoły, odbywającym się co roku 11 listopada, dniu, kiedy Gestapo aresztowało Franciszka Świebockiego w
klasie podczas prowadzenia lekcji, traktując Go jak zwykłego przestępcę.", w zdaniu 16: ma być
"Świebockiego" zamiast "Świebodzkiego", w zdaniu 23: ma być "Świebockiemu" zamiast "Świebodzkiemu".
Przepraszamy. (red)
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KOPIOWANIE (MINOLTA, XEROX) LAMINOWANIE (POUCH), BINDOWANIE (REXEL)
Miejsko−Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu, Rynek 5, tel. 4460964, 4461641



UUœœmmiieecchh  zzaa  uuœœmmiieecchh
Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka w
Starym S¹czu obfitowa³ w wiele

atrakcji. Przed po³udniem w kinie
Poprad mia³a miejsce projekcja bajek, a

po po³udniu na parkingu przy kinie odby³ siê
wielki festyn rekreacyjno – sportowy, którego g³ównym celem
by³a dobra zabawa oraz zgromadzenie œrodków na budowê placu

z a b a w
d l a
dzieci w
P a r k u

Miejskim. W zwi¹zku z tym zorganizowano loteriê fantow¹ oraz
zbiórkê pieniêdzy do puszek. Artystyczn¹ czêœæ imprezy
przygotowa³o Gimnazjum im. Juliusza S³owackiego w Starym
S¹czu. Mogliœmy pos³uchaæ i obejrzeæ: zespó³ wokalno –
instrumentalny, monta¿ s³owno – muzyczny “Witajcie w naszej
bajce” i parodie s³awnego “Krzysztofa Krawczyka”. Uczestnicy 

imprezy mogli sprawdziæ swoje umiejêtnoœci plastyczne podczas
konkursu malowania “Placu zabaw moich marzeñ” - kred¹ na
asfalcie lub rysunku kredk¹, oraz sprawnoœæ fizyczn¹ w
konkursach sportowych takich jak: slalom rowerowy, koz³owanie
pi³k¹ miêdzy pacho³kami, biegu w worku czy rzucie lotkami do
tarczy. 
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ imprezy by³y symulacja akcji ratowniczej
wypadku drogowego oraz po¿aru budynku kina z udzia³em stra¿y
po¿arnej, policji i karetki pogotowia ratunkowego. 
To jednak nie koniec atrakcji. Otó¿ o godz. 18 mieliœmy
mo¿liwoœæ obejrzenia i wys³uchania programu kabaretowego w
wykonaniu Formacji Chatelet (laureata Grand Prix Przegl¹du

Kabaretów Paka). Po wystêpie kabaretu odby³a siê aukcja prac
plastycznych twórców nieprofesjonalnych zwi¹zanych z Galeri¹
Oœrodka Kultury na wczeœniej ju¿ wymieniony cel. Obchody Dnia
Dziecka zakoñczy³ wystêp zespo³u wokalno – instrumentalnego
“Mgie³ka” z Powiatowego M³odzie¿owego Domu Kultury w
Starym S¹czu. 
W imieniu organizatorów tj. M³odych  Staros¹deczan
dzia³aj¹cych  przy Towarzystwie Mi³oœników Starego S¹cza i
Miejsko Gminnego Oœrodka Kultury w Starym S¹czu sk³adam
serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do
zrealizowania i sprawnego przeprowadzenia imprezy, a w

szczególnoœci druhnom i druhom z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Starym S¹czu, funkcjonariuszom Policji Pañstwowej w
Starym S¹czu, nauczycielom i m³odzie¿y Gimnazjum w Starym
S¹czu, nauczycielom i m³odzie¿y Gimnazjum, twórcom i
sponsorom: RZWK – Romana Csoricha, Przedsiêbiorstwu
Biegonice – Nowy S¹cz S. A., Firmie “Basso” z Go³kowic,
Janowi Kupczakowi, Nadleœnictwu Stary S¹cz, Bankowi
Spó³dzielczemu w Starym S¹czu, Firmie “Florian” z Nowego
S¹cza, Spó³dzielni Handlowo – Produkcyjnej “Rolnik” w Starym
S¹czu oraz Nestle – Goplana S.A.  
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