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BOŻE NARODZENIE
Oto się otwiera dla nas
kluczem pierwszej gwiazdy
brama czasów biblijnych
I staje się Betlejem
przy rodzinnym stole
z białym opłatkiem na sianie

DS

Fot. Sylwester Adamczyk



n PODATKI. Rada Miejska uchwali³a roczne stawki podatku od
nieruchomoœci - od gruntów: zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 z³; pod
jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 3,41 z³ od 1 ha powierzchni; pozosta³ych, w tym
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego - 0,10 od 1m2 powierzchni - od gruntów lub
ich czêœci: mieszkalnych - 9,45 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,11 z³ od 1m2

powierzchni; zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - 3,41 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej; od pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego przez organizacjê po¿ytku publicznego - 2,91 z³ od
1m2 powierzchni u¿ytkowej; od budowli lub ich czêœci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 2% ich okreœlonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych oraz op³aty administracyjne za czynnoœci
urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej: za wydanie
wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego - dla jednej dzia³ki: za pe³ny tekst ustaleñ planu
ogólnego - 15 z³: za przeniesienie graficzne danych z planu na
dostarczonych podk³adach mapowych - 20 z³ (dla ka¿dej
nastêpnej dzia³ki kwoty te wzrastaj¹ o 5 z³) i od osób fizycznych
od posiadania psów - 25 z³ rocznie.

n INWESTYCJE: Rada Miejska upowa¿ni³a Burmistrza do
zaci¹gniêcia zobowi¹zañ finansowych (pokrywanych z
dochodów bud¿etu 2004 r.) w zakresie: budowy sali
gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Barcicach, do kwoty
1412000 z³; wykonania instalacji c.o. w remizie OSP w
Go³kowicach Górnych, do kwoty 16669 z³; projektu
budowlanego zabezpieczenia osuwiska w Przysietnicy i
Popowicach, do kwoty 70000 z³; projektu budowlanego
zabezpieczenia osuwiska w Myœlcu, do kwoty 80000 z³;
projektu budowlanego targowicy w Starym S¹czu, do kwoty
35000 z³; wykonania projektu budowlanego domu
pogrzebowego w Starym S¹czu, do kwoty 30000 z³;
wykonania projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej i sieci
wodoci¹gowej w ul. Jana Paw³a II, do kwoty 40000 z³;
wykonania projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ul.
Partyzantów, do kwoty 35000 z³ oraz zimowego utrzymania
dróg gminnych, do kwoty 84500 z³.

n EKOLOGIA. Na wniosek Burmistrza (dla zapewnienia
skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniami œciekami
sanitarnymi) Rada Miejska uchwali³a Program gospodarki
œciekowej dla Miasta i Gminy Stary S¹cz w latach 2004-2020
oraz ustali³a ceny za przyjêcie odpadów komunalnych na
sk³adowisku „Piaski“: dla mieszkañców - 58,50 z³ + VAT od 1
tony; dla podmiotów gospodarczych, jednostek
organizacyjnych - 91,90 + VAT od 1 tony.

n DROGI. Koszt modernizacji skrzy¿owania dróg w centrum
Go³kowic wyniesie 137 tys. z³, natomiast przebudowy pod³o¿a
wraz z mostkiem w Barcicach 150 tys. z³. Obie inwestycje
prowadzi Wojewódzki Zarz¹d Dróg. Wykonano oœwietlenie
napowietrzne ulicy Ks. Prof. Józefa Tischnera (10 lamp na
odcinku 356 m). Inwestycjê ze œrodków w³asnych gminy (15
tys. z³) realizowa³a staros¹decka firma NAMAX.

n SIEÆ WODNO-KANALIZACYJNA
Do koñca bie¿¹cego roku potrwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹
sieci kanalizacyjnej w ulicach Staszica, 3-go Maja,
Krakowskiej, 22-go Stycznia i B. Chrobrego. Natomiast na
ukoñczeniu s¹ roboty wykonawcze sieci wodno-kanalizacyjnej
przy ulicy Wêgierskiej i W. Witosa. Szybkoœæ prac
podyktowana jest wzglêdami ekonomicznymi, bowiem ka¿dy
dodatkowy dzieñ zw³oki poci¹ga za sob¹ znaczne op³aty m. in.
za korzystanie z pasa drogowego. Przewiduje siê ponadto, ¿e
od przysz³ego roku ulegnie zwiêkszeniu o kilkanaœcie procent
podatek VAT na materia³y budowlane. Ca³oœæ przedsiêwziêcia
finansowana jest z po¿yczki udzielonej od Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie. Po¿yczka ta ma charakter preferencyjny z,
mo¿liwoœci¹ umorzenia do 45%.
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W I E Œ C I  Z  M A G I S T R A T U

„Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi
ciemna noc w jasności promienistej brodzi...”

Pokoju, Ciepła, Miłości i Nadzieji na czas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowy
2004 Rok wszystkim Mieszkańcom, Gościom i Sympatykom Miasta i Gminy Stary Sącz

życzy 
Burmistrz Marian Cycoń
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Budowa obwodnicy Starego S¹cza w pó³nocno-wschodniej
czêœci miasta nabiera coraz bardziej realnych kszta³tów. W

tej sprawie spotkali siê inwestorzy i projektanci z mieszkañcami
miasta we wtorek 4 grudnia br. 
Projektowana droga, obejmuj¹ca odcinek od skrzy¿owania z
drog¹ krajow¹ Nowy S¹cz - Piwniczna - granica Pañstwa,
poprzez wiadukt nad torami w okolicach ¿wirowni, most na
Dunajcu, do drogi powiatowej Che³miec - Kroœcienko w Brzeznej,
ok. 100 metrów na po³udnie od skrzy¿owania z drog¹ do
Brzeznej-Strzygañca, bêdzie budowana w latach 2004-2006.
Projekt ma byæ z³o¿ony w styczniu i zatwierdzony w I kwartale
przysz³ego roku, nastêpnie odbêdzie siê przetarg, który wy³oni
inwestora. Docelowo trasa bêdzie siê ³¹czyæ z now¹ drog¹, która
ma byæ wybudowana wzd³u¿ Dunajca, ok. 200 m bli¿ej. 
Przejazd przez most na Dunajcu w tym miejscu zdecydowanie
przeobrazi i radykalnie usprawni zasta³y od wieków uk³ad
komunikacyjny. Szacuje siê, ¿e to przedsiêwziêcie bêdzie
kosztowaæ ok. 25-30 tys. z³.
- Nasza obwodnica jest pierwszym etapem obejœcia Starego i
Nowego S¹cza, od pó³nocy - mówi burmistrz MMaarriiaann  CCyyccooññ.
Inwestycja bêdzie realizowana przez województwo, ze œrodków
unijnych tzw. regionalnego programu operacyjnego, przy udziale
zainteresowanych samorz¹dów, które bêd¹ partycypowaæ przy
wykupie gruntów i kosztach dokumentacji. Dopiero ta droga, tzw.
trasa mostowa, w po³¹czeniu z istniej¹c¹ obwodnic¹ przez
Cyganowice pozwoli faktycznie odci¹¿yæ centrum miasta od
samochodów du¿ego tona¿u. 
Zastêpca dyrektora Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Krakowie

MMaarrttaa  MMaajj - dodaje, ¿e to jedna z najwa¿niejszych obecnie
inwestycji w naszym regionie. 
Na spotkaniu zaprezentowano projekt budowlany inwestycji i

pokazano, jakie dzia³ki, w jakim kszta³cie, bêd¹ niezbêdne do
wykupu. W tej sprawie odbêdzie siê jeszcze spotkanie robocze,
¿eby szczegó³owo omówiæ sprawy zwi¹zane z wykupem dzia³ek
pod inwestycjê. 

O najwa¿niejszych fragmentach nowej trasy - moœcie na
Dunajcu i odcinku nad torami opowiada³ TTaaddeeuusszz  WWoojjcciieecchhoowwsskkii
g³ówny projektant z firmy „Bridge“. - Most na Dunajcu bêdzie
mia³ 273 m d³ugoœci i bêdzie pod wieloma wzglêdami nowatorski,
m.in. z dŸwigarami o a¿urowych œrednikach. Wy³onienie zespo³u
projektuj¹cego zosta³o dokonane w wyniku konkursu, wa¿na by³a
jakoœæ architektoniczna rozwi¹zañ, funkcjonalnoœæ i ekonomiczne
zalety projektu. ¯eby wydaæ mo¿liwie ma³o pieniêdzy staraliœmy
siê zastosowaæ nowoczesne rozwi¹zania techniczne i szukaæ
oszczêdnoœci w³aœnie w nowoczesnoœci, nie w ograniczeniu
funkcjonalnoœci, w czymœ, co by pogarsza³o jakoœæ.
Zastosowaliœmy nowoczesne rozwi¹zania zaczerpniête z
doœwiadczeñ krajów przoduj¹cych w technice mostowej, takich
jak Japonia, Francja i Szwajcaria, dot¹d w Polsce nie stosowane.
Po³¹czenie niektórych szczegó³owych rozwi¹zañ stworzy³o
konstrukcjê, która w pewnym sensie bêdzie nawet prototypem w
skali œwiatowej, co nie znaczy, ¿e nie jest pewna i bezpieczna.
Jest oparta na elementach dobrze sprawdzonych w praktyce,
tanich w budowie i eksploatacji. Podobna sytuacja bêdzie z
przejœciem nad lini¹ kolejow¹, poniewa¿ projektowany obiekt
musi przewidzieæ przepuszczenie nowoczesnej linii kolejowej tzw.
szybki poci¹g górski. Linia kolejowa w tym miejscu gdzie j¹
przecinamy musi zostaæ podniesiona o 2,5 m w stosunku do
stanu istniej¹cego, teraz idzie po terenie, a w przysz³oœci bêdzie
musia³a iœæ po nasypie. Musimy siê do tego dostosowaæ, to
spowoduje wypiêtrzenie trasy i zwiêkszenie wysokoœci
nawierzchni drogi. Zdecydowaliœmy siê na siêgniêcie do

doœwiadczeñ kanadyjskich. Zastosujemy konstrukcjê z blach
falistych, tunel o rozpiêtoœci ponad 20 m, który przykryje jakby
liniê kolejow¹. 

Projektanci na ca³ej d³ugoœci obwodnicy oddzielili ruch
rekreacyjny rowerowy od samochodowego. Œcie¿ki rowerowe
bêd¹ przebiegaæ wzd³u¿ drogi, na niektórych odcinkach
dwustronnie, na obiekcie mostowym bêd¹ specjalnie poszerzone
ci¹gi pieszo - rowerowe. Równoczeœnie projektowane s¹ drogi
zbiorcze - do obs³ugi rolniczych i rekreacyjnych terenów
przyleg³ych - równoleg³e do drogi g³ównej, które bêd¹ mia³y
nieliczne skrzy¿owania z drog¹ g³ówn¹.

RRyysszzaarrdd  KKuummoorr

Plany zagospodarowania
przestrzennego
Trwaj¹ intensywne prace nad nowymi planami

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Ich
autorka mgr in¿. arch MMaarriiaa  MMooddzzeelleewwsskkaa przyby³a ze swoimi
wspó³pracownikami na listopadow¹ sesjê Rady Miasta, aby
przedstawiæ stan prac projektowych. Szczegó³owo omawiano
plan zagospodarowania przestrzennego Starego S¹cza.
(Komunikat nr 3 „Biura Projektowego - Maria Modzelewska“ 
w tym przedmiocie publikowaliœmy w Kurierze nr 134)
- Plan jest prawie gotowy - mówi³a do zgromadzonego
audytorium M. Modzelewska. - Wkrótce rozpoczn¹ siê
procedury uzgodnieñ, w pierwszej kolejnoœci z ró¿nymi
instytucjami. Po zakoñczeniu pierwszych konsultacji, a
zak³adamy, ¿e bêdzie to w lutym, projekt zostanie wy³o¿ony do
publicznego wgl¹du. Mieszkañcy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ z³o¿enia
swoich uwag. Po ich rozpatrzeniu, Burmistrz przed³o¿y ten
dokument radnym. Mo¿e to nast¹piæ ju¿ pod koniec pierwszego
pó³rocza przysz³ego roku. W nowym planie przewidziano wiele
miejsc pod inwestycje gospodarcze oraz lokalizacjê zabudowy
mieszkaniowej. Takie tereny pojawiaj¹ siê w obszarze planowanej
obwodnicy, miêdzy ul. Wêgiersk¹ i Partyzantów oraz w
Cyganowicach. Nowoœci¹ tego planu, bêdzie mo¿liwoœæ, w
niektórych zabytkowych ulicach, np. Sobieskiego, przebudowy
zniszczonych domów, a nawet rozebrania starej budowli i
wzniesienia w tym samym miejscu nowej, przy spe³nieniu
okreœlonych warunków i zachowaniu charakterystycznych dla
miasta cech architektonicznych.

Koszty realizacji infrastruktury technicznej na terenach
przeznaczonych do zabudowy bêd¹ wysokie, projektanci szacuj¹
je na ok. 33 mln z³, w zwi¹zku z tym, rozk³adaj¹ je na dziesiêæ lat. 

((rreedd))

TRASA MOSTOWA (OBWODNICA)

Fot. Arch. MGOK w St. S¹czu
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MMiinn¹¹³³  rrookk  PPaannaa  pprraaccyy  nnaa  ssttaannoowwiisskkuu  bbuurrmmiissttrrzzaa,,  pprrzzeezz  tteenn
ookkrreess  wwyyddaarrzzyy³³oo  ssiiêê  bbaarrddzzoo  dduu¿¿oo::  aauuddiieennccjjaa  uu  OOjjccaa  ŒŒwwiiêêtteeggoo,,
aallbbuumm  „„PPiieeœœññ  oo  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu,,  wwyy¿¿sszzaa  sszzkkoo³³aa  zzaawwooddoowwaa,,
jjuubbiilleeuusszzoowwyy  ffeessttiiwwaall,,  „„iimmiieenniinnyy  mmiiaassttaa””,,  pprraaccee  nnaadd  nnoowwyymmii
ppllaannaammii  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo,,  iinnwweessttyyccjjee……  

l Wróci³em do Starego S¹cza dalej konsekwentnie budowaæ.
Efekty mojej dotychczasowej pracy, jako gospodarza miast i
gmin, pos³a na Sejm RP, mówi¹ o tym dobitnie. Program
wyborczy, tak znakomicie poparty w wyborach bezpoœrednich
dostêpny jest w Internecie, bez trudu mo¿na oceniaæ jego
realizacjê. Udowodni³em nie jeden raz, ¿e nie rzucam s³ów na
wiatr, uporczywie realizujê zadania oraz cele przyjête wspólnie
z mieszkañcami i ich samorz¹dowymi reprezentantami. Nie
pojmujê swojej pracy w kategoriach stricte urzêdniczych, ale
jako s³u¿bê pro publico bono - dla dobra wspólnego.
Wspieraj¹ mnie pracownicy Urzêdu. 

WW  mmaaggiissttrraacciiee  ppoojjaawwii³³yy  ssiiêê  nnoowwee,,  mm³³ooddee  oossoobbyy..
l Zatrudnienie nie uleg³o istotnej zmianie, zatrudni³em
swojego Zastêpcê oraz m³odych, dobrze wyedukowanych
sta¿ystów, których wynagrodzenia s¹ refundowane. Uk³ada
nam siê wspó³praca z Powiatowym Urzêdem Pracy. 
W ramach umów o odbycie sta¿u, zatrudnienie bezrobotnych
absolwentów, wykonywane w ramach robót publicznych, prac
interwencyjnych oraz realizacjê programów specjalnych
umo¿liwiliœmy prace, w ró¿nym czasie, a¿ 60 osobom. Tylko
na realizacje dwóch programów specjalnych: „M³odoœæ -
Przedsiêbiorczoœæ - Praca“ oraz „Wsparcie“ otrzymaliœmy 37
tys. z³, na wynagrodzenia i wyposa¿enie stanowisk pracy.
Obecnie oczekujê na rozpatrzenie kolejnego wniosku 
o zorganizowanie robót publicznych dla 5 bezrobotnych i na
kontynuacjê prac prowadzonych przez poprzednie grupy.

WW  oorrggaanniizzaaccjjii  pprraaccyy  UUrrzzêêdduu  mmaajj¹¹  nnaasstt¹¹ppiiææ  zzmmiiaannyy,,  jjaakk  ttoo
bbêêddzziiee  wwyyggll¹¹ddaa³³oo??
l W miejsce obecnych dziewiêciu referatów i jednej sekcji
obs³ugi, powstan¹ cztery wydzia³y. Bez zmian funkcjonowa³
bêdzie Urz¹d Stanu Cywilnego. Od stycznia przysz³ego roku
obs³ugê szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli
publicznych przejmie nowo utworzony Zespó³ Obs³ugi
Finansowo-Administracyjnej Szkó³. W celu lepszej obs³ugi
mieszkañców uruchomiliœmy serwis kompleksowej informacji
na stronach internetowych, mo¿na tam znaleŸæ m.in. Biuletyn
Informacji Publicznej, uchwa³y i protoko³y z posiedzeñ Rady
oraz Komisji Rady Miejskiej, zarz¹dzenia Burmistrza, oraz
has³o: „Moja sprawa w Urzêdzie“, czyli co i gdzie za³atwiæ,
wraz z potrzebnymi drukami do pobrania drog¹ elektroniczn¹.
Za³o¿yliœmy sieæ komputerow¹ i sta³e ³¹cze internetowe.
Zmieniliœmy tak¿e system monitorowania Rynku i planujemy
uruchomienie monitoringu w budynku Urzêdu. 

NNaajjwwaa¿¿nniieejjsszzee  ddllaa  pprrzzyysszz³³ooœœccii  ggmmiinnyy  ss¹¹  iinnwweessttyyccjjee,,  ccoo  uuddaa³³oo
ssiiêê  zzrroobbiiææ  ww  ttyymm  rrookkuu,,  jjaakkiiee  ss¹¹  PPaannaa  pprriioorryytteettyy??
l Priorytetem jest zrównowa¿ony rozwój ca³ej gminy - miasta
i wsi. Mamy strategiê rozwoju, ale niesamowicie ogranicza j¹
brak dokumentacji. Mimo to rozbudowujemy infrastrukturê,
realizujemy remonty dróg, ulic, chodników itd. W roku
bie¿¹cym wykonaliœmy wiele inwestycji, trudno wszystkie

wymieniæ, na inwestycje wydano 4 mln z³, w tym 2 mln
stanowi¹ œrodki pozabud¿etowe. 

PPrroosszzêê  pprrzzyyppoommnniieeææ  nnaajjwwaa¿¿nniieejjsszzee  iinnwweessttyyccjjee  ww  GGmmiinniiee..
l Wodoci¹g Go³kowice-Skrudzina, oœwietlenie Gabonia,
remonty budynków komunalnych: urzêdu, oœrodka kultury,
muzeum, kina, budynków przy ul. Krakowskiej i Sobieskiego,
cmentarz, szko³a w Go³kowicach, szko³a podstawowa w
Starym S¹czu, dokumentacja przebudowy Rynku. Jeszcze w
tym roku zostan¹ ukoñczone prace zwi¹zane z uruchomieniem
Gminnego Centrum Informacji. Bardzo dobr¹ inwestycj¹ jest
równie¿ album o Starym S¹czu, z darowizn i sprzeda¿y
uzyskaliœmy ju¿ ponad 110 tys. z³. 

ZZaabbiieeggaa  PPaann  ww  rróó¿¿nnyycchh  iinnssttyyttuuccjjaacchh  ooddppoowwiieeddzziiaallnnyycchh  zzaa
iinnffrraassttrruukkttuurrêê  ppuubblliicczznn¹¹,,  aabbyy  iinnwweessttoowwaa³³yy  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu,,
jjaakkiiee  ss¹¹  tteeggoo  eeffeekkttyy??
l Dziêki tym staraniom robi siê szereg bardzo wa¿nych,
wp³ywaj¹cych na poprawê funkcjonowania miasta i wsi
inwestycji, opiewaj¹ na kwotê blisko 3,5 mln z³. Najwa¿niejsze
to: wymiana nawierzchni i modernizacja ul. Pi³sudskiego,
modernizacja systemu monitoruj¹cego i zabezpieczenie
przejazdu kolejowego w Barcicach, remont zapory i naprawa
koryta potoku Jaworzyna, remont i zabudowa koryt potoków
w Myœlcu, £azach Biegonickich i Przysietnicy, budowa ronda w
Go³kowicach, przebudowa mostku na drodze w Barcicach…

KKoonncceeppccjjaa  pprrzzeebbuuddoowwyy  RRyynnkkuu  bbuuddzzii  kkoonnttrroowweerrssjjee..
PPuubblliikkuujjeemmyy  lliisstt,,  kkttóórreeggoo  aauuttoorrkkaa  ddooœœææ  sscceeppttyycczznniiee  ooddnnoossii  ssiiêê
ddoo  tteeggoo  pprroojjeekkttuu,,  aa  ttoo  nniiee  jjeeddyynnaa  ttaakkaa  ooppiinniiaa..  
l Dobrze, ¿e s¹ ró¿ne pogl¹dy w tej sprawie, koncepcja jest
¿ywa, podlega wiêc korektom i uzupe³nieniom, nadal wiele do
powiedzenia maj¹ mieszkañcy, zw³aszcza mieszkaj¹cy przy
Rynku, przecie¿ nie bêdziemy tego robiæ wbrew woli
wiêkszoœci. Stary S¹cz nie jest pierwszym zabytkowym
miastem, które jest odnawiane i rewitalizowane. Robi¹ to
Czesi i S³owacy zrobili W³osi, Hiszpanie. Mamy teraz
olbrzymi¹ szansê, dziêki funduszom unijnym, aby
przeprowadziæ ogromn¹ inwestycjê najmniejszym kosztem
bud¿etu gminy. By³oby grzechem nie zawalczyæ o te pieni¹dze.
Proszê sobie przypomnieæ sceptyczne wypowiedzi, kiedy
podejmowa³em decyzjê, aby wy³o¿yæ kostk¹ brukow¹ chodniki
wokó³ Rynku i przylegaj¹ce ulice. Dziœ nie ma g³osu
krytykuj¹cego efekty tamtych robót. Jestem przekonany, ¿e
podobnie bêdzie z Rynkiem. 

TToo,,  ccoo  zzrroobbiioonnoo  zz  rryynnkkiieemm  ww  ZZaakklliicczzyynniiee  ppooddoobbnnoo  wwoo³³aa  oo
ppoommssttêê  ddoo  nniieebbaa..  CCzzyy  ttoo  ddoobbrryy  ppoommyyss³³,,  aabbyy  rroobbiiææ  zzee  SSttaarreeggoo
SS¹¹cczzaa  ddrruuggii  KKaazziimmiieerrzz  nnaadd  WWiiss³³¹¹??  
l Nie dopuszczam myœli o przekszta³ceniu grodu œw. Kingi w
jakieœ miasto bis, nawet najbardziej oryginalne i piêkne. Stary
S¹cz jest jeden, ma swój wyj¹tkowy charakter i taki
pozostanie. Musimy poszukaæ konsensusu, aby utrzymaæ
œredniowieczny charakter Rynku, a jednoczeœnie zrobiæ go
bardziej funkcjonalnym, przystaj¹cym do wymogów ¿ycia w
XXI w. Nie tylko dla mieszkañców, tak¿e dla pielgrzymów i
turystów. Zróbmy wreszcie porz¹dek z fatalnymi dziurami w
nawierzchni, ci¹gami komunikacyjnymi, szpetnymi pseudo
reklamami, obcojêzycznymi, a do tego brzydkimi szyldami,

RRoozzwwóójj  ccaa³³eejj  ggmmiinnyy  --  mmiiaassttaa  ii  wwssii
Z burmistrzem Marianem Cyconiem rozmawia Ryszard Kumor
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zwisaj¹cymi kablami itp. Moja koncepcja jest taka, aby p³yta
Rynku pozosta³a w stanie maksymalnie oddaj¹cym jego
pierwotny kszta³t i charakter, natomiast pod powierzchni¹
najnowoczeœniejsza technika. 

AAkkuurraatt  ww  tteejj  kkwweessttiiii  nniiee  ppoowwiinnnnoo  bbyyææ  oobbiieekkccjjii,,  nniieeppookkóójj  bbuuddzzii
zzaammiiaarr  zznnaacczznneeggoo  ooggrraanniicczzeenniiaa  ppaarrkkiinngguu..
l Przede wszystkim w Rynku nie powinny parkowaæ autokary,
ze wzglêdów ekologicznych i estetycznych. W planie
zagospodarowania przestrzennego mamy lokalizacjê parkingu
„Pod ogrodami“. Projekt wi¹¿e siê jednak z olbrzymimi
kosztami, choæby wykupu gruntów. Bêdê negocjowa³ z
mieszkañcami formê u¿ytkowania tego terenu, dzier¿awê albo
u¿yczenie. Wiem, ¿e to bardzo trudny problem - w³asnoœæ jest
œwiêta - ale z tym dylematem musimy siê uporaæ. Przed nami
jeszcze jeden trudny wybór: kierunek zrzutu œcieków -
oczyszczalnia Wielopole czy rozbudowa i budowa w³asnej

oczyszczalni? Decyzjê pozostawiam pod rozwagê mieszkañców. 

AA  ggddzziiee  ppooddzziieejjee  ssiiêê  jjaarrmmaarrkk??
l W takim kszta³cie jak przez ostatnie lata darujmy go sobie,
je¿eli natomiast chcemy na Rynku jarmarku nawi¹zuj¹cego do
tradycji miasta, promuj¹cego tradycyjne rzemios³o, wyroby i
twórczoœæ regionaln¹ - imprezê maj¹c¹ znamiona wydarzenia
kuturalnego, to oczywiœcie warto wspieraæ tak¹ ideê. Kilka dni
temu mieliœmy w Starym S¹czu konferencjê z udzia³em
marsza³ka Ma³opolski Janusza Sepio³a, cz³onków Ma³opolskiej
Organizacji Turystycznej oraz profesjonalistów zajmuj¹cych siê
turystyk¹. Pad³o wiele wa¿nych zdañ o zagospodarowaniu
turystycznym, atrakcyjnoœci naszego terenu, walorach
Starego S¹cza - konkluzja: musimy koniecznie uatrakcyjniaæ
to, co mamy do pokazania. 

DDzziiêêkkuujjêê  zzaa  rroozzmmoowwêê..

UUzznnaanniiaa  ddllaa  kkrrwwiiooddaawwccóóww
Cz³onkowie Staros¹deckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi

spotkali siê 22 listopada w kinie „Sokó³“ na uroczystoœci z okazji
„Tygodnia HDK“. Na spotkanie zosta³y zaproszone w³adze MiG Starego
S¹cza: burmistrz MMaarriiaann  CCyyccooññ (g³ówny sponsor spotkania),
przewodnicz¹cy Rady Miasta WWiieess³³aaww  ŒŒlleeddŸŸ oraz radni MMaarriiaann  KKuucczzaajj i
ZZyyggmmuunntt  WWeebbeerr. Swoja obecnoœci¹ zaszczyci³y staros¹deckich
krwiodawców równie¿ w³adze PCK z Nowego S¹cza: prezes MMaarriiaa
ŒŒmmiiaa³³eekk oraz kierownik biura HHaalliinnaa  JJaannuusszz. Zebranych przywita³ AAnnddrrzzeejj
LLiiss Prezes Staros¹deckiego Klubu HDK. W swoim wyst¹pieniu m.in.
przedstawi³ sprawozdanie z pó³torarocznej dzia³alnoœci klubu. Nastêpnie
zabra³a g³os Maria Œmia³ek, która poruszy³a najbardziej nurtuj¹ce sprawy
krwiodawców. Pani Prezes z wyrazami wdziêcznoœci przekaza³a
Burmistrzowi do wrêczenia trzy dyplomy od Wojewody Ma³opolskiego
Jerzego Adamika oraz trzy dyplomy Ma³opolskiego Zarz¹du Okrêgowego
PCK w Krakowie. Zostali nimi wyró¿nieni: ££uuccjjaa  JJaassttrrzzêêbbsskkaa, AAnnddrrzzeejj  LLiiss,
AAddaamm  RRoo¿¿dd¿¿yyññsskkii, AAnnddrrzzeejj  MMiikkuulleecc,,  JJaann  FFeecckkoo  ii  RRoobbeerrtt  JJaassttrrzzêêbbsskkii. Po
wrêczeniu dyplomów Burmistrz podziêkowa³ krwiodawcom za ofiarnoœæ 
w niesieniu pomocy drugiemu cz³owiekowi oraz podarowa³ prezesowi PCK
i Zarz¹dowi Klubu pami¹tkowe albumy „Pieœñ o Starym S¹czu”.
W mi³ej i sympatycznej atmosferze, przy kawie i ciastku odby³o siê to
listopadowe spotkanie. Nale¿y jeszcze dodaæ, i¿ w uznaniu dla pracy i
ofiarnoœci staros¹deckich krwiodawców, ich organizacja otrzyma finansowe
wsparcie z przysz³orocznego bud¿etu gminy, w ramach realizacji ustawy
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. 
- Ci ludzie ofiarowuj¹ siebie - mówi³ burmistrz Marian Cycoñ na
listopadowej sesji Rady Miasta. - Chwa³a im za to. S¹ tacy, którzy oddali
wiele litrów bezcennej krwi, choæ mo¿na to przeliczyæ na olbrzymie
sumy. Dlatego uzna³em, ¿e powinniœmy wesprzeæ ich dzia³alnoœæ.
Rada Miejska wyrazi³a pe³n¹ aprobatê w tym wzglêdzie. ((rreedd))

BIURO URBANISTYCZNE − MARIA MODZELEWSKA
mgr inż. arch. Maria Modzelewska 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

GABOŃ PRACZKA, SKRUDZINA, 
ŁAZY BIEGONICKIE 

SSttaann  pprraacc  pprroojjeekkttoowwyycchh  --  kkoommuunniikkaatt  nnrr  11..
Prace projektowe zwi¹zane z opracowaniem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoœci GABOÑ-
PRACZKA, SKRUDZINA i £AZY BIEGONICKIE dobiegaj¹ koñca.
Aktualnie opracowywane s¹ prognozy skutków finansowych
uchwalenia w/w planów.
Tak jak w przypadku planów dla miasta Stary S¹cz, odby³y siê

spotkania zespo³u projektowego z Mieszkañcami poszczególnych
miejscowoœci. Przedstawiono im projekty planów i sposób
uwzglêdnienia zg³oszonych wniosków. W efekcie trzech spotkañ
wprowadzono do projektów planów zmiany, uzgodnione z
w³aœcicielami poszczególnych dzia³ek, którzy brali udzia³ w
dyskusjach nad projektami i którzy przedstawiali swoje postulaty
do w/w projektów planów. Oczywiœcie w trakcie wy³o¿enia w/w
projektów planów do wgl¹du publicznego odbêdzie siê publiczna
dyskusja i mieszkañcy jeszcze raz bêd¹ mogli zg³aszaæ swoje
wnioski i uwagi.
Generalnie, w stosunku do rozwi¹zañ dotychczasowych planów,

poszerzone zosta³y tereny budowlane, g³ównie dla budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego i rekreacyjnego, wyznaczone
nowe tereny dla us³ug publicznych i komercyjnych oraz drobnej
wytwórczoœci, utrzymana zosta³a zabudowa siedliskowa oraz
wyznaczone tereny z zakazem zabudowy i tereny do zalesieñ.
W £azach Biegonickich wyznaczono znaczne tereny dla
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, gdy¿ stanowi¹
one mieszkaniow¹ strefê podmiejsk¹ dla miasta Nowy S¹cz,
natomiast w Skrudzinie i Gaboniu - Praczce, nowe tereny o funkcji
rekreacyjnej. W Gaboniu - Praczce wyznaczono tereny dla rozwoju
sportów zimowych i agroturystyki, natomiast w Skrudzinie dla
wypoczynku nadwodnego i projektowanego zbiornika
retencyjnego na potoku Jaworzynka. 
Po wykonaniu prognoz skutków finansowych uchwalenia w/w

planu, zostan¹ one przedstawione do opiniowania Gminnej Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej, a nastêpnie bêd¹ opiniowane i
uzgadniane ze stosownymi organami i instytucjami.

Fot. Arch. Klub HDK w St. Sączu



PROMOCJA PIEŚNI...
Blisko 500 osób przyby³o na promocjê albumu „Pieœñ o

Starym S¹czu” 2 grudnia br. w Gimnazjum im. Juliusza
S³owackiego. Goœci powita³ inicjator wydania albumu burmistrz
MMaarriiaann  CCyyccooññ. 
- Dzisiejszy wieczór jest œwiêtem naszego miasta - mówi³ do
s³uchaczy szczelnie wype³niaj¹cych halê sportow¹ gimnazjum. 
- „Pieœñ o Starym S¹czu”, któr¹ wielu z nas trzyma w d³oniach,
sk³ania nas do g³êbszej refleksji nad dziedzictwem, które nas
Staros¹deczan, otacza na codzieñ, a które jest cz¹stk¹, (dodajmy
„wspania³¹ cz¹stk¹”) wielkiego dziedzictwa kulturowego Polski
i Europy. Podziwiaj¹c wspania³e zdjêcia mistrza Adama Bujaka
czy Sylwestra Adamczyka musimy wyraziæ szczególn¹
wdziêcznoœæ tym wszystkim, dziêki którym Stary S¹cz jest
Starym S¹czem! Podziêkujmy Œwiêtej Kindze, która nasze miasto
lokowa³a, ufundowa³a klasztory i tak bardzo troszczy³a siê o jego
rozwój. Tak¿e za to, ¿e po ponad 700 latach od swojej œmierci,
sprowadzi³a do naszego miasta najdostojniejszego z goœci -
Pielgrzyma Nadziei - Jana Paw³a II. WyraŸmy nasz¹ wdziêcznoœæ
siostrom œw. Kingi - Pannom Klaryskom, które na przestrzeni
wieków w³ada³y tym miastem, przyczyniaj¹c siê do jego rozwoju
oraz wszystkim mieszczanom staros¹deckim, którzy stworzyli
tak wspania³¹ zabudowê architektoniczn¹ Starego S¹cza.
Uhonorujmy dzisiaj równie¿ moich szacownych poprzedników,
którym m¹droœæ, dalekowzrocznoœæ i pamiêæ na przysz³e pokolenia
nakaza³a chroniæ zabytkowy charakter miasta, w tym jego
niezwyk³y, niepowtarzalny element - panoramê od strony Nowego
S¹cza. Niech mi bêdzie wolno wyraziæ szczególn¹ wdziêcznoœæ
równie¿ tym, obecnym na tej sali, którzy dzisiaj cechuj¹ siê
zaanga¿owaniem i szczególn¹ dba³oœci¹ o piêkno Grodu œwiêtej
Kingi. Dziêkujê serdecznie siostrom Klaryskom za modlitwê i
utrzymywanie klasztoru w tak doskona³ym stanie. Ksiêdzu
pra³atowi Alfredowi Kurkowi, za szczególny wk³ad pracy w
renowacjê zabytków koœcio³a parafialnego. Dziêkujê tak¿e
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków za sta³e wspieranie
nas w dzia³aniach maj¹cych na celu ochronê Starego S¹cza
przed dzia³aniem czasu. Dziêkujê wszystkim mieszkañcom, którzy
kochaj¹ to miasto i którzy z tak wielkim zaanga¿owaniem dbaj¹
o w³asn¹ cz¹stkê Starego S¹cza - w³asne domy i posesje, ale
tak¿e o w³asnoœæ wspóln¹. Dziêkujê Towarzystwu Mi³oœników
Starego S¹cza, za ponad 50-letnie krzewienie mi³oœci do tego
miasta. Nie by³oby „Pieœni o Starym S¹czu”, gdyby nie Stary S¹cz.
Ale myœlê, ¿e nie by³oby te¿ „Pieœni o Starym S¹czu”, gdyby nie
ludzie: Adam Bujak, Leszek Sosnowski, Sylwester Adamczyk,
Arturo Mari. Dziêkujê Wam za to, ¿e niepowtarzalne piêkno
œredniowiecznej per³y Beskidów potrafiliœcie w sposób mistrzowski
wyraziæ w formie albumu. Dziêki Wam Czytelnicy bêd¹ mogli
cieszyæ siê urokami Starego S¹cza nie tylko tutaj, ale w ka¿dym
zak¹tku œwiata. Jestem wdziêczny tym wszystkim, którzy wsparli
inicjatywê wydania albumu, odpowiadaj¹c na mój apel o œrodki
finansowe. Wielu z nich jest obecnych na tej sali, ale te¿ wielu
nie dotar³o, i chocia¿ ich korzenie siêgaj¹ Starego S¹cza i pamiêæ
o rodzinnym mieœcie jest ci¹gle ¿ywa, to jednak mieszkaj¹ daleko,
w wielu przypadkach poza granicami naszego kraju. Dziêkujê te¿
serdecznie tym wszystkim sponsorom, którzy wsparli
przygotowania dzisiejszej promocji. Na koniec dodam, ¿e 5
listopada, z okazji imienin Ojca Œwiêtego, mia³em przyjemnoœæ
w imieniu mieszkañców miasta i gminy wrêczyæ Ojcu Œwiêtemu
akt nadania Honorowego Obywatelstwa Starego S¹cza oraz
pierwszy egzemplarz „Pieœni o Starym S¹czu.“ - Ojciec Œwiêty
w podziêce gestem krzy¿a pob³ogos³awi³ Was wszystkich.
Najnowsza „staros¹decka publikacja” robi wra¿enie. To przede

wszystkim dzie³o AAddaammaa  BBuujjaakkaa, który zrobi³ coœ
nieprawdopodobnego - uchyli³ r¹bka klauzury klasztoru Klarysek.

Jego fotografie s¹ rewelacyjne, potwierdzaj¹, ¿e nie ma sobie
równych w fotografii sakralnej. Na spotkaniu w Starym S¹czu ze
wzruszeniem opowiada³ o swojej mi³oœci do „tej ziemi“. 
- Objecha³em w³aœciwie pó³ œwiata, ale ta ziemia, te miejsca s¹
dla mnie najcenniejsze. Dziêkujê, ¿e mog³em zdokumentowaæ
kawa³ek tego piêknego skrawka ziemi, pokazaæ tysi¹com ludzi
na ca³ym œwiecie wasze miasto, wspania³y klasztor Klarysek, gdzie
by³em pierwszy raz wpuszczony do wnêtrza, nawet nie
przypuszcza³em, ¿e tyle wspania³ego tam mnie spotka. 
Po autograf Adama Bujaka ustawi³a siê bardzo d³uga kolejka

szczêœliwych posiadaczy „Pieœni...”.
Imprezê uœwietni³ wystêp chóru „Scherzo“ z I LO im. Jana

D³ugosza w Nowym S¹czu oraz program poetycko-muzyczny
przygotowany przez Lidiê Paluch z m³odzie¿¹ Zespo³u Szkó³
Zawodowych im. W³adys³awa Orkana w Starym S¹czu. Z
okolicznoœciowym wyk³adem „O chwale Starego S¹cza“ wyst¹pi³
prof. Zbigniew Siatkowski z Krakowa. 
W trakcie promocji sprzedano kolejn¹ porcjê albumu - sto

kilkanaœcie egzemplarzy. RRKK
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Fot. Ryszard Kumor

Bajkowe miasto
Miesi¹c grudzieñ jest czasem oczekiwania i radoœci z przyjœcia

na œwiat Zbawiciela. Czêœciej dostrzegamy w bliŸnim dobro i
sami stajemy siê lepsi. Postawa nasza przejawia siê w sk³adaniu
œwi¹tecznych ¿yczeñ, ofiarowywaniu bliskim drobnych upominków
oraz w przystrajaniu domostw. Zwyczaj ten równie¿ kultywuje Urz¹d
Miasta i Gminy Stary S¹cz. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ piêknie
wykonane oœwietlenie staros¹deckiego rynku wraz z choink¹, któr¹
wspólnie z dzieæmi ubiera³ w dniu Œwiêtego Miko³aja burmistrz
Marian Cycoñ. Bajkowy wystrój Starego S¹cza w otoczeniu zimowej
aury z pewnoœci¹ wprowadzi mieszkañców i zwiedzaj¹cych w nastrój
szybko zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. 
W tym roku ju¿ po raz siódmy odbywa siê gminny konkurs na

„Najefektowniej oœwietlon¹ posesjê miasta i gminy w okresie Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia” organizowany przez staros¹decki MGOK. W
zamyœle pomys³odawców, poprzez rywalizacjê z roku na rok
zwiêkszaj¹cej siê liczby chêtnych, jest promowanie i wyró¿nianie
zmys³u estetycznego konkursowiczów, którzy poprzez swój wysi³ek
przyczyniaj¹ siê do nadania miejscowoœci charakteru odœwiêtnego.
Dla tych, których wk³ad okazuje siê najwiêkszy, Burmistrz funduje
nagrody pieniê¿ne i ksi¹¿kowe. W ubieg³ym roku na takie
wyró¿nienie zas³u¿yli: Stanis³aw Tokarczyk z Barcic Górnych,
Kazimierz Jaworski i Stefan Biel ze Starego S¹cza. O przyznaniu
zaszczytnego tytu³u najefektowniej oœwietlonej posesji, decyduje
komisja konkursowa, która przed og³oszeniem wyników dokonuje
wizji lokalnych zg³oszonych do konkursu obiektów. Wybór
naj³adniejszego oœwietlenia przysparza cz³onkom jury trudnoœci,
poniewa¿ wszyscy uczestnicy gwarantuj¹ wysoki poziom. Warto
jednak do³o¿yæ starañ, aby krótki i radosny okres Bo¿onarodzeniowy
up³yn¹³ w aurze bajkowoœci. BBPP



Szlaki Małopolski
WStarym S¹czu odby³a siê 10 grudnia (z inicjatywy

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma³opolski oraz
Ma³opolskiej Organizacji Turystycznej) konferencja pod has³em:
„Szlaki turystyczne historycznej Ma³opolski - od Przemyœla do
Bielska - Bia³ej”, z udzia³em marsza³ka Ma³opolski JJaannuusszzaa  SSeeppiioo³³aa,
prezydenta Przemyœla RRoobbeerrttaa  CChhoommyy, burmistrza MMaarriiaannaa
CCyyccoonniiaa oraz przedstawicieli ró¿nych organizacji turystycznych. 
Konferencja dotyczy³a S¹decczyzny, nale¿y ona bowiem 
do regionów najlepiej zagospodarowanych pod wzglêdem
wytyczonych tras i szlaków tematycznych. Region dysponuje tak¿e
szlakami narciarskimi i licznymi trasami rowerowymi oraz turystyki
konnej, w tym powsta³e pod patronatem marsza³ka szlaki
tematyczne: architektury drewnianej, cerkiewnej, czy Ma³opolski
Szlak Papieski im. Jana Paw³a II. 
Dyskutowano o promocji i inicjowaniu nowych szlaków i standa-
ryzacji oznakowania. Marsza³ek Janusz Sepio³ mówi³, m.in. o tym,
¿e dziedzictwo kulturowe Ma³opolski najlepiej pokazywaæ poprzez
szlaki tematyczne oraz o koncepcjach szlaków Œw. Kingi,
cysterskiego, wêgierskiego. Województwo ma trochê pieniêdzy na
rozwój turystyki i czynione s¹ starania o kolejne fundusze unijne na
przygotowanie projektów promuj¹cych turystykê. 
- S¹decczyzna nale¿y do regionów najlepiej zagospodarowanych

turystycznie - mówi³ burmistrz Starego S¹cza Marian Cycoñ. -
Rozwój regionu opiera siê w znacznej mierze na turystyce. Na
ukoñczeniu jest przygotowanie „Strategii rozwoju zintegrowanego
produktu turystycznego” gmin popradzkich i pasma Jaworzyny,
szlaki s¹ bardzo wa¿nym elementem tej strategii. Chcemy
przyci¹gn¹æ w nasze strony jak najwiêksz¹ grupê turystów. 

Konferencji towarzyszy³a promocja albumu „Pieœñ o Starym
S¹czu“ oraz prezentacja wydawnictw, folderów i gad¿etów
turystycznych. 

((rreedd))
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DOSTOJNA
JUBILATKA
Emerytowana nauczyciela EEmmiilliiaa

OOlleecchhnnoo - jedyna ¿yj¹ca
absolwentka ¯eñskiego Seminarium
Nauczycielskiego Sióstr Klarysek w
Starym S¹czu - ukoñczy³a 100 lat!
Dostojna stulatka w wolnych chwilach lubi czytaæ
ksi¹¿ki, to jej najwiêksza pasja. Nadal chodzi do
biblioteki i wypo¿ycza ksi¹¿ki.
Pani Emilia Olechno z domu Lis urodzi³a siê w listopadzie
1903 roku w Starym S¹czu - Cyganowicach. Po
ukoñczeniu nauki w 1926 roku przenios³a siê na
Bia³ostocczyznê - do Nowego Aleksandrowa. W klasach
I-IV uczy³a czytaæ, pisaæ i rachowaæ, wieczorami
chodzi³a uczyæ doros³ych, z których wielu nie umia³o
pisaæ, ani czytaæ. W 1929 wysz³a za m¹¿ za nauczyciela
Antoniego Olechno, z którym pracowa³a w jednej
szkole. Potem uczy³a w Kalinówce Królewskiej, w czasie
wojny prowadzi³a tajne nauczanie w Letnikach. 
- Siostra Emilii Olechno, Maria, która wyjecha³a z
ojcem Stanis³awem do USA do¿y³a równie¿ sêdziwego
wieku 96 lat - mówi MMaarriiaann  LLiiss, przewodnicz¹cy Komisji
Oœwiaty i Kultury Rady Miejskiej. - Emila Olechno ma
do dzisiaj œcis³e zwi¹zki z rodzin¹ w Starym S¹czu.
Dok¹d pozwala³y jej na to si³y, przyje¿d¿a³a corocznie,
teraz odwiedzaj¹ Stary S¹cz córka Cecylia, wnuki i
prawnuki. Jej wnuczka Krystyna uczêszcza³a w Starym
S¹czu do Liceum Ogólnokszta³c¹cego, które
ukoñczy³a w 1978 roku. 

Jak widaæ Lisowie maj¹ rodzinne inklinacje do
nauczycielskiego fachu i spore zas³ugi w edukowaniu
nie tylko m³odego pokolenia. RRKK

Tamburmajorki
Grupa 13-15 letnich dziewcz¹t, uczennic gimnazjum

æwiczy od jakiegoœ czasu uk³ady choreograficzne,
marsz i musztrê artystyczn¹ tamburmajorek. Zajêcia
odbywaj¹ siê w Szkole Podstawowej nr 1. - Spotykamy siê
w czwartki o godz. 17 i w jeszcze jeden dodatkowo
ustalany dzieñ tygodnia - mówi prowadz¹ca zajêcia Jolanta
Mieczkowska. - Chcê przygotowaæ grupê do wystêpów
przy okazji ró¿nych œwi¹t w mieœcie, udzia³u w turniejach, a
tak¿e na wyjazdy z orkiestr¹ wojskow¹. Mamy ju¿
niezbêdne do æwiczeñ bu³awy, zespó³ powoli krystalizuje
siê i wkrótce poka¿emy siê publicznie w pe³nej krasie.
Zapraszam chêtne dziewczêta do naszej grupy. ((rreedd))

Fot. Arch. UMiG w St. S¹cz

Fot. Anna Pierzga



Sytuacja polityczna, ekonomiczna i spo³eczna w Europie 
w XII i XIII wieku by³a mocno skomplikowana i trudna. Do

najbardziej niekorzystnych zjawisk wystêpuj¹cych w tym okresie
w wiêkszoœci krajów europejskich nale¿y zaliczyæ pog³êbiaj¹ce
siê dysproporcje w poziomie ¿ycia najbogatszych i
najbiedniejszych warstw ludnoœci. Klasy uprzywilejowane -
mo¿now³adcy, szlachta i rycerze, a wkrótce równie¿ wzbogaceni
dziêki rozwojowi handlu i przemys³u kupcy i rzemieœlnicy, starali
siê pomno¿yæ, czêsto u¿ywaj¹c przemocy, swój stan posiadania i
wp³ywy. Cierpia³a na tym ludnoœæ najbiedniejsza. Nie mo¿na
nazwaæ tych burzliwych lat czasem spokoju, bezpiecznego ¿ycia,
ani przyk³adnego i powszechnego przestrzegania zasad
ewangelicznych - szczególnie na Zachodzie Europy, w tym
równie¿ w Italii. 
Dla mocno zaanga¿owanego wówczas w politykê i inne sprawy
œwieckie Koœcio³a katolickiego, z ca³¹ pewnoœci¹ nie by³ to
najlepszy okres, choæ jego d³uga i obfituj¹ca w bardzo
dramatyczne momenty historia, zna czasy o wiele trudniejsze.
Niemniej ¿ycie chrzeœcijañskie na prze³omie XII i XIII wieku
wymaga³o odnowy.
U progu XIII wieku rozpocz¹³ siê w dziejach zakonów katolickich
Zachodu nowy etap, którego jednym z najwa¿niejszych
inicjatorów / obok m.in. œw. Dominika / by³ œw. Franciszek z
Asy¿u / Jan Bernardone /. Ten / ur. w 1181 lub 1182 r. / syn
bogatego kupca, porzuciwszy maj¹tek, dom rodzinny, a przede
wszystkim zabawy i przygody m³odoœci, postanowi³ ¿yæ wed³ug
Ewangelii, naœladuj¹c Chrystusa. Wkrótce jego proste,
ascetyczne ¿ycie zyska³o podziw i uznanie, szczególnie ni¿szych
warstw spo³ecznych, znaleŸli siê te¿ m³odzieñcy, czêsto z
bogatych rodów, którzy zapragnêli pójœæ w jego œlady. Stali siê
oni towarzyszami Biedaczyny z Asy¿u; wspólnie z nim wêdrowali
g³osz¹c w prosty, niewyszukany sposób s³owo bo¿e, pocieszali
strapionych i uciœnionych, dawali przyk³ad prawdziwego,
piêknego braterstwa.
Program ¿ycia swego i swoich towarzyszy zapisa³ Franciszek w
u³o¿onej przez siebie Regule. Zaczyna siê ona s³owami: „Regu³a
i ¿ycie Braci Mniejszych polega na zachowywaniu œwiêtej
Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez ¿ycie w
pos³uszeñstwie, bez w³asnoœci i w czystoœci”. * W 1209 lub
1210 r. Franciszek uda³ siê do papie¿a Innocentego III, który
ustnie wyrazi³ zgodê na to, aby bracia ¿yli wed³ug tych zasad.
Przez wiele lat Regu³a œw. Franciszka nie by³a potwierdzona
oficjalnym dokumentem. Dopiero ww  11222233  rr..  ppaappiiee¿¿  HHoonnoorriiuusszz  IIIIII
wwyyddaa³³  bbuullllêê  zzaattwwiieerrddzzaajj¹¹cc¹¹  RReegguu³³êê  BBrraaccii  MMnniieejjsszzyycchh..  W
dokumencie tym znajduje siê zdanie dowodz¹ce jej
wczeœniejszego uznania: „Regu³ê waszego zakonu potwierdzon¹
przez niezapomnianej pamiêci papie¿a Innocentego III, naszego
poprzednika, powag¹ apostolsk¹ wam potwierdzamy”.
Ewangeliczne ¿ycie Franciszka zachwyci³o Klarê / ur. w 1193 lub
1194 r. /, wywodz¹c¹ siê z mo¿nego szlacheckiego rodu
Offreduccich z Asy¿u. Pod wp³ywem nauk i przyk³adu przysz³ego

Œwiêtego odesz³a potajemnie z domu rodzinnego i uda³a siê wraz
z przyjació³k¹ do Porcjunkuli, gdzie czuwali, czekaj¹c na jej
przybycie, bracia pokutnicy. Tam przyjê³a z r¹k Franciszka habit
pokutny, wyrzek³a siê œwiata i poœwiêci³a na wy³¹czn¹ s³u¿bê
Bogu. Dzia³o siê to w nocy po Niedzieli Palmowej w 1211 lub
1212 r. Po krótkim pobycie w klasztorach benedyktynek, zosta³a
umieszczona przy odnowionym wczeœniej przez Franciszka
koœciele œw. Damiana pod Asy¿em, gdzie mieszka³a przez 42 lata
/ do koñca ¿ycia /. W nied³ugim czasie przy³¹czy³a siê do niej
m³odsza siostra Katarzyna, potem inne panny. Wspólnota
Ubogich Pañ rozrasta³a siê szybko.
W Koœciele Katolickim istnia³a tradycja, i¿ za³o¿yciele mêskich

zakonów tworzyli równie¿ ¿eñskie wspólnoty, ¿yj¹ce wed³ug tej
samej, odpowiednio tylko zmodyfikowanej regu³y. Matk¹ II
Zakonu franciszkañskiego sta³a siê œw. Klara, która duchowoœæ i
dzie³o œw. Franciszka przeszczepi³a na grunt niewieœci. Obydwoje
pragnêli, aby wspólnota San Damiano otrzyma³a oficjalne
zatwierdzenie przyjêtego przez Ubogie Panie sposobu ¿ycia.
Niestety, sprawa ta skomplikowa³a siê. WW  11221155  rrookkuu  ooddbbyy³³  ssiiêê
ssoobbóórr  LLaatteerraaññsskkii  IIVV,,  kkttóórryy  ppoossttaannoowwii³³,,  aabbyy  nnoowwee  zzggrroommaaddzzeenniiaa
zzaakkoonnnnee  ppooss³³uuggiiwwaa³³yy  ssiiêê  kkttóórr¹¹œœ  zz  iissttnniieejj¹¹ccyycchh  jjuu¿¿  wwcczzeeœœnniieejj
kkllaassyycczznnyycchh  rreegguu³³..  Poniewa¿ Regu³a Franciszka by³a
zatwierdzona ustnie, zatem nie mia³a rangi „klasycznej” i nie
mog³a byæ podstaw¹ prawn¹ dla wspólnoty klariañskiej. Istotnym
elementem ¿ycia Braci Mniejszych i Pañ Ubogich by³o
ewangeliczne ubóstwo, czyli ca³kowite wyrzeczenie siê wszelkiej
w³asnoœci. Nie zak³ada³a tego ¿adna klasyczna regu³a. Dlatego
Klara wnios³a do papie¿a Innocentego III proœbê o „przywilej
ubóstwa”, który otrzyma³a tu¿ przed jego œmierci¹ w 1216 roku.
Uzyskanie tego przywileju dawa³o nowemu zakonowi
„...bezpieczn¹ i prawn¹ podstawê oraz pozwala³o na
zachowanie swego charyzmatu odziedziczonego od œw.
Franciszka”.

Zadaniem nowego papie¿a Honoriusza III by³a realizacja
postanowieñ soboru Laterañskiego IV. Jednym z legatów
apostolskich, którzy w tym celu zostali mianowani, by³ kardyna³ i
biskup Ostii - Hugolin. Sprawowa³ on funkcjê legack¹ w Toskanii
i Lombardii. Po zapoznaniu siê z sytuacj¹ zgromadzeñ zakonnych
¿yj¹cych na wzór wspólnoty San Damiano, przedstawi³ j¹
papie¿owi, który w 1218 roku wyda³ dla nich bullê. Napisano w
niej, i¿ mog¹ ¿yæ „tak jak chc¹”, lecz kardyna³ ma prawo
przyjmowaæ dla nich dobra, które stanowi³yby w³asnoœæ Stolicy
Apostolskiej, a przez mniszki by³yby tylko u¿ytkowane. Klara
uzna³a, ¿e nie zgadza siê to z przyjêtymi przez ni¹ zasadami i
postara³a siê, aby nowy papie¿ potwierdzi³ wydany dla jej
wspólnoty przez Innocentego III „przywilej ubóstwa”.
WW  11221188  lluubb  11221199  rrookkuu  kkaarrddyynnaa³³  HHuuggoolliinn  uu³³oo¿¿yy³³  ddllaa  UUbbooggiicchh  PPaaññ
ppiieerrwwsszz¹¹  rreegguu³³êê,,  ttzzww..  KKoonnssttyyttuuccjjee  HHuuggoolliiaaññsskkiiee.. „Moc¹ tych
Konstytucji Ubogie Panie, czyli Damianitki otrzymywa³y
podstawê kanoniczn¹ swego bytu zakonnego w regule œw.
Benedykta z Nursji, przejê³y z niej pewne elementy ustrojowe,
np. autonomiê klasztorów, tytu³ abbadessa dla prze³o¿onej,
szkaplerz i p³aszcz w ubiorze... i w ten sposób zadoœæuczyni³y
wymaganiom soboru Laterañskiego IV.” 
Kardyna³ Hugolin pomin¹³ w tym dokumencie sprawê dóbr,

zatem poszczególne wspólnoty mog³y u¿ytkowaæ dobra bêd¹ce
w³asnoœci¹ Stolicy Apostolskiej, lub ¿yæ zgodnie z „przywilejem
ubóstwa”, jak w San Damiano. W Konstytucjach Hugoliañskich
Damianitki zosta³y nazwane UUbbooggiimmii  MMnniisszzkkaammii  ZZaammkknniiêêttyymmii.
Wprowadzenie klauzury do nazwy zakonu oznacza³o, i¿
ustawodawca uzna³ j¹ za szczególnie istotn¹. W tekœcie
dokumentu podkreœla to z ca³¹ moc¹. Jak wynika z Konstytucji,
zakon sk³ada³ siê z mniszek, które œlubowa³y klauzurê oraz z
„sióstr pos³uguj¹cych na zewn¹trz klasztoru”. Mieszka³y one
razem i wszystkie w obrêbie klasztoru by³y grzebane.
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W Konstytucjach pominiêta zosta³a sprawa pos³ugi siostrom
przez braci, wiadomo wszak¿e, i¿ istnia³a ze strony Braci
Mniejszych opieka duchowa nad klasztorami ¿eñskimi, któr¹
sprawowali kapelani i spowiednicy. Bracia pomagali te¿
zgromadzeniom Ubogich Mniszek materialnie, g³ównie poprzez
przydzielonych im kwestarzy.
33  ppaaŸŸddzziieerrnniikkaa  11222266  rrookkuu  uummaarr³³  ww  PPoorrccjjuunnkkuullii  FFrraanncciisszzeekk.. W

niespe³na dwa lata póŸniej, bo ju¿ 1166  lliippccaa  11222288  rrookkuu  zzoossttaa³³
kkaannoonniizzoowwaannyy przez papie¿a Grzegorza IX - by³ego kardyna³a
Hugolina. 
Ubogie Mniszki nie by³y zadowolone z tego, ¿e bêd¹c rodzin¹

œw. Franciszka, sk³adaj¹ profesjê zakonn¹ na imiê œw. Benedykta,
jednak gdy kardyna³ Hugolin zosta³ papie¿em, potwierdzi³ dan¹
im wczeœniej regu³ê / Konstytucje Hugoliañskie /. Wiele lat
trwa³y starania o jej zmianê. Klarze zale¿a³o szczególnie na
utrzymaniu charyzmatu ewangelicznego ubóstwa i na œcis³ej
³¹cznoœci z zakonem Braci Mniejszych. Starania Klary najbardziej
wspiera³a jej m³odsza siostra - œw. Agnieszka / Katarzyna /,
która przeprowadzi³a reformê wspólnoty Ubogich Pañ w
Montecelii ko³o Florencji / na wzór klasztoru San Damiano /.
Równie¿ œw. Agnieszka Czeska pilnie dba³a o zachowanie
franciszkañsko - klariañskiego stylu ¿ycia w utworzonym przez
siebie klasztorze. Podobnie jak Klara zabiega³a / bezskutecznie /
u kolejnych papie¿y, aby „przywilej ubóstwa” dawany niektórym
klasztorom nie by³ wyj¹tkiem, lecz nale¿a³ do regu³y. Nie zosta³y
te¿ wys³uchane proœby o usuniêcie z profesji Klarysek imienia œw.
Benedykta i zredagowanie nowej regu³y. Mimo tych próœb papie¿
Innocenty IV potwierdzi³ w 1245 roku Konstytucje Hugolina dla
ca³ego zakonu.
Jednak ju¿ wkrótce, bo ww  11224477  rrookkuu  ppaappiiee¿¿  tteenn  zzddeeccyyddoowwaa³³  ssiiêê
oogg³³oossiiææ  nnooww¹¹  rreegguu³³êê.. Zmieniona formu³a profesji brzmia³a
nastêpuj¹co: ”Ja, Siostra NN, przyrzekam Bogu i Najœw. Maryi
zawsze Dziewicy, b³ogos³awionemu Franciszkowi i wszystkim
œwiêtym zachowaæ wieczyste pos³uszeñstwo wed³ug Regu³y i
sposobu ¿ycia danego naszemu Zakonowi przez Stolicê
Apostolsk¹, ¿yj¹c przez ca³y czas mego ¿ycia bez w³asnoœci i w
czystoœci.” Formu³a profesji by³a taka sama dla sióstr
zamkniêtych i pos³uguj¹cych.

Innocenty IV powierzy³ Braciom Mniejszym niemal ca³y
kanoniczny zarz¹d II Zakonu œw. Franciszka. Tak wiêc na
zak³adanie nowych klasztorów ¿eñskich musia³a byæ zgoda
kapitu³y generalnej I Zakonu, jego Genera³ lub odnoœny
Prowincja³ mieli byæ wizytatorami zgromadzeñ sióstr, oni te¿
otrzymali prawo zatwierdzania wyboru ksieni w klasztorach
Ubogich Mniszek. Uprawnieñ i obowi¹zków braci wobec sióstr
by³o wymienionych w papieskim dokumencie bardzo wiele.

Siostry zobowi¹zane by³y do ubóstwa indywidualnego,
natomiast klasztory mog³y „przyjmowaæ i posiadaæ oraz
swobodnie trzymaæ we wspólnocie dochody i posiad³oœci.”
Przesta³a mieæ moc zasada, ¿e s¹ one w³asnoœci¹ Stolicy
Apostolskiej. Zarz¹dza³ nimi mianowany przez Wizytatora
prokurator. Otrzymany wczeœniej przez niektóre klasztory
przywilej ubóstwa by³ jedynie dyspens¹ od obowi¹zuj¹cego
prawa posiadania.
Brak wyraŸnego nawi¹zania do regu³y œw. Franciszka oraz

mo¿liwoœæ posiadania dóbr i sta³ych dochodów, bardzo martwi³o
Klarê, opracowa³a zatem w³asn¹ regu³ê wzorowan¹ na tej, któr¹
napisa³ Œwiêty Za³o¿yciel dla Braci Mniejszych. Wyznaczy³a w
niej cztery najwa¿niejsze zobowi¹zania zakonu, które obecnie
stanowi¹ przymioty Sióstr Klarysek. S¹ nimi: „zachowanie
Ewangelii, pos³uszeñstwo Ojcu Œwiêtemu, s³u¿ba koœcio³owi
katolickiemu, pielêgnowanie duchowoœci œw. Franciszka i
³¹cznoœci z rodzin¹ franciszkañsk¹”. U¿ywany dot¹d przez
zgromadzenie w San Damiano tytu³ Ubogie Panie zosta³
zmieniony na Ubogie Siostry. Klara po³o¿y³a du¿y nacisk na

wspólnotowoœæ ¿ycia, w którym obowi¹zuj¹ zasady:
pierwszeñstwa modlitwy nad prac¹ oraz wspólnota pracy i
œrodków utrzymania. Siostry mog³y uprawiaæ ogród na w³asne
potrzeby oraz przyjmowaæ pieni¹dze jako ja³mu¿nê. Regu³a ta
zosta³a potwierdzona w 1252 r. przez protektora zakonu -
kardyna³a Rinaldo Segni, nie dawa³o to jednak pe³nej gwarancji
uznania jej przez Stolicê Apostolsk¹.
GGddyy  KKllaarraa  bbyy³³aa  cciiêê¿¿kkoo  cchhoorraa,,  ooddwwiieeddzzii³³  jj¹¹  ppaappiiee¿¿  IInnnnoocceennttyy  IIVV..

UUpprroossii³³aa  ggoo  wwóówwcczzaass,,  aabbyy  zzaattwwiieerrddzzii³³  jjeejj  rreegguu³³êê,,  ccoo  ttee¿¿  uucczzyynnii³³,,
wwyyddaajj¹¹cc  99  ssiieerrppnniiaa  11225533  rrookkuu  ssttoossoowwnn¹¹  bbuullllêê..  Regu³a ta
obowi¹zywa³a tylko w klasztorze San Damiano w Asy¿u, jeœli
inne zgromadzenie zakonne chcia³o ¿yæ wed³ug niej, musia³o
otrzymaæ na to zgodê Stolicy Apostolskiej.
W dwa dni po og³oszeniu bulli papieskiej, czyli 1111  ssiieerrppnniiaa  11225533
rrookkuu  KKllaarraa  uummaarr³³aa.. Ju¿ w listopadzie rozpocz¹³ siê jej proces
kanonizacyjny. WW  ssiieerrppnniiuu  11225555  rrookkuu  KKllaarraa  zzoossttaa³³aa  oogg³³oosszzoonnaa
œœwwiiêêtt¹¹  pprrzzeezz  ppaappiiee¿¿aa  AAlleekkssaannddrraa  IIVV..
W nastêpnych latach powsta³o wiele klasztorów II Zakonu w

ró¿nych krajach Europy. Istnia³y one w ró¿nych œrodowiskach, co
stwarza³o odmienne uwarunkowania bytowe. Wieloœæ regu³ oraz
samoistnoœæ wspólnot, wewn¹trz których by³y ró¿ne tendencje
dotycz¹ce organizacji ¿ycia, sprawi³o, ¿e zakon uleg³ rozchwianiu.
To sk³oni³o ppaappiiee¿¿aa  UUrrbbaannaa  IIVV do opracowania nowej regu³y dla
wszystkich klasztorów klariañskich. ZZoossttaa³³aa  oonnaa  oogg³³oosszzoonnaa  bbuullll¹¹
1188  ppaaŸŸddzziieerrnniikkaa  11226633  rrookkuu..

Papie¿ ustanowi³ œw. Klarê patronk¹ II Zakonu franci-
szkañskiego. By³o to wyrazem uznania dla jej zas³ug, jako jego
wspó³za³o¿ycielki. Zakon otrzyma³ w zwi¹zku z tym now¹ nazwê.
W bulli czytamy:, „Przeto My, za rad¹ naszych Braci,
postanowiliœmy wreszcie nazwaæ go jednolicie Zakonem
Œwiêtej Klary”. Odt¹d siostry sk³adaæ mia³y profesjê zakonn¹ na
imiê œw. Franciszka i œw. Klary.
Klasztory mog³y posiadaæ dobra, nad którymi pieczê sprawowali
ustanowieni przez ksieniê i konwent zarz¹dcy. Ponadto, zgodnie
z ¿yczeniem Braci Mniejszych, zosta³a cofniêta jurysdykcja tego
zakonu nad Zakonem Œwiêtej Klary. Odt¹d obydwa zakony mia³y
podlegaæ wspólnemu protektorowi.
Regu³a papie¿a Urbana IV jest bardzo szczegó³owa i obejmuje

ca³oœæ spraw zakonu i klasztoru. Zdecydowa³a ostatecznie o
franciszkañsko - klariañskim charakterze II Zakonu. W
nastêpnych wiekach nie tworzono ju¿ nowych regu³, powsta³y
tylko stosowne komentarze do ju¿ obowi¹zuj¹cych. W czasach
póŸniejszych napisano konstytucje, statuty, zwyczajniki i
regulaminy. Œwiat siê zmienia³ i trzeba by³o dostosowaæ niektóre
sprawy zwi¹zane z funkcjonowaniem zakonu i poszczególnych
klasztorów do nowych warunków.
Obecnie w II Zakonie franciszkañskim s¹ w u¿yciu dwie regu³y.

Klaryski, których Konstytucje oparte s¹ na RReegguullee  œœww..  KKllaarryy /
zatwierdzonej przez papie¿a Innocentego IV / nazywane s¹
iinnnnoocceennttkkaammii, natomiast te, które pozostaj¹ przy Regule UUrrbbaannaa
IIVV - uurrbbaanniissttkkaammii.
SSiioossttrryy  KKllaarryysskkii  ww  ssttaarrooss¹¹ddeecckkiimm  kkllaasszzttoorrzzee  ttoo  uurrbbaanniissttkkii..

c.d.n.

* Wszystkie cytaty w tekœcie pochodz¹ z: O. Cecylian Niezgoda
OFM Conv., Œwiêta Klara w œwietle Poverella, Kraków 1993,
Klasztor Sióstr Klarysek

SSeerrddeecczznniiee  ddzziiêêkkuujjêê  SSiioossttrrzzee  SSaalloommeeii  zz  KKllaasszzttoorruu  SSiióóssttrr
KKllaarryysseekk  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu  zzaa  ppoommoocc,,  kkttóórraa  uummoo¿¿lliiwwii³³aa  mmii
nnaappiissaanniiee  tteeggoo  tteekkssttuu..



1.
Dok¹d wstecz swoj¹ pamiêci¹ siêgam, to ta przestrzeñ, która

mieszkaln¹ zabudowê dolnych Cyganowic dzieli³a od Popradu,
nazywa³o siê kamieñcem1. I dalej siê tej nazwy u¿ywa, choæ przecie
nic prawie nie zosta³o z tego, czym ta przestrzeñ by³a.

A by³a czymœ w rodzaju pastwiska przeciêtego potoczkiem, co w
swoim górniejszym nieco biegu wyznacza³ granicê miêdzy
Cyganowicami a Barcicami. I te¿ w jakimœ stopniu przeciêta by³a z
roku na rok coraz bardziej niwelowanym przez czas nasypem po
kolejce, któr¹ za austriackich czasów dowo¿ono spod Korzeczkowa
kamieñ, potrzebny w czasie ci¹gnienia kolejowej trakcji Tarnów -
Leluchów. W tym tak¿e przy budowie tzw. ¿elaznego mostu. 

Trawa na tym pastwisku zieleni³a siê wprawdzie, ale oddana
gêsiom na u¿ytkowanie, pod wzglêdem wartoœci pastwiskowej mia³a
charakter raczej œladowy.

O szczególnej urodzie cyganowickiego kamieñca decydowa³y
wierzby rosn¹ce na wspomnianej przestrzeni, i rzêdy stodó³, które
wraz z tymi Pod miastem i Za Franciszkanami stanowi³y jeszcze jakiœ
czas po II Œwiatowej Wojnie unikalny w œwiatowej skali
architektoniczny szczegó³ miejskiej zabudowy Starego S¹cza. Tu -
powiedzieæ mo¿na kolokwialnie - naszemu Miastu k³ania siê
S³awków, gdzie siê uda³o trochê takich stodó³ mimo wszystko ocaliæ.

Kamieniec w Cyganowicach straci³ nie tylko rzêdy stodó³, ale
podzieli³ los jednej z pere³ naszego grodu - Targowicy.

Zosta³ mianowicie skazany na zabudowê mieszkaln¹. Co
praktycznie jest równoznaczne z oddaniem tej niepowtarzalniej i
rzadko spotykanej pod wzglêdem usytuowania przestrzeni na
pastwê przedziwnych czasem gustów jej u¿ytkowników. Chodzi
oczywiœcie o u¿ytkowników tej czêœci kamieñca, która zamieni³a siê
urzêdowym wyrokiem w zabudowywane posesje.

I na tym by w³aœciwie mo¿na by³o poprzestaæ. Geopolityczna
ranga cyganowickiego kamieñca nie jest bowiem za bardzo
pojemna. Na temat wydarzeñ, jakie tu mog³y mieæ miejsce w zwi¹zku
z tym, ¿e tu siê w³aœnie koñczy³ ten odcinek tzw. drogi wêgierskiej, co
biegnie Dolin¹ Popradu - mo¿na jedynie domniemywaæ. W tym
równie¿ i o tym, ¿e skoro ta droga dalej wkracza³a ju¿ w obrêb S¹cza,
to Cyganom, przybywaj¹cym ni¹ z Wêgier, poza cyganowicki
kamieniec nie pozwalano dalej wêdrowaæ i dlatego osiedlali siê w
wiadomym zakolu Popradowego koryta. I st¹d siê, byæ mo¿e,
wywodzi nazwa Cyganowic. 

Ale, choæ zaznaczy³em, ¿e na tym by mo¿na poprzestaæ w pisaniu
o kamieñcu w Cyganowicach, to pozwolê sobie jeszcze siêgn¹æ do
tych moich wspomnieñ, które prawdopodobnie leg³y u podstaw
podjêcia niniejszego tematu.

Zak³adaj¹c, ¿e to siêgniêcie mo¿e byæ warte œwieczki, spróbujê
na zakoñczenie teraz pod¹¿yæ tym w³aœnie tropem.

2.
Wœród mnóstwa zwi¹zków konspiracyjnych, jakie powsta³y na

ziemiach polskich w latach ostatniej wojny, najmniej znane s¹ dzieje
stra¿ackiego ruchu oporu, nosz¹cego kryptonim „Ska³a” - stwierdza
Józef Bieniek w swoim artykule pt. Now¹s¹decka „Ska³a”2. A
stwierdzaæ siê to zdaje z gorycz¹, uzasadnion¹ zreszt¹ w pe³ni, o
czym œwiadczy wymowa ca³ego artyku³u.

Skoncentrujmy siê jednak na faktach istotnych tu dla nas,
odsy³aj¹c zainteresowanych do samego Ÿród³a. A przeczytaæ z
pewnoœci¹ warto.

Dzia³alnoœæ konspiracyjna „Ska³y” - czytamy tam¿e na kolejnych
stronach - by³a jedynym w podziemiu polskim przypadkiem, gdzie
nie zachodzi³a potrzeba tworzenia nowej siatki zwi¹zkowej, gdy¿
wszystko, co na tym terenie powsta³o, zosta³o oparte wy³¹cznie na

istniej¹cych formacjach po¿arnictwa. (...) S¹decki Obwód „Ska³y
obejmuj¹cy powiaty nowos¹decki i limanowski powsta³ stosunkowo
póŸno, bo w r. 1942. Bezpoœrednim inicjatorem jego narodzin by³
p³k Lgocki, który ówczesnego powiatowego komendanta Stra¿y
Po¿arnych w Nowym S¹czu por. Stanis³awa Mazana nak³oni³ do
wst¹pienia w szeregi tej organizacji i objêcia funkcji jej komendanta.
(...) G³ówna dzia³alnoœæ „Ska³y”, maj¹c od pocz¹tku do koñca
charakter instrukta¿owy i przygotowawczy, dokonywa³a siê siê w
powiatowej Szkole po¿arnictwa, mieszcz¹cej siê w Starym S¹czu
przy ul. Mickiewicza 33, w budynku zwanym Zeichterówk¹. Tu w
ci¹gu istnienia szko³y odbywa³y siê raz po razie ró¿ne kursy, od
pocz¹tkuj¹cych adeptów stra¿ackiej profesji do komendantów
ochotniczych stra¿y po¿arnych i specjalistów poszczególnych
dyscyplin po¿arnictwa. Tu równie¿ szkolono kierowców
samochodowych i mechaników gara¿owo-remizowych. (...)
Bezcenn¹ jak na owe czasy specyfik¹ staros¹deckiej szko³y by³a
mo¿liwoœæ dzia³añ terenowych, w czasie których pod pokrywk¹
szkolenia po¿arniczo-samochodowego przeprowadzano æwiczenia
z zakresu terenoznawstwa i dywersyjno-partyzanckiej taktyki.

I w³aœnie kamieniec w Cyganowicach, o którym tu by³a mowa, by³
tej¿e szko³y g³ównym poligonem. Józef Bieniek o tym nie nadmienia,
ale jak siê dowiedzia³em z wiarygodnego Ÿród³a, ten¿e kamieniec by³
jedynym w³aœciwie poligonem nowos¹deckiej ”ska³y” w zakresie
szkolenia przeciwpo¿arowego.

Tutaj codziennie rano zjawiali siê kursanci w mundurach wraz
ze stra¿ackim sprzêtem, przyje¿d¿a³a szar¿a instruktorska. No i
zaczyna³y siê æwiczenia.

Czyli dla nas dzieci tej dzielnicy Starego S¹cza wielkie
widowisko. Niepowtarzalne w sensie tego bogactwa efektów, jaki
dostarczyæ mo¿e taka iloœæ sprzêtu przeciwpo¿arowego
zgromadzona w jednym miejscu, jaka w u¿yciu by³a tam wtedy
nad Popradem, którego jedynym zadaniem by³o, nie sk¹piæ
æwicz¹cym wody ze swego koryta.

Trudno nam siê by³o doczekaæ dnia nastêpnego.
A¿ pewnego dnia ojciec mój, Ludwik, (by³ wtedy ju¿ dowódc¹

cyganowickiego plutonu staros¹deckiej O.S.P. a wiêc w jakimœ
stopniu gospodarzem miejsca æwiczeñ) z grobow¹ min¹ obwieœci³
po powrocie do domu z kamieñca, ¿e komendantów: Mazana,
Piwowara i Wêdrychowskiego zabra³o gestapo.

3.
W rezultacie - wracam na zakoñczenie raz jeszcze do artyku³u

Józefa Bieñka - wszyscy trzej, a z nimi aresztowany w Stró¿y
pchor. Jan Pryczek zginêli na placu kaŸni w Mêcinie. (12
stycznia 1944 roku - przypisek mój, E.W.) 

Œmieræ cz³onków komendy s¹deckiego obwodu „Ska³a” by³a
zarazem koñcem dzia³alnoœci tej organizacji, która z t¹ chwil¹
przesta³a na tym terenie istnieæ i nie zosta³a do koñca wojny
reaktywowana.

Wg Bieñka za taki koniec „Ska³y” - zupe³nie zreszt¹
przypadkowy - wszystkie okolicznoœci win¹ zdaj¹ siê obarczaæ p³k
J. Lgockiego za jego (delikatnie powiedziawszy) wyj¹tkow¹
nieprofesjonalnoœæ konspirowania. 

Ale ocena tego nie le¿y w intencji i zarazem w zasiêgu
niniejszych dociekañ.
__________________
1 „Jest to równie pospolita n. top. (nazwa topograficzna - przypisek mój -
E. W.) jak Kamienica uformowana od wyrazu kamieñ. Wyraz kamieniec
= ‘kamienie le¿¹ce nad brzegiem potoku’„. (Stanis³aw Rospond „S³ownik
etymologiczny miast i gmin PRL”, Ossolineum 1984, s.133.) W
interesuj¹cym nas przypadku u podstaw nazwania by³aby przeto
kamienistoœæ lewego brzegu Popradu, nad którym kamieniec, o którym tu
mowa, jest usytuowany. Poni¿ej tego¿ kamieñca - pod¹¿aj¹c z biegiem
rzeki - le¿¹ pola na ³êgach i na brzegach. A dalej by³a ³¹ka na przerwie
czyli na miejscu, którêdy Poprad w czas powodzi po przerwaniu brzegu
skraca³ sobie koryto w drodze do Dunajca. Ale wp³yw Popradu (jako
rzeki) na nazwy tych miejsc, co le¿¹ w jej dolinie, to ju¿ oddzielny temat.

2 „Rocznik S¹decki” Tom X - XI r. 1969/70, s. 373.
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Ludzie, fakty, wydarzenia
Ukaza³ siê czwarty numer Kronik Muzealnych. Zespó³ redakcyjny

pod kier. JJaannaa  KKoosszzkkuullaa, prezesa Towarzystwa Mi³oœników
Starego S¹cza prezentuje kolejne „¿yciorysy i sylwetki” osób
zwi¹zanych ze Starym S¹czem oraz tekst „Z kroniki Towarzystwa…”

OO  LLuuddwwiikkuu  PPaanncczzyykkoowwsskkiimm  --  aakkttoorrzzee  sscceenn  wwaarrsszzaawwsskkiicchh  ppiisszzee
AAnnddrrzzeejj  NNiiccppooññsskkii:: - (…) Wiadomo, ¿e przez krótki czas pracowa³ w
Starym S¹czu w CK Prefekturze Generalnej, a¿ „pewnego poranka
- jak twierdzi W. Rapacki - drapn¹³ z miasta i z flisakami pop³yn¹³ do
Warszawy”. Tu w marcu 1824 r. wst¹pi³ do Szko³y Dramatycznej,
gdzie by³ uczniem B. Kudlicza. Od 1 VIII 1825 r. pracowa³ w Teatrze
Narodowym jako chórzysta. Wystêpowa³ tak¿e czasami w balecie,
m.in. w roli B¹ka w „Weselu w Ojcowie”. 11 II 1827 r. zagra³ w
zastêpstwie chorego kolegi Polkwicera w „Naszych przedbiegach”.
Oficjalnie zadebiutowa³ dwa dni póŸniej 13 II w roli Fritzhana w
„Cz³owieku z czarnego lasu”. Zaanga¿owany do zespo³u
dramatycznego, pracowa³ odt¹d stale w teatrze warszawskim,
rzadko wyje¿d¿aj¹c. W 1836 r. odby³ jedn¹ podró¿ zagraniczn¹ do
Wiednia, kilka razy wyje¿d¿a³ na wystêpy goœcinne do Lublina i
Pu³aw, Buska oraz Krakowa. Wed³ug kontraktu zawartego w 1833 r.
z prezesem dyrekcji genera³em Rautenstrauchem zobowi¹zany by³
grywaæ „role drugich kochanków, lokajów, wieœniaków i
charakterystyczne wed³ug rozdania”.
(...) S³usznego wzrostu, dobrze zbudowany, z poczciwym wyrazem,
podobny do proboszcza z jakiejœ intratnej parafii, w odwiecznym
swoim p³aszczu pamiêtaj¹cym jeszcze napoleoñskie czasy, by³
osobowoœci¹, której nikt nie zapomnia³, kto raz j¹ zobaczy³. Wed³ug
Rapackiego legendarnie skromny, choæ szorstki w obejœciu, s³yn¹³ z
uczynnoœci wobec kolegów i dobroczynnoœci œwiadczonej
wêdrownym rzemieœlnikom przybywaj¹cym do Warszawy z Podhala
i S³owacji. „To moi ziomkowie - powiada³ - trzeba im pomagaæ”.(…)

EEddmmuunndd  WWoojjnnaarroowwsskkii  pprrzzyyppoommiinnaa  aakkttoorraa  MMaarriiaannaa  MMiikkuuttêê:: - (…)
Przedstawione dokonania Mariana Mikuty o jego m¹droœci mówiæ
siê zdaj¹ nader przekonywuj¹co, Gorzej z udokumentowaniem jego
wielkiego poczucia humoru, dowcipnoœci, facesjonizmu i
chorobliwej wrêcz sk³onnoœci do ¿artów. I mo¿na by z tego zrobiæ
niez³y program rozrywkowy, wiêc trochê mo¿e szkoda, ¿e tonie to
wszystko w ulotnej anegdotycznoœci wspomnieñ. No, ale trzeba te¿
wzi¹æ pod uwagê, ¿e kto wie, czy nic straconego, bo to, co
œmieszy³o kiedyœ, niekoniecznie by³oby takie znowu œmieszne dzisiaj
i taka jest na ogó³ w³aœciwoœæ wielkiej dociekliwoœci. Józef
Podobiñski kompozytor, stale wspó³pracuj¹cy z Mikut¹, mieni¹cy
siê byæ Jego asystentem, wspomina na przyk³ad o nim, ¿e potrafi³
jednak tak¿e - zmieniaj¹c g³os jako „s¹siad z klatki” - dzwoniæ do
przyjació³, informuj¹c ich o swojej œmierci, zaœ gdy ci, przejêci do
¿ywego, zjawili siê u niego, stawa³ w drzwiach z gorza³k¹ w rêku ze
s³owami „ach witam, witam na stypie”. Podobiñski wspomina tak¿e
o jego sk³onnoœci do nagminnego podkreœlenia, ¿e to go chrzestna
matka obdarza³a tak wielkim talentem - Jadwiga Szayer, znana jako
s³ynna œpiewaczka Ada Sari. (…)

TTeekksstt  oo  mmaallaarrccee  BBrroonniiss³³aawwiiee  RRyycchhtteerr--JJaannoowwsskkiieejj  pprrzzyyggoottoowwaa³³aa
AAnnnnaa  TToottooññ:: - (…) Gdy osi¹gnê³a ju¿ pewien dorobek artystyczny,
gdy mia³a ju¿ doœæ woja¿y a zw³aszcza kilkuletniego pobytu we
W³oszech osiad³a u matki w Starym S¹czu, która wczeœniej siê tu
przenios³a. Wnet do niej przyje¿d¿a brat Stanis³aw. W Starym S¹czu
przebywa³a w latach 1905-1916. Wszechstronnie utalentowana,
pe³na energii, pomys³ów, których, jak pisze sama w swych
pamiêtnikach, „mieszczañski, ko³tuñski œwiatek Starego S¹cza nie
pozwoli³ jej zrealizowaæ“. Postanowi³a za³o¿yæ w Starym S¹czu
prywatn¹ szko³ê malarsk¹. Pomieszczenia znalaz³a w budynku przy
dzisiejszej ulicy Partyzantów pod nr 1. (…) 

PPooeettkkêê  AAggaattêê  KKoonnssttaannttyy  wwssppoommiinnaa  AAnnddrrzzeejj  DD³³uuggoosszz:: - (…)
Konstanty nale¿a³a do Klubu M³odych Twórców przy ZW ZSMP i

grupy literackiej „S¹cz“. By³a wielokrotn¹ laureatk¹ Turnieju
Jednego Wiersza „O Podegrodzki Ciosek”, w tym dwukrotnie zajê³a
pierwsze miejsce. Poœmiertnie jej wiersze zebrano w tomiku pt.:
„Zaproœ mnie“, wydanym w 1987 roku przez S¹deck¹ Oficynê
Wydawnicz¹. Wiele utworów pozostaje z pietyzmem
przechowywanych, w postaci rêkopisów, przez siostrê poetki. Mimo
pracy zawodowej w Nowym S¹czu Konstanty aktywnie
uczestniczy³a w ¿yciu kulturalnym rodzinnego miasta. (…) 

SSyyllwweettkkêê  AAnnttoonniieeggoo  HHyybbllaa  --  rrzzeeŸŸbbiiaarrzzaa,,  mmaallaarrzzaa  ii  lluuttnniikkaa  ooppiissuujjee
LLeesszzeekk  ZZaakkrrzzeewwsskkii:: - (…) W lipcu 1925 roku, Urz¹d Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej, przyzna³ œwiadectwo ochronne na wzór
u¿ytkowy pn. „skrzypce” na rzecz pana Antoniego Hybla. Instrument
ten powsta³ w wyniku eksperymentów z konstrukcjami nowych
odmian skrzypiec, o których marzy³ ju¿ od dzieciñstwa, kiedy
rozpocz¹³ naukê gry na tym instrumencie. Zosta³y zbudowane
wed³ug autorskiej koncepcji, z zastosowaniem nowego rozwi¹zania
duszy, gdzie w po³owie jej wysokoœci umieszczone by³o ruchome
„œmig³o”. (…) 

„„JJóózzeeff  zz  SS¹¹cczzaa””  --  JJóózzeeff  RRaacczzeekk  jjeesstt  bboohhaatteerreemm  tteekkssttuu
pprrzzyyggoottoowwaanneeggoo  pprrzzeezz  MMaarrzzeennêê  RRaaddoo¿¿yycckk¹¹--ZZiieelliiññsskk¹¹:: - (…) Jak
ma³o kto, artysta patrzy³ na sztukê nie tylko przez pryzmat swojej
twórczoœci, ale docenia³ wysi³ek innych. Józef Raczek odwiedza³
wsie i miasteczka, przemierza³ setki kilometrów; od Krosna po
Bielsko Bia³¹, Tarnów, Kraków. Wyszukiwa³ ludzi fascynuj¹cych,a
artystycznie uzdolnionych, czêsto ludzi „dziwnych”, odrzuconych
przez innych. (…)

Jan Koszul pisze o obchodach 115 rocznicy urodzin Jana Joachima
Czecha: - (…) O postaci tej napisano w drugim tomie „historii
Starego S¹cza”, a tak¿e w „Kronikach Muzealnych” Nr 1. Niemniej
dla m³odego pokolenia Jan Joachim Czech jest osob¹ nieznan¹,
zanikaj¹ bowiem piosenki pisane przede wszystkim dla dzieci, nie
recytuje siê jego poezji. (…) 

Warto zajrzeæ do kolejnego zeszytu Kronik, aby poznaæ (lub
przypomnieæ sobie) opisywane postacie. Wszyscy oni - pnioki,
krzoki czy ptoki ubarwiali Stary S¹cz niepospolitymi biografiami.
Kroniki w cenie 8 z³ s¹ do nabycia w Muzeum - Rynek 5.     RRKK

Fot. Arch. MGOK w St. S¹czu
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Wesołe prezenty
MIKOŁAJA
I tym razem  Oœrodek Kultury nie zapomnia³ o milusiñskich.

Przygotowaliœmy dla nich wiele atrakcji. A wszystko dzia³o
siê w sali kina Poprad. W oczekiwaniu na przybycie
zapracowanego w tym dniu Miko³aja, licznie zgromadzona
widownia obejrza³a bajkê „Rudolf czerwononosy”. W koñcu
pojawi³ siê Miko³aj z workiem pe³nym s³odyczy, którymi
obdarowa³ wszystkich uczestników zabawy. Wraz z
Miko³ajem przybyli zaproszeni przez niego goœcie, którzy
poprowadzili dalsz¹ wspóln¹ zabawê. By³o wspólne
œpiewanie, zabawa w czary mary, liczne zabawne konkursy z
nagrodami.
Wype³niona do ostatniego miejsca widownia raz po raz
rozbrzmiewa³a œmiechem, œpiewem i okrzykami radoœci. A
tak komentowa³y to dzieci: Pawe³ - najlepszy ze wszystkich
Miko³ajów; Jarek - czu³em siê jak w krainie baœni; Ewelina -
chcia³am, aby ten dzieñ trwa³ d³u¿ej; Tomek - czu³em siê
bardzo weso³o; Roksi - by³o bardzo, bardzo fajnie; Gabrysia
- super dzieñ!
Zabawa by³a wiêc przednia i trwa³a prawie cztery godziny.
Wsparcia „Miko³ajowi” udzielili: Popradzki Park
Krajobrazowy, Spó³dzielnia Handlowo - Produkcyjna
„Rolnik”, za co w imieniu organizatorów sk³adam serdeczne
podziêkowania.

MMiikkoo³³aajjkkii  bbyy³³yy  ppiieerrwwsszz¹¹  zz  iimmpprreezz  oorrggaanniizzoowwaannyycchh  pprrzzeezz
OOœœrrooddeekk  KKuullttuurryy  ww  ookkrreessiiee  œœwwii¹¹tteecczznnoo  --  nnoowwoorroocczznnyymm..  JJuu¿¿
tteerraazz  sseerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaamm  nnaa  „„WWIIEECCZZÓÓRR  WWIIGGIILLIIJJNNYY””  zz
pprrooggrraammeemm  bboo¿¿oonnaarrooddzzeenniioowwyymm  pprrzzyyggoottoowwaannyymm  pprrzzeezz
mm³³ooddzziiee¿¿  ZZeessppoo³³uu  SSzzkkóó³³  ZZaawwooddoowwyycchh  ppoodd  ooppiieekk¹¹  PPaannii  LLiiddiiii
PPaalluucchh,,  PPLLEENNEERROOWW¥¥  ZZAABBAAWWÊÊ  SSYYLLWWEESSTTRROOWW¥¥  nnaa
ssttaarrooss¹¹ddeecckkiimm  rryynnkkuu  oorraazz  oorrggaanniizzoowwaannyy  ww  ppiieerrwwsszzyycchh
ddnniiaacchh  ssttyycczznniiaa  „„KKOONNCCEERRTT  NNOOWWOORROOCCZZNNYY  --
BBUURRMMIISSTTRRZZ  MMIIAASSTTAA  II  GGMMIINNYY  ZZAAPPRRAASSZZAA””  oorraazz
GGMMIINNNNYY  PPRRZZEEGGLL¥¥DD  GGRRUUPP  KKOOLLÊÊDDNNIICCZZYYCCHH  BBAARRCCIICCEE
‘‘22000044..  WWssppóóllnniiee  zz  BBaarreemm  JJaarrsskkiimm  PPaannii  EEmmiilliiii  RReegguullsskkiieejj  ii
OOœœrrooddkkiieemm  PPoommooccyy  SSppoo³³eecczznneejj  zzaapprraasszzaamm  oossoobbyy  ssaammoottnnee
nnaa  ttrraaddyyccyyjjnn¹¹  wwiiggiilliiêê..

MMaattyyllddaa  CCiieeœœlliicckkaa

Zanim powstanie poezja...
Nie ka¿dy wierszowany zapis myœli, uczuæ, czy obserwacji

mo¿na nazwaæ poezj¹, bo to miano mo¿e zyskaæ tylko taki
tekst, który spe³nia przynajmniej niektóre wymogi artystyczne.
Zatem cz³owiek pisz¹cy wiersze, niekoniecznie musi byæ poet¹,
nie znaczy to jednak, ¿e tworzone przez niego utwory s¹
bezwartoœciowe. Maj¹ one du¿e znaczenie przede wszystkim
dla samego autora, poniewa¿ z regu³y przedstawiaj¹ jego
najwa¿niejsze prze¿ycia i przemyœlenia. Przelewanie na papier
nurtuj¹cych cz³owieka spraw, mo¿e te¿ byæ pomocne w lepszym
ich zrozumieniu, a podzielenie siê nimi z innymi, w nabraniu do
nich dystansu.
Pisanie wierszy dowodzi du¿ej wra¿liwoœci, czasem równie¿

talentu literackiego, choæ najczêœciej pierwsze utwory nie s¹
szczególnie udane. Nigdy jednak nie mo¿na z góry przes¹dziæ,
kto zostanie poet¹, a dla kogo zapisywanie papieru
wierszowanymi opisami swoich uczuæ i refleksji, bêdzie tylko
krótk¹ przygod¹. Niezale¿nie od tego, jak siê stanie, trzeba
adeptów sztuki poetyckiej wspieraæ i otaczaæ ¿yczliwoœci¹. Tak
w³aœnie czyni¹ Wydzia³ Kultury Edukacji i Sportu Starostwa
Powiatowego w Nowym S¹czu oraz Powiatowy M³odzie¿owy
Dom Kultury w Starym S¹czu. Placówki te ju¿ po raz trzeci
zorganizowa³y warsztaty poetyckie dla próbuj¹cej swych si³ w
trudnej sztuce poezjowania m³odzie¿y ze szkó³
ponadgimnazjalnych. Odby³y siê one w ramach IV Festiwalu
Dorobku Artystycznego Powiatu Nowos¹deckiego. 

4 grudnia b.r. do Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKU w
Marcinkowicach przyjecha³a wraz ze swymi nauczycielami
prawie szeœædziesiêcioosobowa grupa m³odych ludzi,
pragn¹cych zostaæ poetami. Na szczególne podkreœlenie
zas³uguje fakt, i¿ dok³adnie po³owê tej grupy stanowili uczniowie
szkó³ staros¹deckich.

Ka¿dy z uczestników warsztatów przeczyta³ dwa wiersze
swego autorstwa. Niektórzy m³odzi kandydaci na literatów byli
zupe³nie swobodni, inni zerkali niespokojnie na poetów z Klubu
Literackiego „S¹decczyzna”, którzy notowali pilnie jakieœ uwagi
o prezentowanych tekstach. PóŸniej, w czasie bezpoœrednich
rozmów doœwiadczonych autorów z marz¹cymi o Parnasie
nastolatkami, zapiski te bardzo siê przyda³y. M³odzi ludzie z
wielkim przejêciem s³uchali opinii i rad, cieszyli siê s³owami
zachêty, opowiadali o trudnoœciach i prosili o przeczytanie jak
najwiêkszej iloœci swoich wierszy. Obdarowani przez
organizatorów tomikami poetyckimi, rozjechali siê do domów,
podniesieni na duchu i pe³ni zapa³u do dalszego pisania.

DDaannuuttaa  SSuu³³kkoowwsskkaa

Fot. Arch. Starostwo Powiatowe w Nowym S¹czu 

Pracownicy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Starym 
S¹czu przygotowuj¹ akcjê zbierania darów do paczek
œwi¹tecznych dla rodzin ubogich.

Fot. Arch. UMiG w St. S¹czu
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Gdzie te doskona³e pozosta³e wyroby wêdliniarskie?
Gdzie ci mistrzowie masarstwa rywalizuj¹cy zaciekle

miêdzy sob¹ jakoœci¹ i cen¹? Gdzie ten kusz¹cy do zakupu,
specyficzny zapach sklepu wêdliniarskiego? 
Pozosta³y tylko wspomnienia u osób starszych. Dziœ wyroby
masarskie sprzedaje siê w sklepach ogólno-spo¿ywczych i
supermarketach, a producenci wêdlin schowali siê za plecy
ekspedientek, z którymi rozmowa o jakoœci produkcji jest, co
najmniej nietrafiona. Wiadomo: „masz wybór, mo¿esz kupiæ,
ale nie musisz”. Wêdliny w naszych sklepach s¹ kompletnie
bez zapachu, na³adowane konserwantami (fosforanami,
krzemianami sodu i potasu), napompowane du¿¹ iloœci¹
wody. W ladzie sklepowej widaæ jak ta woda œcieka z
ukrojonej szynki, ujawniaj¹c ró¿nej wielkoœci porowate
otwory po p³ynie, a wêdliny zmieniaj¹ kolor pod wp³ywem
chemii. 
Nienadaj¹cej siê do spo¿ycia kiszki nie dotkn¹³ nawet mój kot.
Wspó³czeœni masarze potrafi¹ z kilograma miêsa wyprodukowaæ
1,5 kg wêdliny. Jeden z moich kompetentnych rozmówców z
inspekcji weterynaryjnej potwierdzi³, ¿e istnieje technologiczna
mo¿liwoœæ, przez odpowiednie czynnoœci, osi¹gn¹æ zwiêkszenie
masy wyrobu nie tylko o 50, ale nawet o 80%. 
A pamiêtam czasy, gdy w Starym S¹czu dzia³a³ bardzo
skutecznie starszy, œredniego wzrostu (nazwiska nie
pamiêtam) pan inspektor sanitarny, na etacie urzêdnika
magistratu. Mia³ on niewielkie laboratorium do badania
¿ywnoœci, które sam obs³ugiwa³. By³ postrachem dla
sprzedawców wszelkiej ¿ywnoœci (mleka, sera, mas³a, jaj,
miêsa i wyrobów z drobiu oraz królików…), sprzedawanych
wówczas na rynku. Widywa³o siê czêste poruszenia
wywo³ane zbli¿aniem siê wolnym krokiem pana inspektora w
stronê rynku maœlanego, z którego w pop³ochu ucieka³a du¿a
grupa sprzedawczyñ w stronê koœcio³a farnego i dalej.
Nasuwa siê refleksja: jeden stra¿nik - du¿a skutecznoœæ.
Dziœ wielu stra¿ników - brak skutecznoœci. 

Moje dociekania przyczyn takiego stanu wyrobów
wêdliniarskich rozpocz¹³em od zapoznania siê z aktami
prawnymi w tym temacie. I tak: Rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia z dn. 17 marca 2003 r. w sprawie dozwolonych
substancji dodatkowych, substancji pomagaj¹cych w
przetwarzaniu i warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 87 z dn.
19 maja 2003) - dopuszcza w produkcji ¿ywnoœci a¿ 311
dozwolonych substancji dodatkowych oraz 26 funkcji
technologicznie dozwolonych substancji dodatkowych,
takich jak barwniki, przeciwutleniacze, emulgatory,
zagêstniki, stabilizatory, substancje: konserwuj¹ce, ¿eluj¹ce,
wzmacniaj¹ce smak i zapach, spulchniaj¹ce, wi¹¿¹ce,
utrzymuj¹ce wilgotnoœæ, wype³niaj¹ce itp. W rozporz¹dzeniu
wymienia siê tak¿e warunkowo dozwolone przeciwutleniacze
(62 pozycje), dwutlenki siarki i siarczany i ich zastosowanie
oraz okreœla maksymalne dawki substancji dodatkowych w
miligramach, dodawanych do jednego kilograma masy
poszczególnego produktu spo¿ywczego. Powo³ane
rozporz¹dzenie stanowi równoczeœnie, ¿e dozwolonych
substancji dodatkowych nie stosuje siê (m.in.) do ¿ywnoœci
nieprzetworzonej (11 pozycji) tj. szynki, polêdwicy, boczku...
Natomiast „dozwolone substancje dodatkowe nie mog¹ byæ
stosowane w celu wprowadzenia konsumenta w b³¹d, co do

jakoœci produktu”. Ten zapis stanowi prawdopodobnie
refleksjê, ¿e skoro zezwolono na tak du¿¹ iloœæ substancji
dodatkowych, mo¿e siê okazaæ, ¿e nie bêdzie wiadomo, co
w koñcu spo¿ywamy? 

Nastêpnym etapem moich dociekañ by³y wêdrówki po
instytucjach powo³anych do kontroli procesów produkcji
¿ywnoœci. I tak, w skrócie: W Inspektoracie Inspekcji
Handlowej w Nowym S¹czu oœwiadczono mi, ¿e sprawy
ca³ej ¿ywnoœci zosta³y wy³¹czone z jego gestii. W Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej poinformowano mnie, ¿e
kontrolerzy stacji przeprowadzaj¹ rutynowe kontrole
wszystkich sklepów z ¿ywnoœci¹ œrednio 2-krotnie w roku.
Stwierdzone w czasie kontroli niedoci¹gniêcia, g³ównie 
w pomieszczeniach zaplecza sklepów, usuwane s¹ ju¿ 
w czasie kontroli i nie zachodzi³a koniecznoœæ choæby
czasowego zamkniêcia placówki. W czasie kontroli nie
pobiera siê próbek ¿ywnoœci do sprawdzenia
laboratoryjnego. Wojewódzki Inspektorat
Weterynaryjny - Zak³ad Higieny Weterynaryjnej - Oddzia³
w Nowym S¹czu jest g³ównie placówk¹ us³ugow¹ dla tych
producentów ¿ywnoœci, którzy nie posiadaj¹ w³asnych
laboratoriów. Nale¿¹ do nich masarnie. Okazano mi kilka
egzemplarzy obowi¹zuj¹cej polskiej normy w asortymencie
produkcji wêdliniarskiej, lecz odmówiono ich skopiowania,
gdy¿ na ka¿dym egzemplarzu „normy” w dolnej czêœci jest
zakaz kserowania. Nabyæ „normê” mo¿na jedynie w
Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie. -
Najwiêcej informacji uzyska³em od Powiatowego
Inspektora Weterynaryjnego. Okaza³ mi nawet unijne
formularze nowych dokumentów w zakresie paszportów
pochodzenia zwierz¹t w obrocie handlowym, przedstawi³
ca³¹ problematykê kontroli mieszanek pasz i karmy dla
ptactwa domowego pochodzenia krajowego i
zagranicznego, wskaza³ na du¿e osi¹gniêcia w
przygotowaniu i wyposa¿eniu pomieszczeñ kontrolnych w
produkcji mleczarskiej i poinformowa³, ¿e wytwórcy
wêdliniarscy skompletowali ju¿ wnioski produkcji
regionalnej wyrobów masarskich, które oczekuj¹ na
przyjazd kontrolerów unijnych, dopuszczaj¹cych
ewentualny eksport naszych wyrobów regionalnych na
rynki europejskie, itd. Mo¿e ta okolicznoœæ przyczyni siê do
przywrócenia niektórym wêdlinom dawnego smaku. 

Na koniec jeszcze kilka refleksji. Wiêkszoœæ spo³eczeñstwa,
rencistów, emerytów, rodzin wielodzietnych nie staæ na
kupno wêdlin drogich. Nale¿y wiêc uznaæ wysi³ek
producentów wêdlin, którzy z relatywnie drogich surowców
potrafi¹ wyprodukowaæ ca³¹ gamê tanich gatunków wêdlin.
Ale dobrze by by³o, ¿eby chocia¿ jeden rzemieœlnik wyrabia³
wêdliny wg. starych zasad, bez sztucznych konserwantów -
dla dzieci i chorych - oczywiœcie po odpowiednio
skalkulowanej cenie. Siarka, saletra i ich pochodne s¹
niezbêdne przy produkcji zapa³ek i wyrobów
pirotechnicznych, ale dla przewodu pokarmowego szkodliwe!
Doskona³ym, konserwantem jest zwyk³a sól kuchenna. 

Mimo wszystko, ¿yczê zdrowych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i
smacznego karpia!

AAnnttoonnii  RRaaddeecckkii  

Gdzie ta sławna starosądecka kiełbasa?
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Zacznijmy przyczynkiem do topografii. Otó¿ znajduje siê ona w
samym prawie centrum stolicy Górnego Œl¹ska. 

Po uczynieniu z czêœci ulicy Koœciuszki jednokierunkowej
arterii prowadz¹cej ze œródmieœcia w kierunku po³udniowym,
to chc¹c z po³udnia tam siê dostaæ, samochodem na przyk³ad,
trzeba by³o skrêciæ z Koœciuszki w Szeligiewicza, by
przeje¿d¿aj¹c ulic¹ Wita Stwosza ko³o katedry - obecnie ju¿
archidiecezjalnej - dojechaæ do rynku. 

I tak jest do dziœ, aczkolwiek nie tak znowu ca³kiem.
Chyba w³aœnie takie przykatedralne usytuowanie ul. Marcina

Szeligiewicza wp³ynê³o na to, ¿e w nader powszechnym
mniemaniu Katowiczan, Marcin Szeligiewicz to mo¿e jakiœ
biskup?

W ka¿dym razie wy³¹cznie tego rodzaju informacjê, albo temu
podobn¹ - ale te¿ na ogó³ z pytajnikiem - uzyskiwa³em, ilekroæ
w ró¿nych œrodowiskach podejmowa³em okazjonalnie próbê
zbadania miejscowej recepcji tego¿ patrona ulicy, znanej
przecie¿ dobrze ze wzglêdu na swoj¹ komunikacyjn¹ rangê w
mieœcie. Podejmowa³em zaœ tytu³em zwyczajnej ciekawoœci.

Do tego stopnia siê to powtarza³o, ¿e ju¿ trochê
w¹tpi³em, czy rzeczywiœcie w przypadku tej¿e ulicy chodzi o
mojego krajana, którego nie doœæ, ¿e mia³em przyjemnoœæ
znaæ osobiœcie, który (pozwalam sobie nadmieniæ) w Starym
S¹czu uczy³ mnie œpiewu w szkole podstawowej za okupacji -
trochê w¹tpi³em, choæ przecie znane mi te¿ dobrze by³o to
wszystko, dziêki czemu w pe³ni zas³ugiwa³ w Katowicach na ulicê
swojego imienia. 

W³adze wy¿sze powierza³y mu odpowiedzialne funkcje
kierownicze. Œl¹ska kultura wiele mu zawdziêcza. Jako
wizytator œl¹skiego szkolnictwa artystycznego oraz
przewodnicz¹cy Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej
sprawnie i skutecznie zabiega³ o rozwój ¿ycia kulturalnego na
tym terenie. Za szczególnie wa¿n¹ uwa¿a³ edukacjê uzdolnionej
m³odzie¿y. Z jego inicjatywy zosta³ wybudowany internat dla
szkó³ artystycznych (obecnie Dom Studenta Akademii
Muzycznej). Marcin Szeligiewicz wchodzi³ tak¿e w sk³ad
Komisji Programowej Ministerstwa Kultury i Sztuki.- Cytujê za
legend¹ do sylwetki Szeligiewicza prezentowanej obecnie na
œcianie w holu okaza³ego nowo wzniesionego gmachu
Pañstwowej Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej II Stopnia im.
Karola Szymanowskiego, sylwetki prezentowanej w gronie
zas³u¿onych pedagogów i s³awnych absolwentów tej najstarszej
w Polsce szko³y artystycznej, realizuj¹cej równoczeœnie dwa
kierunki nauczania: muzyczny i ogólnokszta³c¹cy.

Do tego gmachu z budynku Konserwatorium (w którym
pozosta³a ju¿ teraz tylko sama katowicka Akademia Muzyczna)
przeniesiono wraz z wymienionym liceum równie¿ i pami¹tkow¹
tablicê ku czci Marcina Szeligiewicza ufundowan¹ w uznaniu
jego zas³ug przez spo³ecznoœæ szkoln¹, a ods³oniêt¹ w pierwsz¹
rocznicê jego œmierci. 

Wtedy te¿ w³aœnie - cytujê za tekstem wspomnianej legendy
- W³adze Katowic nazwa³y jego imieniem ulicê w centrum
miasta.

Informacjê tê odkry³em równie¿ w skrupulatnie prowadzonej
Kronice Liceum, któremu Szeligiewicz dyrektorowa³ jedenaœcie
lat. (Nie odnotowuje natomiast tego - o czym nadmieniam
gwoli œcis³oœci - „Jubileuszowe Wydawnictwo”, które siê
ukaza³o z okazji szeœædziesiêciolecia istnienia tej placówki

zawiera natomiast dwa poœwiêcone Szeligiewiczowi artyku³y). 
I w³aœnie na podstawie tej Kroniki mo¿emy odtworzyæ

okolicznoœci zwi¹zane z tragiczn¹ œmierci¹ Marcina
Szeligiewicza.

Zgin¹³ w katastrofie lotniczej na Okêciu 19. 12. 1962 r. w
wieku 56 lat. Wraca³ w³aœnie z NRD, z dwutygodniowego
pobytu tam jako cz³onek delegacji Ministerstwa Kultury i
Sztuki, która mia³a siê zapoznaæ z tamtejszym szolnictwem
muzycznym i wymieniæ doœwiadczenia w tym zakresie. 

Przepisujê fragment jednego z licznych doniesieñ prasowych,
które siê ukaza³y zaraz na drugi dzieñ po tym wydarzeniu -
konkretnie zaœ z katowickiej „Trybuny Robotniczej”: Tragiczna
œmieræ na Okêciu wyrwa³a spoœród ¿yj¹cych prof. Marcina
Szeligiewicza, cz³owieka o rzadkich zaletach serca i umys³u.
Jego œmieræ jest szczególnie bolesn¹ strat¹ dla ca³ego
œl¹skiego œrodowiska, które mu wiele zawdziêcza, ciosem
dla licznego grona osób zwi¹zanych z nim prac¹ zawodow¹,
spo³eczn¹, dla przyjació³ i znajomych. D³ugoletnia dzia³alnoœæ
i zalety osobiste prof. Marcina Szeligiewicza sprawi³y, ¿e by³
on jednym z najpopularniejszych obywateli Katowic, miasta,
które kocha³, d¹¿¹c do tego, aby siê stalo prawdziw¹ stolic¹
kulturaln¹ Œl¹ska.

Pochowany zosta³ w Katowicach na cmentarzu przy ul.
Francuskiej 23 grudnia 1962 r. 

Wracam jeszcze do wspomnianych w¹tpliwoœci wynikaj¹cych
z recepcji Szeligiewicza jako patrona jednej z katowickich ulic.
A czyniê to tak trochê na zasadzie post scriptum. Otó¿ by³y -
owe w¹tpliwoœci - tylko jakimœ drobnym szczegó³em w moim
codziennym doœwiadczaniu metropolii Górnego Œl¹ska, której
jestem mieszkañcem. Nie mia³y przecie¿ tak¿e wiêkszego
znaczenia dla samej prawdy o istocie rzeczy. Ale tak czy owak
jednoznacznie rozwia³a je i w pe³ni mnie te¿ jako
Staros¹deczanina usatysfakcjonowa³a publikacja pt.
„Patronowie katowickich ulic”, wydana w 1997 r. przez Muzeum
Historii Katowic. 

Na jej 147 stronie, pod has³em SSzzeelliiggiieewwiicczz  MMaarrcciinn (1906-
1962), pedagog czytamy: Urodzi³ siê w Starym S¹czu. W
1926 r. zda³ maturê w Seminarium Nauczycielskim w Starym
S¹czu. W tym¿e roku osiedli³ siê na Górnym Œl¹sku. Otrzyma³
posadê nauczyciela w szkole powszechnej w Miko³owie.
Uczy³ tak¿e w tamtejszym Gimnazjum ̄ eñskim oraz prowadzi³
chór i orkiestrê. W latach 1927-1932 studiowa³ w
Konserwatorium Muzycznym w Katowicach, a nastêpnie w
Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. By³ dyrygentem w
Stowarzyszeniu Mi³oœników Muzyki Województwa Œl¹skiego.
W latach 1937-1939 pe³ni³ funkcjê kierownika szko³y
powszechnej w £aziskach Górnych. W czasie II Wojny
Œwiatowej, po odbyciu kampanii wrzeœniowej, uczy³ w szko³ach
w Piwnicznej, Starym S¹czu, Go³kowicach, Barcicach. Po
zakoñczeniu II Wojny Œwiatowej powróci³ na stanowisko
kierownika szko³y powszechnej w £aziskach Górnych. Od
1946 r. obj¹³ posadê nauczyciela w Pañstwowym Liceum
Pedagogicznym w Katowicach. By³ wizytatorem szkó³
muzycznych w Katowicach. W latach 1951-1962 piastowa³
stanowisko dyrektora tej placówki. Zgin¹³ w katastrofie lotniczej
na terytorium by³ej NRD.

Edmund Wojnarowski

Ulica Marcina Szeligiewicza w Katowicach

Z  S¥DECKIM  RODOWODEM
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To wszystko, a nawet nieco wiêcej - bo i o Okêciu jako o
ustalonym miejscu katastrofy, które pierwotnie przypisywano
NRD - by³o mi wiadome. Postanowi³em wiêc jeszcze tylko
zbadaæ okolicznoœci towarzysz¹ce samemu nadaniu nazwy
ulicy. Czyli kiedy konkretnie siê to sta³o, kto o to nadanie
zabiega³ i wnioskowa³, jak argumentowa³. No i to te¿, jak
przebiega³a dyskusja nad wnioskiem, zanim zosta³a podjêta
odpowiednia uchwa³a. Wyda³o mi siê to byæ interesuj¹ce.

W wyniku wielkiej ¿yczliwoœci, z jak¹ siê w Urzêdzie Miasta
Katowic spotka³em, mog³em przepatrzeæ ca³¹ znajduj¹c¹ siê tam
dokumentacjê maj¹c¹ zwi¹zek z tym, o co mi chodzi³o. 

Gdzieœ siê to jednak zapodzia³o, skoro na nic takiego nie
natrafi³em mimo skrupulatnoœci przegl¹dania. Mo¿e tak mniej
wiêcej siê zapodzia³o, jak partytura hejna³u dla Starego S¹cza,
skomponowanego przez Szeligiewicza dla swojego rodzinnego
miasta na uroczystoœæ obchodzenia w 1957 r. jego 700 - lecia.
Zapodzia³a siê w Starym S¹czu i tyle siê tam wie dziœ o nim,
¿e oparty by³ na ludowej pieœni S³oneczko na zachodzie.

Niemniej jednak grzebi¹c w papierach archiwalnych
katowickiego Urzêdu Miasta coœ interesuj¹cego znalaz³em. A
mianowicie znalaz³em Uchwa³ê nr XXXVII/353/97 Rady
Miejskiej Katowic z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie zmiany
nazwy czêœci ulicy Szeligiewicza.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z póŸn zm./ Rada Miejska Katowic uchwala:1. Nadaæ
imiê Ks. Józefa Czempiela odcinkowi ulicy Szeligiewicza
pomiêdzy ulicami: Wita Stwosza i Plebiscytow¹. 2. Wykonanie
uchwa³y powierzyæ...Etc.

Dodam jeszcze, ¿e na ¿yczenie otrzyma³em ksero tej uchwa³y.
I z ciekawoœci poszed³em sprawdziæ stopieñ jej realizacji:
rzeczywiœcie ten odcinek przebiegaj¹cy ko³o Katedry przesta³
byæ ju¿ ulic¹ Marcina Szeligiewicza.- Uduchowionym zosta³ jak
gdyby - pomyœla³em sobie z mieszanymi uczuciami.

A¿eby siê wykazaæ rzetelnoœci¹ w stosunku do faktów, z
którymi przysz³o mi siê stykaæ i o które otrzeæ, to nie mogê
pomin¹æ tych zwi¹zków - nazwijmy je pozaprofesjnalnymi -
które Staros¹deczanina Marcina Szeligiewicza zwi¹za³y tak
mocno z Górnym Œl¹skiem - i z Katowicami zw³aszcza. Chodzi
mianowicie o jego ma³¿eñstwo ze Œl¹zaczk¹ Eryk¹, de domo
Knapik, córk¹ powstañca œl¹skiego, dowódcy jednego z
oddzia³ów Korfantego. By³a ona wielk¹ mi³oœci¹ Marcina.

Ale ta czêœæ biografii Szeligiewicza z ró¿nych wzglêdów
zas³uguje na oddzielne omówienie, a byæ mo¿e - jak siê to
powiada - ¿e nawet na ksi¹¿kê. 

Ograniczê siê przeto tylko do przypomnienia, ¿e teœæ
Szeligiewicza w czasie okupacji - jako powstaniec - przed
Niemcami ukrywa³ siê w Starym S¹czu, w domu Szeligiewiczów
w³aœnie, przy ulicy wtedy Mokrej.

W wyniku komplikacji, których ówczesny czas nikomu nie
szczêdzi³, na dom ten spad³o pod koniec okupacji wielkie
aresztowanie - bo prawie ca³ej rodziny - którego teœæ Marcina
Szeligiewicza ju¿ nie prze¿y³. 

Aresztowany by³ nawet tak¿e, aczkolwek na bardzo krótko,
15 letni syn Marcina. 

Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ on w Starym S¹czu, zaœ po
zakoñczeniu wojny œredni¹ szko³ê wraz z matur¹ - w Katowicach,
a w Zabrzu - Rokitnicy Œl¹sk¹ Akademiê Medyczn¹. 

Jako lekarz ortopeda praktykowa³ w Katowicach -
Bogucicach w szpitalu miejskim. W tej samej specjalnoœci by³
ordynatorem szpitala w Zawierciu. Tu zamieszka³ i tu te¿ zmar³.

Obecnie w Katowicach mieszka wnuk Marcina Szeligiewicza
nosz¹cy imiê swojego dziadka. 

Pamiętaj o nas św. Mikołaju
nigdy nie spóźniaj się
na całym świecie dzieci czekają
bardzo kochają Cię.

Œwiêty Miko³aj, jak co roku zreszt¹, wyruszy³ w œwiat. Nie
zapomnia³ te¿ o ma³ej szkó³ce w Opalanej. Tam czeka³y jak
zwykle z niecierpliwoœci¹ dzieciaki. Przygotowa³y dla
Niego piosenki, inscenizacjê, ca³a zaœ szko³a tonê³a w
prawdziwie miko³ajkowej dekoracji.
W tym roku podobnie jak i w poprzednich latach Miko³aj

by³ bardzo bogaty. Dzieci z trudem mog³y udŸwign¹æ Jego
prezenty, oczywiœcie ufundowane po raz kolejny przez
firmê CARBON z Biegonic. Szko³a w Opalanej pozyska³a
tak¿e z tej okazji od wielu darczyñców pomoc finansow¹.
Œrodki te zostan¹ przeznaczone na uœwietnienie imprez
organizowanych w szkole i doposa¿enie do pomocy
dydaktycznych.

My nauczycielki Szko³y Filialnej w Opalanej, rodzice,
uczniowie dziêkujemy wspania³ym dobrodziejom naszej
szko³y i wyra¿amy wdziêcznoœæ za wieloletni¹ wspó³pracê i
finansowe wsparcie naszych przedsiêwziêæ. Dziêkujemy
bardzo firmie CARBON z Biegonic,oraz firmom
dzia³aj¹cym na terenie Starego S¹cza, firmie Wokacz,
Italvelutti Polska, TAXUS i Dyckernhoff Beton Polska.

Wszyscy ¿yczymy z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t
prawdziwie œwi¹tecznego czasu w gronie rodzinnym, oraz
Szczêœliwego Nowego Roku.

H.Caba³a  L.Krzak  K.Tokarczyk

Fot. Katarzyna Tokarczyk

UCZNIOWIE JEDYNKI ZAPRASZAJĄ
Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 z myœl¹ o nadchodz¹cych
Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia przygotowuj¹ pod opiek¹
Bogumi³y Pasoñ wystawê i wielki kiermasz stroików i ozdób
choinkowych. Jeœli chcecie Pañstwo ozdobiæ swój dom
pracami najzdolniejszych dzieci, odwiedŸcie w dniach od 15 do
24 grudnia Galeriê w Rynku w Starym S¹czu, 18 grudnia 
o godz. 16.30 bêdzie towarzyszy³ przedstawieniu
bo¿onarodzeniowemu w szkole. Wystarczy jedna z³otówka, by
na ustach dzieci zagoœci³ uœmiech.   ((rreedd))



l Kiedy postanowi³a Pani zostaæ bibliotekark¹?

Od dziecka lubi³am ksi¹¿ki. W szkole podstawowej pani
bibliotekarka zachêci³a mnie do pracy w kó³ku bibliotecznym,
natomiast w szkole œredniej sama siê zg³osi³am do pracy w
bibliotece i tak ju¿ zosta³o.

l Czy praca bibliotekarza jest trudna?

Niektórzy myœl¹, ¿e praca bibliotekarza jest ³atwa, ¿e polega
wy³¹cznie na podaniu ksi¹¿ki, jak ka¿dego towaru w sklepie.
Jest to wielkie nieporozumienie, studia nasze nale¿¹ do jednych
z trudniejszych, inni studiuj¹ w jednym kierunku, a my musimy
poznaæ wszystkie dziedziny wiedzy, aby s³u¿yæ pomoc¹
studentom, naukowcom z ró¿nych dziedzin wiedzy, a tak¿e
musimy znaæ literaturê rozrywkow¹, bo wielu czyta ksi¹¿ki dla
przyjemnoœci. WyobraŸcie sobie, co by siê dzia³o na pó³kach,
gdyby ksi¹¿ki nie by³y przez nas opracowane i przydzielone
wed³ug klasyfikacji do poszczególnych dziedzin. Uprzednio
ksi¹¿ka ta musi byæ wpisana do inwentarza, zaopatrzona w znaki
w³asnoœciowe (piecz¹tka), oprawiona i skatalogowana, dopiero
wtedy mo¿e byæ wypo¿yczona czytelnikowi. I co, nadal
uwa¿acie, ¿e to proste?

l Jakimi cechami powinien odznaczaæ siê bibliotekarz?

Powinien byæ bardzo cierpliwy, winien kochaæ dzieci, gdy¿ obok
wypo¿yczania ksi¹¿ek, biblioteka organizuje ró¿norodne imprezy
o tematyce czytelniczej, np.; spotkania z literatami, konkursy.
Dobrze jest czytaæ dzieciom od najm³odszych lat ksi¹¿ki,
zauwa¿ono bowiem, ¿e to przynosi bardzo dobre rezultaty. St¹d
te¿ wspó³czeœnie mo¿na nabyæ ró¿ne ksi¹¿eczki dla maluchów:
jedne piszcz¹, inne mo¿na braæ do k¹pieli, jeszcze inne maj¹
sk³adane b¹dŸ przesuwane rysunki. Dzieci wychowane od ma³a
na ksi¹¿kach s¹ bardziej zainteresowane czytelnictwem, maj¹
rozwiniêt¹ wyobraŸniê, doskonale radz¹ sobie z ortografi¹ i
budowaniem spójnych tekstów itp.

l Lubi³a Pani szko³ê, gdy by³a Pani w naszym wieku?

Ja jestem humanistk¹ i dla mnie udrêk¹ by³y przedmioty œcis³e.
Oczywiœcie, radzi³am sobie jakoœ z nimi, ale lekcje matematyki
wola³abym zamieniæ na jêzyk polski czy historiê. Myœlê, ¿e
dawniej uczniom by³o ³atwiej, szko³a by³a bardziej przyjazna, by³
czas na powtórzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy.

l Jakie ksi¹¿ki lubi³a Pani czytaæ, bêd¹c uczennic¹?

Bardzo kocham „Polly Annê” E.H. Porter - to s¹ ksi¹¿ki, które
coœ daj¹. Uwielbia³am bajki. A z „doros³ych” lektur lubiê
Reymonta, Sienkiewicza. Ciê¿ko dziœ czyta siê „Krzy¿aków”, bo
ten jêzyk nie jest ju¿ czytelny, ale to jest kanon, który ka¿dy Polak
powinien znaæ.

l W jaki sposób pozyskuje Pani egzemplarze ksi¹¿ek, by
powiêkszaæ ksiêgozbiór?

Uzupe³niam go ci¹gle, mam kontakty z ksiêgarniami i
wydawcami, którzy przysy³aj¹ nam prospekty, a ja wybieram

najciekawsze pozycje, np.; mamy ju¿ 11 tomów Wielkiej
Encyklopedii Narodowej, dalsze bêd¹ siê ukazywa³y.
Bibliotekarz musi pamiêtaæ, ¿e do ksiêgozbioru nale¿y dokupiæ
kolejne czêœci jakiejœ serii wydawniczej, zakupiæ nowoœci z
literatury.

l Kto najczêœciej korzysta z wypo¿yczalni ksi¹¿ek?

Z naszej biblioteki najczêœciej korzystaj¹ uczniowie, studenci. W
czytelni szukaj¹ wiadomoœci na potrzebny temat, maj¹ równie¿
mo¿liwoœæ kserowania. Spoœród doros³ych korzystaj¹ ci, którzy
kochaj¹ ksi¹¿ki i równie¿ dla nich mamy bardzo ró¿norodny
przekrój literatury, tak piêknej jak i popularnonaukowej.

l Jakie s¹ Pani najbli¿sze plany zawodowe?

Moje marzenia w³aœciwie zrealizowa³y siê w pe³ni. Bardzo
kocham swój zawód. Pracowa³am 32 lata w WP w Nowym
S¹czu. W bibliotecznej pracy przesz³am przez wszystkie etapy, a
wiêc: wypo¿ycza³am ksi¹¿ki, pracowa³am w dziale opracowania
ksi¹¿ek, ale w wiêkszej czêœci, bo ponad 20 lat, by³am
metodykiem czytelnictwa dla dzieci i m³odzie¿y. Z chwil¹ zmian
administracyjnych przesz³am do pracy w tutejszej bibliotece,
która otrzyma³a dodatkowe zadania powiatowej biblioteki, a od
2002 roku jestem tutaj dyrektorem i w tym roku minê³o mi 35 lat
pracy, co œwiadczy, ¿e z tym zawodem jestem bardzo zwi¹zana. 

l Niektórzy z nas byli na spotkaniu z pisarzem Zbigniewem
Œwiêchem. Czy mo¿e nam Pani zdradziæ najbli¿sze plany
dotycz¹ce wieczorów poetyckich lub innych spotkañ?

Bardzo pragnê, aby nasza biblioteka by³a te¿ widoczna w pracy
na rzecz œrodowiska staros¹deckiego jak i powiatu
nowos¹deckiego. W tym roku nadal bêdê organizowa³a
spotkania autorskie, promocje ksi¹¿ek, sesje
popularnonaukowe poœwiêcone znanym staros¹deczanom, przy
wspó³pracy Towarzystwa Mi³oœników Starego S¹cza ju¿
zorganizowaliœmy sesje poœwiêcone naszemu patronowi W.
Bazielichowi oraz Janowi Joachimowi Czechowi.
Przygotowujemy siê do sesji poœwiêconej Agacie Konstanty z
okazji 20 rocznicy jej œmierci w przysz³ym roku. W tym roku
odwiedzili nasz¹ bibliotekê nastêpuj¹cy pisarze: Anna
Onichimowska, Andrzej Grabowski, Zbigniew Œwiêch,
Wojciech Kudyba, a z okazji Miêdzynarodowej Jesieni
Pogórskiej a¿ 18 pisarzy z kraju jak i z zagranicy mia³o spotkanie
w bibliotekach naszej gminy i w powiecie nowos¹deckim. Z tej
okazji w LO by³ E. Bryll z A. Ziemianin, a w gimnazjum H.
Cyganik z K. Torbusem. Planujemy spotkanie z Markiem
Lubasiem i Markiem Basiag¹, a przed Wigili¹, jak co roku,
planujemy „Wigiliê Poetów” naszego regionu. Wszystkie te
imprezy s¹ otwarte i na wszystkie serdecznie zapraszamy
naszych czytelników i nie tylko. Równolegle biblioteka prowadzi
szereg imprez dla maluchów - maj¹c na uwadze, ¿e s¹ to
potencjalni czytelnicy i ¿e od ich „rozczytania” zale¿eæ bêdzie
poziom naszego czytelnictwa. St¹d te¿ szereg inicjatyw
zachêcaj¹cych do czytania dzieciom, niech wspomnê chocia¿
jedn¹ „Ca³a Polska czyta dzieciom”, do której i my w³¹czyliœmy
siê, poprzez czytanie maluchom ulubionych bajek przez osoby
znane w Starym S¹czu. Oprócz tego z okazji Dnia Dziecka,
Dnia Matki, andrzejek, miko³ajek - Oddzia³ dla Dzieci prowadzi
szereg konkursów, quizów itp. Naprawdê zachêcam i zapraszam
do naszego Oddzia³u dla Dzieci tym bardziej, ¿e od tego roku
szkolnego nawi¹zaliœmy wspó³pracê z m³odzie¿¹ LO, która
bardzo chêtnie w³¹czy siê w nasz¹ pracê na rzecz dzieci. Jak
widzicie, mamy du¿o pracy, a ten rok jest bardzo owocny. Mam
nadziejê, ¿e nastêpny rok przynajmniej nie bêdzie gorszy, a
wszystko zale¿y od bud¿etu, jakim bêdziemy dysponowaæ.
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ZZaawwóódd  ii  ppaassjjaa  
Z Mari¹ Sosin, dyrektork¹ Powiatowej 
i Miejsko-Gminnej Publicznej Biblioteki
w Starym S¹czu rozmawiaj¹ uczniowie
Szko³y Podstawowej w Moszczenicy 



l W³o¿y³a Pani mnóstwo pracy i poœwiêci³a wiele energii w
przygotowanie wystawy „Miasto Stary S¹cz”
prezentowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w
Krakowie. Kto by³ pomys³odawc¹ tego przedsiêwziêcia?

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  w Krakowie przy ulicy
Rajskiej 1 dwa razy do roku organizuje wystawy w ramach
prezentacji miast ma³opolskich. W tym roku przypad³ zaszczyt
mojej bibliotece zaprezentowaæ miasto Stary S¹cz. Materia³y
gromadzi³am od kwietnia do wrzeœnia tego roku. Otwarcie
wystawy nast¹pi³o 21.10.03 r. Wystawa czynna bêdzie do koñca
stycznia 2004 roku.

l Dlaczego ka¿dy mieszkaniec Starego S¹cza i gminy
powinien obejrzeæ tê wystawê?

Poniewa¿ jest to wystawa mówi¹ca o naszym mieœcie, o jego
historii i dniu dzisiejszym. Naprawdê uda³o nam siê wspólnie z
kole¿ankami z Krakowa oddaæ klimat naszego wyj¹tkowego
miasta. Serdecznie zapraszamy szczególnie m³odzie¿, która
powinna poznaæ nasze miasto. Mam nadziejê, ¿e wystawê
obejrz¹ liczni czytelnicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (800
osób dziennie odwiedza tê placówkê) i ¿e zapragn¹ nas
odwiedziæ, planuj¹c np. swoje wakacje.

l Bardzo dziêkujemy za spotkanie.

Wywiad przeprowadzili uczniowie SP w Moszczenicy pod
opiek¹ Krystyny Kozieñskiej
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SSZZKKOO££AA  ZZ  KKLLAASS¥¥!!
Prze³om 2002/2003 w Gimnazjum w Go³kowicach zaznaczy³

siê przede wszystkim kolejnym etapem w zakresie
zaopatrzenia szko³y w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dziêki
œrodkom bud¿etowym oraz pomocy finansowej ze strony kilku
mieszkañców Go³kowic uda³o siê stworzyæ pracowniê nauk
przyrodniczych posiadaj¹c¹ pe³ne wyposa¿enie do realizacji
programów nauczania biologii i geografii. W znacznym stopniu
uzupe³niono pomoce w pracowni fizyczno-chemicznej, chocia¿
tutaj wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.
Wraz z uchwaleniem bud¿etu na rok 2003 pojawi³a siê szansa

na rozpoczêcie prac remontowo-budowianych zmierzaj¹cych 
do poprawy warunków lokalowych Szko³y Podstawowej 
i Gimnazjum w Go³kowicach. Nadzieje wzros³y, gdy na zebraniu
wiejskim podjêto propozycjê zagospodarowania przewi¹zki
³¹cz¹cej dotychczasow¹ czêœæ budynku z now¹, a nastêpnie
przyjêto jej oddanie do u¿ytkowania z koñcem roku
kalendarzowego. Niestety, mimo du¿ego zaanga¿owania prac,
tak budowlanych na nowym pawilonie jak i wykoñczeniowych na
przewi¹zce, nie widaæ rych³ego „przemeblowania“ w Gimnazjum
i nadal ponad 270 uczniów korzysta z czterech sal lekcyjnych i
pracowni komputerowej, a nauka trwa od godz. 7.40 do 18.10.
Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e bez zaprzyjaŸnionej Szko³y
Podstawowej im. Jana Paw³a II trudno by³oby o miejsce dla
w³asnej biblioteki Gimnazjum czy mini barku. 
Mimo tak trudnych warunków w szkole dzia³aj¹ liczne ko³a

zainteresowañ, lecz ze wzglêdu na czas, w jakim siê odbywaj¹,
nie mog¹ z nich korzystaæ gimnazjaliœci ze Skrudziny czy te¿
Gabonia. Zajêcia plastyczne koñcz¹ siê czasem po godzinie 20,
a ko³o krajoznawczo-turystyczne czy informatyczne gromadzi
chêtnych w soboty, gdy autobusy PKS nie kursuj¹. Dziêki
zaanga¿owaniu nauczycieli i ambicji m³odzie¿y, która w
wiêkszoœci zna cel, do jakiego d¹¿y w ¿yciu, Gimnazjum
reprezentowane jest w konkursach przedmiotowych i zawodach
sportowych. Szko³a, realizuj¹c w ramach akcji organizowanej

pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kolejne
zadania z zakresu dydaktyki i wychowania, uzyska³a w roku
szkolnym 2002/03 tytu³ „Szko³y z klas¹“.
Klub Europejski przystêpuj¹c do projektu realizowanego przez

Centrum Edukacji Europejskiej zorganizowa³ w czerwcu
M³odzie¿owe Referendum „Unia Europejska - M³odzi G³osuj¹“.
W Gimnazjum, w ci¹gu ostatniego roku, wyraŸnie zaznaczy³o

swoj¹ obecnoœæ Szkolne Ko³o PCK, które wspó³pracuj¹c ze
Studium Ratownictwa Medycznego przeprowadzi³o szkolenie
uczniów klas pierwszych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy. Wolontariusze PCK nie tylko uczestnicz¹ w akcjach
charytatywnych organizowanych przez inne instytucje, ale sami
podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do niesienia pomocy
potrzebuj¹cym, czego przyk³adem jest gromadzenie zabawek i
sprzêtu sportowego dla jednego z domów dziecka czy
prowadzenie akcji „Nie jesteœ sam - pomó¿ innym“.

Na uwagê zas³uguje równie¿ udzia³ uczniów Gimnazjum 
w promowaniu Go³kowic w ramach V Dni Dziedzictwa
Kulturowego Ma³opolski. Kilkumiesiêczna praca, uczestnictwo
w warsztatach plastycznych, gromadzenie materia³ów
dokumentalnych zaowocowa³o nie tylko przygotowaniem gry
terenowej, zdobyciem umiejêtnoœci prezentowania w³asnej
miejscowoœci goœciom odwiedzaj¹cym Go³kowice 31 maja i 1
czerwca 2003 r., ale równie¿ wydaniem „Opowiastek z
Go³kowic“. Trud, a przede wszystkim postawa uczniów i ich
opiekunki zyska³y uznanie Marsza³ka Województwa
Ma³opolskiego oraz Dyrektora Ma³opolskiego Instytutu Kultury
w Krakowie. Prace plastyczne uczniów zdoby³y I miejsce w
projekcie edukacyjno-artystycznym „Sekrety Zabytków -
Wielka Eksploracja“ i prezentowane by³y na wystawie w
Muzeum Narodowym w Krakowie.
W przedstawionym materiale prezentuj¹cym to, co chyba

najwa¿niejsze dla naszego Gimnazjum, nie pad³y nazwiska
uczniów czy nauczycieli, gdy¿ wed³ug mnie s³abszych
zweryfikuje ¿ycie, a ci mocniejsi zagwarantowali Gimnazjum w
Go³kowicach najlepszy wynik w Gminie na egzaminie
gimnazjalnym w maju 2003. JJPP

Fot. Arch. MGOK w St. S¹czu



Wszechstronny
rozwój uczniów 
Koniec roku kalendarzowego jest okazj¹ do sporz¹dzania

licznych statystyk, bilansów; to równie¿ czas podsumowañ i
snucia planów na przysz³oœæ.
Niniejszy tekst bêdzie wiêc takim zestawieniem dzia³añ i
przedsiêwziêæ podejmowanych w okresie od listopada 2002
do listopada 2003 roku w Gimnazjum im. Juliusza
S³owackiego w Starym S¹czu.
W listopadzie 2002 r. szko³a w³¹czy³a siê w obchody
Europejskiego Dnia Jêzyków. Wœród wielu atrakcyjnych form
popularyzowania jêzyków obcych znalaz³ siê konkurs
plastyczny przeprowadzony pod has³em „Jêzyki obce
magicznym kluczem do Europy“. 
Na zwyciêzców czeka³y nagrody pozyskane dziêki hojnoœci
sponsorów oraz staraniom Beaty Kuczaj (organizatorki)
nauczycielki jêzyka angielskiego. Równie¿ w listopadzie, w
ramach dni otwartych szko³y, rodzice przed tradycyjnym
spotkaniem z wychowawcami mogli obejrzeæ swoje pociechy
w nastrojowym spektaklu zatytu³owanym „¯ycie - kocham
Ciê nad ¿ycie“. Inicjatorkami spotkañ z poezj¹ by³y K. Dubiel,
E. Mrówka, H. Madziar. 
Nale¿y tutaj nadmieniæ, ¿e taka forma cieszy siê wœród
rodziców ogromnym uznaniem i jest nadal kontynuowana.
M³odzie¿ staros¹deckiego gimnazjum wziê³a równie¿ udzia³ w
akcji „Góra Grosza“ przeprowadzonej przez Towarzystwo
„Nasz Dom“. Zebrano pokaŸn¹ kwotê, a to na pewno obala
powszechnie przyjêt¹ tezê o znieczulicy m³odych ludzi.
W grudniu, a dok³adnie 12.XII.2002 r. w³adze miasta z
burmistrzem Marianem Cyconiem, rodzice, nauczyciele,
m³odzie¿ oraz goœcie z zaprzyjaŸnionej szko³y z Plavnicy
uczestniczyli w bo¿onarodzeniowym przedstawieniu, a póŸniej
w aukcji œwi¹tecznych stroików wykonanych w ramach pracy
kó³ka plastycznego (opiekun p. J. Tyka) oraz przez uczniów
Szko³y z Plavnicy.
Z kolei 19.XII. na spotkaniu op³atkowym m³odzie¿ z Plavnicy i
Starego S¹cza mia³a okazjê poznaæ (czêsto odmienne)
zwyczaje œwi¹teczne, dziêki przygotowanym (wspólnie z
opiekunami) krótkim programom artystycznym o tematyce
œwi¹tecznej, 22.XII. 2002 r. w sali kina „Poprad“ ko³o
teatralne gimnazjum zaprezentowa³o monta¿ s³owno -
muzyczny pt. „Przes³anie Bo¿ego Narodzenia“ opracowany
przez E. Mrówkê, H. Madziar i A. Nicpoñsk¹.
Wystêp ten by³ kolejn¹ prób¹ dla pocz¹tkuj¹cych
wykonawców nie tylko z uwagi na szacown¹ publicznoœæ, ale i
osobê prowadz¹cego spotkanie Andrzeja Grabowskiego. 
W Gimnazjum im. Juliusza S³owackiego dzia³a równie¿ Grupa
Liderów Promocji Zdrowia (grup¹ opiekuje siê p. M. Koszyk i
A. Karpierz) i z jej inicjatywy przeprowadzono w grudniu 2002
r. akcjê charytatywn¹ „Oka¿ serce“ dla najbardziej
potrzebuj¹cych dzieci z Domu Dziecka w Rytrze.
W styczniu 2003 r. wspomniana wy¿ej Grupa Liderów
Promocji Zdrowia przygotowa³a spotkanie op³atkowe dla
zaprzyjaŸnionych grup i ich opiekunów z Nowego S¹cza,
Wielog³ów, Krynicy, Muszyny, Muszyny - Z³ockiego i Gorlic.
Wspólne œwiêtowanie zainaugurowa³ szkolny teatr sztuk¹:
„Opowieœæ wigilijna“. Tytu³ wszystkim uczestnikom ogólnie
znany, natomiast fabu³a (tekst orygina³u umiejêtnie
przeredagowany przez panie Z. Trzciñsk¹, W. Nowak, A.
Ciêciel) to perypetie ch³opca, który w bezwzglêdny i cyniczny
sposób rozprowadza narkotyki, ale i on w tê „cudown¹“ noc
dostaje szansê, by siê poprawiæ i zrozumieæ swój b³¹d.
Jak co roku w staros¹deckim gimnazjum obchodzono te¿
„Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi“. W³adze miasta, goœcie ze

S³owacji, nauczyciele, uczniowie z ogromnym
zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie o treœci
ekologicznej, pokaz bardzo oryginalnej ekologicznej mody
oraz wystawê prac i piêkne fotografie (zgromadzone w
ramach konkursu fotograficznego). Oczywiœcie przez ca³y
opisywany wczeœniej okres realizowano przedsiêwziêcia w
ramach Wspó³pracy Przygranicznej Phare (o wszystkich
etapach projektu media by³y informowane na bie¿¹co).
1 wrzeœnia 2003 roku p. Katarzyna Dubiel i uczennice M.
Kruger, M. Ziêba by³y goœæmi prezydenta RP Aleksandra
Kwaœniewskiego, który przekaza³ staros¹deckiej m³odzie¿y
zestawy komputerowe.
Uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni komputerowej
odby³o siê 24.X.2003 roku z udzia³em przedstawiciela
Kancelarii Prezydenta RP, w³adz miasta oraz sponsorów. 
Niezwykle wa¿nym wydarzeniem dla spo³ecznoœci
staros¹deckiego gimnazjum by³o tak¿e zakoñczenie i
podsumowanie realizacji Programu Wspó³pracy
Przygranicznej Phare „Euroregion Tatry“ - „Szko³y partnerskie
Stary S¹cz - Plavnica 5 kroków wspó³pracy“ dn. 15.IX.2003
roku.
Konferencjê prasow¹ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹
przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty, w³adz miasta Starego
S¹cza, Starej Lubowni, Plavnicy oraz nauczyciele i uczniowie
Szko³y w Plavnicy.
Natomiast 29. IX. 2003 roku tradycyjnie ju¿ w ramach
Europejskich Dni Jêzyków w „Sokole“ m³odzi aktorzy -
gimnazjaliœci (pod opiek¹ B. Kuczaj, G. Grys) wystawili
sztukê „Romeo i Julia“ w oryginale.
Na zakoñczenie jeszcze o jednym bardzo donios³ym
wydarzeniu. W listopadzie bie¿¹cego roku Zwi¹zek WiêŸniów
Politycznych okresu Stalinowskiego i Zwi¹zek Podziemnych
Si³ Zbrojnych odda³ pod opiekê gimnazjalistów pomnik
martyrologii narodu polskiego „Golgota Wschodu“. 
Ten piêkny gest, gest symbolicznego po³¹czenia tych, którzy
cierpieli i tych, którzy przez ich cierpienie mog¹ ¿yæ i uczyæ siê
w wolnej i demokratycznej Polsce podkreœli³y s³owa poezji
wypowiedzianej w czasie spotkania by³ych ¿o³nierzy AK ze
staros¹deck¹ m³odzie¿¹.
Wymienione formy dzia³alnoœci niew¹tpliwie bardzo
korzystnie wp³ynê³y na obraz gimnazjum, które stara siê o
wszechstronny rozwój swoich uczniów.
W koñcz¹cym siê 2003 roku nale¿a³oby ¿yczyæ nauczycielom,
wychowawcom i dyrekcji, aby ten twórczy zapa³ i optymizm
nie opuszcza³ ich równie¿ w nadchodz¹cym nowym roku.

JJoollaannttaa  BBoocchhnniiaarrzz
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Z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
2004 w imieniu Zarządu Osiedla „Słoneczne” jak też

swoim własnym składam wszystkim mieszkańcom osiedla
oraz miasta i gminy Stary Sącz, pracownikom 

i działaczom samorządowym najserdeczniejsze życzenia:
Niech gwiazdka zabłyśnie, Nim święto przeminie,

Niech Was pobłogosławi Panienka z Dzieciną,
Niech się życie w szczęśliwości splata,

Dziś, jutro, w Nowy Rok i po wszystkie lata
Wacław Jasiński, Przewodniczący Zarządu

P O D Z I  Ę  K  O W A N I  E
Za troskliwą opiekę w czasie choroby naszej mamy 

ŚP. IRENY MORAWSKIEJ
składamy podziękowania pani doktor Katarzynie Pałka, 
za odwiedzanie i wsparcie duchowe − siostrze Eleonorze, 

za opiekę oraz pomoc − krewnym i sąsiadom, 
a także wszystkim uczestnikom ceremonii pogrzebowej

wdzięczni córki i synowie



Znajwiêkszym zainteresowaniem przeczyta³am wywiad
burmistrza Miasta i Gminy Stary S¹cz Pana Mariana

Cyconia z Pani¹ Joann¹ Paradowsk¹-Prusak (Kurier nr 131-
132, przyp. red) na tamat pomys³ów zawartych w jej pracy
dyplomowej, które, jak wyczyta³am, maj¹ zostaæ realizowane,
przynajmniej w pewnym zakresie. Pomimo, ¿e ju¿ od kilku lat
nie mieszkam w Starym S¹czu, sprawy tego wyj¹tkowego
miasta s¹ mi wci¹¿ bliskie. 

Po lekturze wywiadu, do którego nawi¹zuje, odnios³am
wra¿enie, ¿e celem pani Paradowskiej jest utworzenie ze
Starego S¹cza drugiego Kazimierza nad Wis³¹, co nie wydaje
siê byæ szczêœliwym pomys³em. Realizacja wizji Pani
Paradowskiej, moim zdaniem, mo¿e doprowadziæ jedynie 
do zupe³nej zmiany charakteru miasta i nie mia³aby 
z rewaloryzacj¹ wiele wspólnego. 

Pomys³ utworzenia Szko³y Sztuk Piêknych jest sztuczny,
chocia¿ popieraæ sztukê nale¿y - szko³a taka zawsze bêdzie
szko³¹ prowincjonaln¹ - utworzenie szko³y o naprawdê
dobrym poziomie wi¹¿e siê z du¿ymi nak³adami finansowymi
przez wiele lat, posiadanie odpowiedniej kadry, no i chêtnych,
którzy zechc¹ tu byæ kszta³ceni ze wzglêdu na poziom, a nie
na wolne miejsca. Myœlê, ¿e znacznie lepszym pomys³em
by³oby stworzenie mo¿liwoœci organizowania plenerów dla
malarzy i fotografów, które zdarza siê zaobserwowaæ, ale
nieczêsto.  Dalej, utworzenie z ulicy Sobieskiego deptaka to
jak zawracanie wody w rzece, bo obecnie jest to ulica
przelotowa i bardzo potrzebna, przy tym zakoñczona
cmentarzem, co tylko nielicznych mo¿e zachêcaæ do
nastrojowych spacerów. Zgadujê, ¿e pomys³ ten wynika z
architektury tej ulicy, starej i dobrze zachowanej.  Uwa¿am,
¿e trzeba siê raczej przyjrzeæ szlakom ju¿ przez
staros¹deczan wydeptanym - spaceruje siê wzd³u¿ klasztoru,
ul. Daszyñskiego a¿ do Targowicy i jeszcze innymi œcie¿kami.
Ulica Sobieskiego, wraz ze zjazdem w ul. Wêgiersk¹ mi
przynajmniej, kojarzy siê z histori¹ o bursztynowym szlaku.
Budowa sal (muszli) koncertowych - czy nie wystarcza
Rynek? Sale koncertowe, powiedzmy sobie szczerze, 
s³u¿y³yby tylko na u¿ytek Festiwalu Muzyki Dawnej, czyli

przez kilka dni, raz do roku.  A zamiast tego przyda³by siê
basen miejski. 

¯eby nie byæ destruktywn¹, myœlê, ¿e bardziej trzeba siê
przyjrzeæ temu, co robi¹ ludzie, gdzie chodz¹, spêdzaj¹ czas i
pójœæ w kierunku dostosowania siê do codziennego ¿ycia.
Przecie¿ mieszkañcy bêd¹ oceniaæ zamierzone zmiany, oni
bêd¹ tu mieszkaæ, a jeœli mieszkañcy bêd¹ zadowoleni to i
turyœci nap³yn¹.  Naturalnie, trzeba zapobiegaæ dzikim
inicjatywom, które mog³yby zeszpeciæ miasto, ale to
obowi¹zek osób wydaj¹cych pozwolenia na budowê. Z
perspektywy goœci przyje¿d¿aj¹cych do Starego S¹cza,
brakuje dobrej restauracji (apel pod adresem Staromiejskiej,
która wygl¹da jakby swoj¹ œwietnoœæ prze¿y³a chyba w latach
50, oraz Marysieñki, która funkcjonuje na zasadach
obowi¹zuj¹cych na pocz¹tku lat 90 galopuj¹cego kapitalizmu,
o czym œwiadcz¹ na przyk³ad parasole coca-coli na
secesyjnym balkonie, a lokal jest przepiêkny), lokalu do
kulturalnego picia s³abych alkoholi w gronie znajomych - czy w
Starym S¹czu picie alkoholu zawsze kojarzyæ siê bêdzie z
bywalcami „Baru pod Dzwonkiem“?  Dobrym pocz¹tkiem jest
Winiarnia na ul. 11 listopada. Brakuje taniego, schludnego
hotelu.  Hotel „Miœ“ nie przyci¹ga namalowanymi nañ
bohomazami, wrêcz przeciwnie, budzi ironiczny œmiech.
Wiadomo, lokale na dobrym poziomie musz¹ mieæ klientów,
¿eby siê utrzymaæ, ale to przyjdzie z czasem. 

Jest jeszcze wiele rzeczy, o których warto pomyœleæ. 
A przede wszystkim powinno byæ czysto, trzeba dbaæ o to, co
jest, zapobiec niszczeniu domów, nie tych przy
reprezentacyjnym rynku, ale w bocznych uliczkach, które na
naszych oczach popadaj¹ w ruinê. Mamy za sob¹ 50 lat
siermiê¿nego socjalizmu, z którego trzeba wyjœæ, mierz¹c
zamiary na œrodki i na razie dbaæ o to, co zosta³o zniszczone.
Wystarczy, ¿eby rz¹dz¹cy pamiêtali o potrzebach
mieszkañców, którzy odpowiednio motywowani sami podejm¹
inicjatywê, a nie stawiali sobie pomników, na które nie ma
œrodków. 

Z wyrazami szacunku, Ma³gorzata Darowska 
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PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 −  15.30

KOPIOWANIE (MINOLTA, XEROX) LAMINOWANIE (POUCH), BINDOWANIE (REXEL)
Miejsko−Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu, Rynek 5, tel. 4460964, 4461641

Pacjenci prosz¹ o informacjê
Rada Miejska uchwa³¹ z dn. 9 wrzeœnia br. postawi³a w stan

likwidacji dzia³aj¹cy od wielu lat w naszym mieœcie Samodzielny
Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej z terminem zakoñczenia
dzia³alnoœci ju¿ 31 grudnia br. Po tym dniu wg powo³anej
uchwa³y „zadania objête zakresem dzia³ania likwidowanego
zak³adu zapewni¹ pacjentom niepubliczne zak³ady opieki
zdrowotnej, utworzone przez pracowników likwidowanego
PZOZ w Starym S¹czu. Niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej
zapewni¹ nieprzerwane udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych
realizowanych dotychczas przez zlikwidowany publiczny zak³ad
bbeezz  iissttoottnneeggoo  ooggrraanniicczzeenniiaa ich dostêpnoœci, warunków ich
udzielania i jakoœci”
Nie by³oby wiêc powodu do niepokoju pacjentów, gdyby nie
fakt, ¿e w ca³ym kraju a¿ 22% lekarzy nie podpisa³o umów z
Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia o œwiadczeniu
us³ug lekarskich pomimo, ¿e grozi im utrata pracy.

Lekarze nie chc¹ przyjmowaæ warunków niemo¿liwych do
wykonania. Problem „niemo¿noœci” dotyczy tak¿e lekarzy
naszego oœrodka, bez wzglêdu na to czy umowy podpisali czy
nie podpisali. 
Drug¹ przyczyn¹ niepokoju pacjentów s¹ doniesienia mediów,
wg których ju¿ za samo wejœcie do gabinetu lekarskiego
trzeba bêdzie op³aciæ jak¹œ kwotê. 
Dlatego uzasadniona jest nasza uprzejma proœba do Grona
staros¹deckich lekarzy dzia³aj¹cych w wybranej, kodeksowej
formie prawa cywilnego, aby wydali komunikat dla pacjentów,
wywieszony na tablicy og³oszeñ w oœrodku zdrowia, w którym
bêdzie pe³na i aktualna informacja o zasadach i formach
dzia³alnoœci, a w szczególnoœci chodzi nam o to, czy bêd¹
jakieœ mmnniieejj  iissttoottnnee  zzmmiiaannyy w stosunku do okresu sprzed
prywatyzacji. Co z wybranymi lekarzami pierwszego
kontaktu? Co z leczeniem specjalistycznym i sanatoryjnym?
Co ze skierowaniami do leczenia szpitalnego? Co z wezwaniem
karetki w nag³ych wypadkach? 

Antoni Radecki, 
cz³onek Zarz¹du Ko³a Miejskiego Pol. Zw. Em., Ren. i Inw. 
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Zwyczaje...
Ziele towarzyszy nam od najdawniejszych czasów. Ma to swoje odbicie w tradycjach i obyczajach, których nagromadzi³o
siê niema³o. I tak, gdy na œwiat przychodzi³o dziecko, na dno kolebki wk³adano ziele przelotu, aby chroni³o przed urazami 
i strachem. Dolegliwoœci niemowlêcia leczono rumiankiem b¹dŸ koprem w³oskim. Gdy m³odzi ludzie dorastali, mi³oœæ ku
sobie zyskiwali wierz¹c w czarodziejsk¹ moc kwiatu paproci lub dzia³anie zadanych zió³ lubczyku czy lebiodki. Gdy
udawali siê w d³ug¹ piesz¹ drogê, aby nie czuæ zmêczenia, wk³adali do butów ziele witulki. U schy³ku ¿ycia dolegliwoœci
starcze leczono zawsze zio³ami, pij¹c je lub przyk³adaj¹c na bol¹ce miejsca. Na ostatni¹ drogê wk³adano do trumny
wianuszek œwiêconych zió³, wierz¹c, ¿e zapewni¹ wieczny spokój. Kolczaste krzewy ró¿y czy tarniny posadzone na grobie
mia³y nie pozwoliæ zmar³ym niepokoiæ ¿ywych. 
Zio³a ratowa³y ¿ycie lecz¹c i zadawa³y œmieræ poprzez trucizny podawane do picia, towarzyszy³y cz³owiekowi w radoœciach
i smutkach, w dni powszednie i przy œwiêtach. 
Zapusty kojarz¹ siê z majerankiem. W Palmow¹ Niedzielê najpiêkniejsze palmy robi siê z traw ³¹kowych. Wielkanocny stó³
i przygotowane na tê okazjê potrawy zdobimy borówk¹ brusznic¹ i wid³akiem. Zielone Œwiêta pachn¹ tatarakiem. Bo¿e
Cia³o zieleni siê brzózkami i pachnie sypanym zio³owym kwieciem. Wniebowziêcie N.M.P. zwane œwiêtem Matki Boskiej
Zielnej to dzieñ œwiêcenia zió³, które potem zatyka siê za œwiête obrazy... 
Mo¿na by dalej snuæ wyliczanie zwyczajów czy obrzêdów œciœle lub luŸno zwi¹zanych z zio³ami (wiele z nich odchodzi ju¿
w niepamiêæ), ale ten wywód i tak zaprowadzi nas do Bo¿ego Narodzenia, które zawsze kojarz¹ siê z sianem. Wk³adamy
je pod obrus na wigilijnym stole, a potem wró¿ymy z iloœci Ÿdziebe³ i zio³owych nasion, które siê z nich osypa³y.  (ela)

Wiernym Czytelnikom, Sympatykom, Korespondentom i Współpracownikom „Kuriera Starosądeckiego“ 
życzę zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku 2004

Ryszard Kumor

Hej, weso³¹ nowinê
Hej, weso³¹ nowinê g³os¹ nam niebiosa: Dziœ w pó³nocn¹
godzinê spadnie z nieba rosa, Bóg na nasyk dus zbawienie
da nam Swego Synecka, skoñcy siê ju¿ utrapienie,
kolêda, kolêda, kolêdecka. Hej kolêda, kolêda, kolêdecka.

Jezus z nieba zstêpuje dziœ na nas¹ ziemiê, Moc satañsk¹
skrêpuje, zbawi ludzkie plemiê, Niesie scêœcie i pociechê
dla starca i dla dziecka, wszyscy weŸmy Go pod strzechê, 
kolêda, kolêda, kolêdecka. Hej kolêda, kolêda, kolêdecka.

Jan Czech /Suita Na Bo¿e Narodzenie/ 

Na ten Nowy Rok!
Na szczêœcie! Na zdrowie! Na ten Nowy Rok!
¯eby siê rodzi³a kapusta i groch.
I w oborze i w komorze, ¿eby pe³no by³o,
Na ko³eczku i w woreczku, ¿eby siê mno¿y³o.
Na szczêœcie! Na zdrowie! Na ten Nowy Rok!
Ile gwiazdek na niebie, tyle w polu kop!
A gospodarz wraz z kopami, 
jak miesi¹czek wraz z gwiazdami
Hej kolêda! Kolêda!


