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PERŁY DOLINY POPRADU
SSttrraatteeggiiaa  RRoozzwwoojjuu  ZZiinntteeggrroowwaanneeggoo  PPrroodduukkttuu  TTuurryyssttyycczznneeggoo  66  GGmmiinn::

KKrryynniiccaa  ZZddrróójj,,  ££aabboowwaa,,  MMuusszzyynnaa,,  PPiiwwnniicczznnaa  ZZddrróójj,,  RRyyttrroo,,  SSttaarryy  SS¹¹cczz

Dokument "Strategia Rozwoju Produktu Zintegrowanego..." sporz¹dzony

przez zespó³ konsultantów Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A.,

pod kierownictwem Tomasza Majki liczy kilkaset stron. W tym opracowaniu

omówiono chyba wszystko w zakresie turystyki w obszarze wzd³u¿ Popradu

i Pasma Jaworzyny - od stanu œrodowiska naturalnego, dziedzictwa

historycznego, zasobów ludzkich, dominuj¹cych form turystyki, komunikacji

obszaru, informacji turystycznej… a¿ do podstawowych zagro¿eñ rozwoju

gospodarki turystycznej obszaru. W Strategii dokonano równie¿

charakterystyki otoczenia spo³ecznego i gospodarczego tzw. produktu

turystycznego. Opisano obecny i prognozowany rynek turystyczny w Polsce

i na obszarze produktu. Pokazano saldo turystyki w 2001 r. w Europie i

charakterystykê polskiej turystyki, w kontekœcie strategii rozwoju produktu

turystycznego w latach 2000 - 2001. Dokonano tak¿e oceny potencjalnych

mo¿liwoœci i zagro¿enia turystyki przyjazdowej w Polsce. Jest tam tak¿e

rozdzia³: „Koincydencja z dokumentami narodowymi i regionalnymi w

kontekœcie mo¿liwoœci pozyskiwania funduszy z pozabud¿etowych Ÿróde³

finansowania” oraz omówienie identyfikacji Ÿróde³ finansowania ze œrodków

pomocowych Unii Europejskiej, charakterystyka programów pomocowych i

funduszy strukturalnych Unii oraz innych - krajowych i zagranicznych

funduszy wspomagaj¹cych programy ochrony dziedzictwa kulturowego i

przyrodniczego. 

Strategia opracowana przez specjalistów PART wydaje siê „narzêdziem”

potê¿nym, zawarta w niej charakterystyka i ocena potencja³u turystycznego

miasta i gminy Stary S¹cz imponuj¹ca, ca³y szkopu³ w tym na ile uda siê

wdro¿yæ wizjonerskie plany i projekty w ¿ycie. Brzmi¹ doœæ intryguj¹co - Nowe
Miasto; Stare Miasto; Ochrona Œw. Kingi; S¹deckie Kazania Tischnera; S¹cz
Kultury Dawnej; Staros¹decki Festiwal Muzyki Dawnej - modernizacja;
Festiwal Kultury Œredniowiecza; S¹cz Kultury Nowej; Wid³y Muzyki;
Staros¹decki Jarmark Artystyczny; S¹decka Manufaktura Rzemios³
Artystycznych; Miko³aj Dzieci Europy; Beskidy Miko³ajów; Muzeum Polskich
O³tarzy Jana Paw³a II; Per³y Doliny Popradu; Sportowa Stacja Beskidu;
Chmury z Góry; Bezkarne Rzuty Karne; Centrum Turystyki i Sportu
M³odzie¿owego; Stacja Turystyczna Beskidu S¹deckiego; Wioska Muzyków;
Zielone Letniska - Beskidzkie Zimowiska; Odnowa Wêdkarstwa
Muchowego… 
- Kompleksowa strategia rozwoju turystycznego dla kilku s¹siedzkich miast

i gmin stwarza mo¿liwoœæ realizacji programów wspólnych oraz

eksponowania projektów opracowanych w poszczególnych

miejscowoœciach. - mówi Jan Migacz, szef promocji w Urzêdzie Miasta i

Gminy Stary S¹cz. - Dla naszego miasta po³o¿onego przy wjeŸdzie w

obszar Popradzkiego Parku Krajobrazowego do miejscowoœci

uzdrowiskowych - Piwniczna, Krynica ma stwarzaæ mo¿liwoœci

zatrzymywania turysty na d³u¿ej. Ka¿da z gmin uczestnicz¹cych w tym

przedsiêwziêciu ma inne atuty, a wiêc mo¿emy siê uzupe³niaæ. Do Strategii

wnosimy jeszcze trochê uwag, chcielibyœmy lepiej, w kontekœcie ekologii,

wykorzystaæ teren ze stawami w wid³ach Popradu i Dunajca, wyd³u¿yæ

sezon turystyczny oraz bardziej zaakcentowaæ mo¿liwoœci w zakresie

turystyki pielgrzymkowej.

RRKK
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W I E Œ C I  Z  M A G I S T R A T U

PRZETARGI, INWESTYCJE
n Burmistrz Miasta i Gminy Stary S¹cz og³osi³

przetarg nieograniczony na opracowanie

dokumentacji technicznej budowy domu

przedpogrzebowego - kaplicy na cmentarzu

komunalnym przy ul. Nowej. Zakres projektu

obejmuje wykonanie: projektu budowlanego -

zawieraj¹cego wszystkie elementy projektu

wykonawczego, projektów bran¿owych,

kosztorysów inwestorskich, kosztorysów

œlepych. Termin realizacji: od 27 lutego do 30

czerwca. br. Warunki wymagane od oferentów

okreœlaj¹ „warunki do przetargu” w cenie 10,00

z³, które uzyskaæ mo¿na w Urzêdzie Miasta i

Gminy Stary S¹cz, ul. Batorego 25 (pok. nr 21).

Miejsce i termin sk³adania ofert: oferty w

zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæ w

sekretariacie Urzêdu Miasta i Gminy Stary

S¹cz, ul. Batorego 25 (pok. nr 18) w terminie

do dnia 12 lutego 2004 do godz. 9.00. Miejsce i

termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nast¹pi w

dniu 12 lutego 2004r. o godz. 10.00 w siedzibie

UMiG pok. nr 10. 

n Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na wykonanie

robót budowlanych, wykoñczeniowych,

instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznych

w segmencie B (przewi¹zka) Szko³y

Podstawowej i Gimnazjum w Go³kowicach.

Inwestycjê realizuje Chemobudowa - Kraków

S.A. Termin wykonania do 27 lutego br.

n W wyniku przetargu na budowê sali

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w

Barcicach w zakresie: robót wykoñczeniowych,

budowlanych, instalacyjnych, wod-kan.

podpisano umowê z firm¹: Generalny

Realizator Inwestycji Zak³ad Robót Instalacyjno

- Transportowych ZRIB w Starym S¹czu. 

n Rozstrzygniêto przetarg na wykonanie

dokumentacji technicznej doprowadzenia wody

do Targowicy. Zadanie realizuje „Pracownia

projektowa Wide³ - Zmarz³y” w Nowym S¹czu.

Do placu targowego woda bêdzie

doprowadzona z wodoci¹gu w ulicy 11

listopada.

n W Go³kowicach zakoñczy³ siê remont

skrzy¿owania. Koszt inwestycji Wojewódzkiego

Zarz¹du Dróg w Krakowie wyniós³ ok. 140 tys.

z³ - mówi Pawe³ Dybiec z UMIG. - W rejonie

skrzy¿owania zosta³ uporz¹dkowany ruch

ko³owy, przeprowadzono remont chodników

oraz wykonano przejœcia z tzw. azylami, czyli z

wysepkami dla pieszych na jezdni.

Z treœciami uchwa³, rezolucji, planów itd. mo¿na
zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta i Gminy - Stary S¹cz, 
ul. Stefana Batorego 25. RED
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Ruszy³o Gminne Centrum Informacji. Uruchomienie

imponuj¹co wyposa¿onej, nowej placówki u¿ytecznoœci

publicznej by³o mo¿liwe dziêki dofinansowaniu Ministerstwa

Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach programu

„Pierwsza Praca”. 

Oferta Centrum, które funkcjonuje od 2 stycznia w budynku

Oœrodka Kultury przy Rynek 5 adresowana jest do

bezrobotnych, przedsiêbiorców, studentów, uczniów, rolników,

turystów i goœci. Docelowo ma tutaj byæ zorganizowana

kompleksowa baza danych o mieœcie, gminie i regionie, tak¿e

z informacj¹ turystyczn¹. Odwiedzaj¹cy S¹decczyznê

uzyskaj¹ w Centrum wszelkie wiadomoœci z utworzonej bazy

turystycznej, zawieraj¹cej m. in. ofertê gospodarstw

agroturystycznych, bazy gastronomicznej i noclegowej,

szlaków oraz atrakcji turystycznych. Na miejscu bêd¹

dostêpne tak¿e foldery, ulotki, mapy.

Utworzone stanowiska komputerowe i pod³¹czona sieæ

internetowa umo¿liwia bezrobotnym bezp³atne poszukiwanie

informacji dotycz¹cych rynku pracy, mo¿na tak¿e

zarejestrowaæ siê w bazie danych czy zamieœciæ w³asn¹

autoprezentacjê. Dla nich bêd¹ organizowane szkolenia z

zakresu poœrednictwa zawodowego oraz spotkania z

pracodawcami. Oœrodek wyposa¿ony jest w nowoczesny

sprzêt biurowy, który pozwala na wykonanie kserokopii,

wydruków komputerowych, skanowania i bindowania

dokumentów. 

- Bezp³atnie oferujemy korzystanie z Internetu i pomoc w
poszukiwaniu informacji w obszarach: rynku pracy,

przedsiêbiorczoœci, edukacji, nauki i zdobywania nowych
kwalifikacji, integracji europejskiej, informacji turystycznej, a
tak¿e mo¿liwoœæ za³o¿enia swojego konta internetowego w
celu kontaktu z pracodawcami, udzielania ogólnych
informacji o za³atwianiu spraw w Urzêdzie Miasta i Gminy,
pomoc w obs³udze sprzêtu komputerowego i mo¿liwoœæ
wczeœniejszej rezerwacji stanowiska komputerowego,
dostêp do Biuletynu Informacji Publicznej - mówi³ burmistrz

Jacek Lelek. - Gminne Centrum Informacji zaprasza
wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem zawodowym
oraz tych, którzy pragn¹ aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu
lokalnej spo³ecznoœci. Aby korzystaæ z us³ug Centrum trzeba
jedynie stosowaæ siê do regulaminu organizacyjnego.
Centrum mo¿na odwiedzaæ codziennie od godz. 7.00 do
godz. 21.00.

Uroczyste otwarcie GCI, z przeciêciem wstêgi i skromnym

rautem odby³o siê w œrodê 14 stycznia, przybyli m.in.: rektor

PWSZ w Nowym S¹czu Andrzej Ba³anda, wicestarosta

nowos¹decki Krzysztof Michalik, przewodnicz¹cy Rady

Miejskiej Wies³aw ŒledŸ, kierownicy nowos¹deckich bur

pracy, dyrektorzy staros¹deckich szkó³ oraz szefowie

wa¿nych firm i instytucji.

Jako pierwszy przy stanowisku komputerowym zasiad³

profesor A. Ba³anda, wyra¿aj¹c swój zachwyt dla parametrów

profesjonalnego sprzêtu, w które zosta³o wyposa¿one

staros¹deckie GCI. 

CCEENNTTRRUUMM  IINNFFOORRMMAACCJJII

TTeekksstt  RRyysszzaarrdd  KKuummoorr

FFoott..  TToommaasszz  KKuuzziieell



Powszechnie znana jest prawda, i¿ s³owa pobudzaj¹, ale

przyk³ady poci¹gaj¹. O s³usznoœci tego stwierdzenia

przekonujemy siê, œledz¹c rozwój ruchu franciszkañskiego w

œredniowieczu, kiedy to za przyk³adem œw. Franciszka i œw. Klary

wiele panien i liczni m³odzi mê¿czyŸni opuszczali domy rodzinne,

by poœwiêciæ siê Bogu. Powstawa³o coraz wiêcej konwentów

mêskich i ¿eñskich, w których bracia i siostry - podobnie jak

œwiêci z Asy¿u - ¿yli „w pos³uszeñstwie, bez w³asnoœci i w

czystoœci”. 

W pierwszej po³owie XIII wieku, a wiêc jeszcze za ¿ycia œw.

Klary powsta³o w Europie wiele klasztorów II zakonu

franciszkañskiego. Najwiêcej by³o ich w Italii - wg pisma

protektora zakonu Ubogich Pañ - kardyna³a Rinaldo - w 1228 r.

istnia³y tam 24 zgromadzenia zakonne Damianitek. Sposób

¿ycia Œwiêtej Matki Klary pragnê³y równie¿ naœladowaæ

kobiety w innych krajach. W krótkim czasie zosta³y za³o¿one

klasztory Ubogich Pañ m.in. w Hiszpanii, we Francji, na terenie

Czech i w Polsce.

PPiieerrwwsszz¹¹  ppoollsskk¹¹  kkllaarryysskk¹¹  bbyy³³aa  bb³³..  SSaalloommeeaa / ur. w 1211 lub

1212 r. / - córka ksiêcia krakowskiego Leszka Bia³ego i

ksiê¿niczki ruskiej Grzymis³awy. Jako kilkuletnie dziecko

zosta³a przyrzeczona Kolomanowi, synowi króla Wêgier -

Andrzeja II i w stosownym czasie zosta³a jego ¿on¹. W

œredniowieczu nie by³y rzadkoœci¹ tzw. „bia³e ma³¿eñstwa”,

kiedy to ma³¿onkowie œlubowali czystoœæ. By³o to wyrazem

gorliwoœci religijnej i stanowi³o ofiarê sk³adan¹ Bogu. Takim

ma³¿eñstwem by³ w³aœnie zwi¹zek Kolomana i Salomei. 

W 1215 r. Koloman zosta³ koronowany na króla Halicza, a w

1219 r. - po opanowaniu go przez Wêgrów - osiad³ w nim wraz

z Salome¹. Niestety, po dwóch latach ksi¹¿ê ruski Mœcis³aw

zdoby³ Halicz i uwiêzi³ oboje. Mogli oni powróciæ na Wêgry

dopiero po podpisaniu przez Mœcis³awa porozumienia z królem

Wêgier. Koloman zosta³ wielkorz¹dc¹ Slawonii - Dalmacji. W

1241 roku w bitwie z Tatarami nad rzek¹ Sajo zosta³ ciê¿ko

ranny i zmar³. Trzydziestoletnia Salomea zosta³a wdow¹ i

powróci³a do Polski, gdzie postanowi³a za³o¿yæ klasztor sióstr

œw. Klary. W 1245 roku przyjê³a w Sandomierzu habit zakonny

z r¹k prowincja³a franciszkañskiego Rajmunda, a biskup

krakowski Prandota udzieli³ jej „konsekracji dziewic” /

poœwiêcenie na mniszkê /. 

JJaakkoo  ddaattêê  ppoowwssttaanniiaa  ppiieerrwwsszzeeggoo  kkllaasszzttoorruu  IIII  ZZaakkoonnuu

ffrraanncciisszzkkaaññsskkiieeggoo  ww  PPoollssccee  pprrzzyyjjmmuujjee  ssiiêê  ww³³aaœœnniiee  rrookk  11224455..

ZZoossttaa³³  oonn  wwyybbuuddoowwaannyy  ww  ZZaawwiicchhooœœcciiee ii  bbyy³³  ffuunnddaaccjj¹¹  bb³³..

SSaalloommeeii  PPiiaassttóówwnnyy  ii  jjeejj  bbrraattaa  --  kkssiiêêcciiaa  kkrraakkoowwsskkoo  --

ssaannddoommiieerrsskkiieeggoo  BBoolleess³³aawwaa  WWssttyyddlliiwweeggoo..  WWssppóóllnnoottêê  zzaakkoonnnn¹¹

uuttwwoorrzzyy³³yy  ssiioossttrryy,,  kkttóórree  pprrzzyybbyy³³yy  zz  PPrraaggii,,  pprrzzyyss³³aannee  pprrzzeezz  œœww..

AAggnniieesszzkkêê.. Prawdopodobnie mniszki te przebywa³y

pocz¹tkowo w Sandomierzu, a po ukoñczeniu klasztoru w

Zawichoœcie, przeprowadzi³y siê do niego. Nie by³a to jedyna

przeprowadzka tego zgromadzenia zakonnego. Pierwszy polski

klasztor Ubogich Pañ wzniesiony zosta³ na terenie obronnym i

mia³ wszelkie cechy fortecy, dlatego nazywano go „konwentem

o 12 basztach”. Jednak ani wa³y obronne, ani baszty nie

stanowi³y wystarczaj¹cego zabezpieczenia w czasie czêstych

najazdów litewskich, ruskich i tatarskich. Dlatego Boles³aw za

rad¹ panów krakowskich i biskupa Prandoty postanowi³

wznieœæ dla Damianitek nowy klasztor w Skale ko³o Krakowa.

W 1260 r., po œwie¿ym najeŸdzie tatarskim Salomea otrzyma³a

zgodê papie¿a na przeniesienie konwentu. Zanim ukoñczono

nowe budynki klasztorne, istnia³y dwie wspólnoty II Zakonu /

od 1259 r. / - dawna w Zawichoœcie i nowa w Skale. WW  11226644

rrookkuu  wwsszzyyssttkkiiee  ssiioossttrryy  zzaammiieesszzkkaa³³yy  ww  SSkkaallee..  Klasztor zosta³

bogato uposa¿ony przez Boles³awa, Salomeê i wielmo¿ów. 10

listopada 1268 roku Salomea zmar³a. Kult pierwszej polskiej

klaryski trwa³ nieprzerwanie przez wieki, co sta³o siê podstaw¹

do podjêcia starañ o jej beatyfikacjê. Zakoñczy³y siê one

sukcesem w 1672 r.

W Skale siostry klaryski mieszka³y ponad piêædziesi¹t lat. Na

pocz¹tku XIV wieku król W³adys³aw £okietek odda³ im koœció³

œw. Andrzeja w Krakowie, a po wybudowaniu przy nim przez

mniszki murowanego klasztoru, ca³e zgromadzenie zakonne

przenios³o siê do niego. Sta³o siê to w 11332200  rrookkuu..  

KKllaasszzttoorr  kkllaarryysseekk  ww  KKrraakkoowwiiee  iissttnniieejjee  ddoo  cchhwwiillii  oobbeeccnneejj..

Nastêpne na ziemiach piastowskich zgromadzenie sióstr œw.

Klary powsta³o ww  11225577  rrookkuu  wwee  WWrroocc³³aawwiiuu..  Jego fundatork¹

by³a Anna - córka króla Czech Przemys³awa Ottokara I

poœlubiona ksiêciu Henrykowi Pobo¿nemu. Po œmierci mê¿a,

który zgin¹³ w 1241 r. w bitwie z Tatarami pod Legnic¹,

odbudowa³a konwent Braci Mniejszych oraz zbudowa³a

klasztor klarysek we Wroc³awiu. Pierwsze mniszki przys³a³a do

niego z Pragi jej siostra - œw. Agnieszka. Do klasztoru tego

wst¹pi³a córka Anny - Jadwiga, która ju¿ w nastêpnym roku po

jego za³o¿eniu zosta³a w nim ksieni¹. W póŸniejszych wiekach

ró¿ne by³y koleje losu wroc³awskiego klasztoru, wreszcie zosta³

on skasowany przez w³adze pruskie.

Z wroc³awskiego klasztoru wywodzi³y siê wspólnoty Ubogich

Pañ w Strzelinie i G³ogowie. Po 1327 roku / najazd Jana

Luksemburskiego na Œl¹sk, wiêkszoœæ ksi¹¿¹t uznaje

zwierzchnictwo Luksemburczyków /, wszystkie œl¹skie

klasztory klarysek znalaz³y siê poza granicami Polski.

KKoolleejjnnyy  kkoonnwweenntt  ssiióóssttrr  œœww..  KKllaarryy  nnaa  nnaasszzyycchh  zziieemmiiaacchh  zzoossttaa³³

uuffuunnddoowwaannyy  ww  11228800  rrookkuu  pprrzzeezz  œœww..  KKiinnggêê  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu..

Równoczeœnie z nim zbudowa³a tu ona klasztor Braci

Mniejszych / zosta³ skasowany w czasie zaborów przez w³adze

austriackie /.

Fundatorka staros¹deckich klasztorów ww  ddookkuummeennttaacchh

uurrzzêêddoowwyycchh  nnaajjcczzêêœœcciieejj  nnaazzyywwaannaa  jjeesstt  KKuunneegguunndd¹¹,,  nnaattoommiiaasstt

ww  ttrraaddyyccjjii  ii  lleeggeennddzziiee  --  KKiinngg¹¹.. Urodzi³a siê ona ok. 1234 roku

jako córka króla Wêgier z dynastii Arpadów Beli IV i Marii -

córki cesarza bizantyjskiego Teodora I Laskarisa. Jako

piêcioletnie dziecko zosta³a przyrzeczona ksiêciu

sandomierskiemu Boles³awowi Wstydliwemu, opuœci³a

wówczas dwór rodziców w Ostrzyhomiu i zosta³a przywieziona

do Polski. Wychowywa³a siê wraz z przysz³ym mê¿em na

dworze jego matki Grzymis³awy w Sandomierzu. W 1241 r.

Tatarzy najechali ziemie polskie, co zmusi³o Boles³awa i Kingê

do ucieczki - najpierw do Krakowa, nastêpnie na Wêgry, w

Pieniny i na Morawy. Gdy niebezpieczeñstwo minê³o, powrócili

i osiedli w Nowym Korczynie. W tym samym czasie przyby³a

tam owdowia³a siostra Boles³awa - Salomea, która sta³a siê

opiekunk¹ Kingi, wywieraj¹c przez to du¿y wp³yw na

m³odocian¹ ksiê¿niczkê. Wraz ze œmierci¹ Henryka Pobo¿nego

Boles³aw zyska³ prawo do ksiêstwa krakowskiego. Konieczna
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Klaryski w Polsce − klasztory trzynastowieczne
i ich fundatorzy



by³a odbudowa pañstwa, zniszczonego przez Tatarów. Sta³o siê

to mo¿liwe, dziêki Kindze, która przekaza³a na ten cel swój

bogaty posag. Po ukoñczeniu przez Kunegundê 12 roku ¿ycia,

zosta³a ona poœlubiona Boles³awowi. Uroczystoœæ odby³a siê w

Krakowie w 1246 roku. Ma³¿onkowie z³o¿yli œluby czystoœci na

rêce biskupa krakowskiego Prandoty.

Kinga dzieli³a z Boles³awem trudy rz¹dzenia pañstwem. Jej

wp³yw na sprawy polityczne i ekonomiczne, a tym samym

zas³ugi dla ksiêstwa by³y bardzo du¿e. Doceniaj¹c to, a przede

wszystkim pragn¹c zabezpieczyæ ma³¿onkê na przysz³oœæ,

ksi¹¿ê ofiarowa³ jej w wieczyste posiadanie Ziemiê S¹deck¹.

Po jego œmierci w 1279 roku Kinga przyby³a do Starego S¹cza.

Jako „pani i ksiê¿na s¹decka” rz¹dzi³a S¹decczyzn¹ i

kontynuowa³a budowê staros¹deckich klasztorów i koœcio³ów.

Zamieszka³a w ufundowanym przez siebie klasztorze, w 1281 r.

sprowadzi³a do niego mniszki ze Ska³y, nastêpnie zapewni³a mu

byt materialny, bogato go uposa¿aj¹c. Po przekazaniu praw

ksi¹¿êcych ¿onie Leszka Czarnego - Gryfinie, zosta³a klarysk¹.

Z³o¿y³a œluby zakonne i otrzyma³a „konsekracjê dziewic” z r¹k

biskupa Paw³a z Przemankowa 24 kwietnia 1289 r. Po trzech

latach zmar³a w opinii œwiêtoœci i zosta³a pochowana w

staros¹deckim klasztorze. Jej œmieræ, która nast¹pi³a

prawdopodobnie 24 lipca 1292 roku poprzedza³a choroba, o

której wiadomo tylko, ¿e by³a d³uga i ciê¿ka.

Kult Kingi by³ silny i mia³ bardzo szeroki zasiêg, dlatego te¿

starania o jej beatyfikacjê zakoñczy³y siê sukcesem.

Niepamiêtnoœæ kultu Kingi orzek³a Œwiêta Kongregacja

Obrzêdów 10 czerwca 1690 roku, a papie¿ Aleksander VIII kult

ten stosown¹ bull¹ zatwierdzi³. W 1753 r. rozpoczêto starania o

kanonizacjê b³. Kingi. Niestety, wkrótce rozpoczê³y siê zabory,

a wraz z nimi przysz³a decyzja o kasacie staros¹deckiego

klasztoru. Mimo, i¿ z tej próby klasztor nasz, podobnie jak

krakowski, wyszed³ zwyciêsko, nadzieje na szybk¹ kanonizacjê

Pani Ziemi S¹deckiej upad³y. Równie¿ póŸniejsze czasy nie

sprzyja³y realizacji tego zamierzenia. Dopiero 16 czerwca 1999

r. papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ Kingê œwiêt¹ w czasie mszy œw.

kanonizacyjnej celebrowanej na o³tarzu polowym stoj¹cym

nadal wœród staros¹deckich pól.

KKllaasszzttoorr  SSiióóssttrr  KKllaarryysseekk  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu  ttrrwwaa  nniieepprrzzeerrwwaanniiee

nnaa  ttyymm  ssaammyymm  mmiieejjssccuu  nnaajjdd³³uu¿¿eejj  zzee  wwsszzyyssttkkiicchh  zznnaajjdduujj¹¹ccyycchh

ssiiêê  ww  PPoollssccee  kkoonnwweennttóóww  ssiióóssttrr  œœww..  KKllaarryy..  

W XIII wieku powsta³ w Polsce jeszcze jeden klasztor II

Zakonu franciszkañskiego. ZZaa³³oo¿¿yy³³aa  ggoo  ww  11228833  rrookkuu  ww

GGnniieeŸŸnniiee  mm³³ooddsszzaa  ssiioossttrraa  œœww..  KKiinnggii  --  bb³³..  JJoolleennttaa  //  Polacy w

Wielkopolsce nazywali j¹ Helen¹, takie imiê figuruje te¿ w

niektórych dokumentach /.

Fundatorka gnieŸnieñskiego konwentu klarysek urodzi³a siê

ok. 1244 roku. Jej ojciec - król wêgierski Bela IV d¹¿y³ do tego,

aby wiêzi jego królestwa z Polsk¹ by³y jak najœciœlejsze. W

realizacji tych planów politycznych mia³o pomóc ma³¿eñstwo

Jolenty z jednym z ksi¹¿¹t piastowskich. Dlatego zosta³a ona

wys³ana na dwór Kingi i Boles³awa w Krakowie. Tam dorasta³a

pod opiek¹ swojej starszej siostry. Wkrótce te¿ u³o¿ono jej

ma³¿eñstwo z ksiêciem kalisko - gnieŸnieñskim Boles³awem

Pobo¿nym. Uroczyste zaœlubiny Boles³awa i Jolenty odby³y siê

w 1257 r. na Wawelu, jednak dwunastoletnia oblubienica, ze

wzglêdu na zbyt m³ody wiek, nie pojecha³a od razu na dwór

mê¿a. Uda³a siê do Kalisza dopiero po dwóch latach. 

Jolenta uczestniczy³a w sprawach ksiêstwa w mniejszym

stopniu ni¿ Kinga, jednak jej rola w sprawowaniu w³adzy

równie¿ daje siê zauwa¿yæ. Du¿y wp³yw mia³a szczególnie na

decyzje dotycz¹ce spraw religijnych i koœcielnych. By³a matk¹

trzech córek, ponadto wychowywa³a piêcioro osieroconych

dzieci Przemys³a I oraz cztery córki i syna Przemys³a II -

bratanka Boles³awa Pobo¿nego. Po œmierci mê¿a, który

ustanowi³ swoim nastêpc¹ Przemys³a II, uda³a siê do Krakowa,

na dwór Boles³awa Wstydliwego i Kunegundy. By³a wiosna

1279 roku. W grudniu tego samego roku ksi¹¿ê krakowsko -

sandomierski zakoñczy³ ¿ycie. Wed³ug Jana D³ugosza i

sugeruj¹cych siê jego kronikami autorów, Jolenta pojecha³a z

King¹ do Starego S¹cza, jednak w dokumentach Przemys³a II z

1284 r. i Mszczuja II z 1285 r. wymieniona jest jako zakonnica w

gnieŸnieñskim klasztorze klarysek. Bardziej prawdopodobne

zatem, ¿e po œmierci Boles³awa Wstydliwego wyjecha³a do

Kalisza lub Gniezna, aby razem z Przemys³em II czuwaæ nad

budow¹ konwentu, w którym wkrótce zamieszka³a.

GnieŸnieñski klasztor zosta³ zbudowany przy koœciele i

klasztorze franciszkañskim. Pocz¹tek zgromadzeniu

zakonnemu klarysek da³y siostry przyby³e ze Ska³y. Ksi¹¿êta -

Przemys³ II oraz Mszczuj pomorski, a tak¿e król W³adys³aw

£okietek obdarowali klasztor licznymi dobrami ziemskimi.

Zakonnicami by³y w nim: córka Jolenty - Anna, cztery wnuczki

za³o¿ycielki oraz córka Przemys³a II. 

Jolenta zmar³a w czerwcu 1298 roku. By³a czczona przez

wieki, szczególnie w GnieŸnie i Kaliszu. Na pocz¹tku XVII

wieku franciszkanie rozpoczêli starania o jej beatyfikacjê.

Zosta³a og³oszona b³ogos³awion¹ przez papie¿a Leona XII w

1827 roku.

W 1798 r. w³adze pruskie odebra³y gnieŸnieñskiemu

klasztorowi dobra ziemskie, a w 1837 r. skasowa³y go.

Mieszka³y w nim wówczas tylko trzy zakonnice, którym

pozwolono pozostaæ tam do œmierci. Gdy umar³a ostatnia,

rozebrano klasztor. Sta³o siê to w roku 1865.

JJaakk  wwyynniikkaa  zz  ppoowwyy¿¿sszzeeggoo  tteekkssttuu,,  ddoo  nnaasszzyycchh  cczzaassóóww

ddoottrrwwaa³³yy  ttyyllkkoo  ddwwaa  kkllaasszzttoorryy  kkllaarryysseekk  zzaa³³oo¿¿oonnee  ww  XXIIIIII  wwiieekkuu  --

kkrraakkoowwsskkii  ii  ssttaarrooss¹¹ddeecckkii..  WW  ppóóŸŸnniieejjsszzyycchh  wwiieekkaacchh  ppoowwssttaa³³oo

ww  PPoollssccee  wwiiêêcceejj  kkoonnwweennttóóww  IIII  ZZaakkoonnuu  ffrraanncciisszzkkaaññsskkiieeggoo..

Zarówno klasztory trzynastowieczne, jak równie¿ te, które

zosta³y za³o¿one póŸniej, posiada³y dobra ziemskie i sta³e

dochody, co by³o zgodne z Konstytucjami Hugoliañskimi oraz

regu³¹ papie¿a Urbana IV og³oszon¹ w 1263 r.

cc  dd  nn
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Œw. Franciszek i œw. Kinga, malowid³o z XVII w. na drzwiach w

klasztorze Klarysek w St. S¹czu (fot. arch. klasztorne) 
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Zakres pojêcia wykopaliska jest tak bardzo pojemny, ¿e lepiej

nie podejmowaæ próby wyszczególniania, co siê w nim

mieœci. Z ca³¹ pewnoœci¹ obejmuje swoim zasiêgiem ceramikê. 

A jej pojemnoœæ znaczeniowa jest tak¿e niebagatelna,

skoro znajduj¹ siê tam nie tylko ogromne pojemniki z

wypalanej gliny, w których staro¿ytni przechowywali oliwê,

gromadzili wodê czy zbo¿e, ale w rachubê wchodz¹ równie¿

ceg³y, kafle, tabliczki do pisania, a przede wszystkim garnki. 

Garnki wypalane z gliny. 

To one w³aœnie, a g³ównie skorupy i skorupki pozosta³e po

nich, nale¿¹ do podstawowego plonu wiêkszoœci

wykopaliskowych odkrywek. I oczywiœcie w konsekwencji

nale¿¹ do powszechnego wystroju gablot czy izb muzeów o

odcieniu etnograficznym. Zw³aszcza zaœ regionalnym.

A w pracach badawczych gliniane garnki i g³ównie

pozosta³e po nich skorupki zawsze dostarcza³y uczonym - i

dostarczaj¹ zreszt¹ nadal - dowodów do hipotez

dotycz¹cych oceniania miejsca, gdzie zosta³y odnalezione,

pod ka¿dym omal wzglêdem. A nawet pod wzglêdem

mo¿liwoœci okreœlenia na ich podstawie rodzaju kultury czy

wrêcz cywilizacji.

A poniewa¿ bez garnków nie ma ¿ycia, zaœ ¿ywot garnków

z gliny nie jest d³ugi, to garncarstwo zawsze by³o znacz¹c¹

ga³êzi¹. Rzec by mo¿na dzisiaj, ¿e przemys³ow¹. Z natury

rzeczy przeto garncarze musieli mieæ siê dobrze. A glina ju¿

choæby przez to samo jak¿e znacz¹cym byæ musia³a

surowcem. Zw³aszcza, gdy do pokupnoœci garnków do³¹czy³

popyt na ceg³ê. 

Ona to wraz z dachówk¹ leg³a notabene u podstaw

ceramicznej kariery Biegonic kariery na skalê przemys³ow¹. 

Ale te¿ lepszej gliny ni¿ ta z Biegonic ponoæ w Polsce nie

by³o i dalej podobno nie ma. 

Wróæmy jednak¿e do samych garnków. U nas gliniane

garnki szczególnie dzielnie siê opiera³y duchowi czasu

zbrojonemu po zêby w emaliowan¹ blachê i aluminium. 

A to za spraw¹ garncarzy siê opiera³y, których w mieœcie

zawsze by³o kilku, bo gliny tu wszak nie brakowa³o.

S¹decczyzna by³a poza tym dobrze ujarmarczona, zaœ bez

glinianych garnków raczej nie by³o jarmarku: w ka¿dy

wtorek i pi¹tek w Nowym S¹czu, W Starym S¹czu i £¹cku

na przemian w co drug¹ œrodê. Do tego dochodzi³a

Piwniczna - w poniedzia³ek. A nawet Limanowa i Grybów.

Spoœród glinianych garnków z trzech ostatnich wielkich

garncarni staros¹deckich, w których mia³em przyjemnoœæ byæ:

Józefa Biliñskiego (przy obecnej ul. B. Chrobrego), Ludwika

Wilusza (przy ul. Zjednoczenia) i Paw³a P³aziaka (przy

Szewskiej), tylko w garnkach Józefa Biliñskiego, a œciœlej w

sposobie ich malowania oficjalnie dostrze¿one zosta³y

pierwiastki ludowe. Taka nobilitacja odby³a siê za spraw¹

du¿ego artyku³u opublikowanego w latach piêædziesi¹tych

minionego stulecia w Czasopiœmie „Sztuka Ludowa”.

Ale Ga³uszka - garncarz z Siewierza - nie wzi¹³ widaæ tego

pod uwagê, bo o nim samym tak wspomina bez nale¿ytego

respektu: Jak jechaliœmy do Limanowej - przepisujê z

ksi¹¿ki Dionizjusza Czubali i Marianny Czubaliny pt.

„Anegdoty, bajki, opowieœci garncarzy”, W-wa 1980 r.,

Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, s.137. - to po drodze
sta³o szeœæ karczem - Wydarta, Pod Owieczk¹, w Stroniu,
Cieniawie, Raszynkach i ¿adnej siê nie minê³o. A z
powrotem wraca³o siê trzy dni. Dobrze nam siê wiod³o,
tylko stale by³y zatargi z garncarzami ze Starego S¹cza, a
najwiêcej z Biliñskim. Zazdrosny by³ i mia³ siê za kto wie
co. Wiadomo - oni z miasta. Ale jak pojechaliœmy do
£¹cka, to jak ja w mój garnek rêk¹, to by³ dŸwiêk jak
dzwon, a on jak uderzy³, to tak jakby kto kijem po babskiej
dubie bi³.
Jeœli zaœ chodzi o gliniane garnki dziœ, to na dobre da³y siê

zepchn¹æ do roli rekwizytu w regionalnym muzeum. Bryluj¹

tak¿e w niektórych mieszkalnych wnêtrzach, na ludowo

wzbogacaj¹c ich koloryt. Dogorywa ich jeszcze trochê na

pó³kach pozosta³ych przy ¿yciu Cepelii. Ale nim do tego

dosz³o, d³ugo wytrwale s³u¿y³y w samym naszym mieœcie,

jak i w okolicznych wioskach do trzymania w piwnicy mleka

na zsiad³e. (Choæ podobno lepiej siê do tego nadaj¹ tzw.

garnki kamienne).

I chyba jeszcze tu i ówdzie s³u¿¹. Natkn¹æ siê nawet ponoæ

mo¿na - bo siê zachowa³y - na gliniaki drutowane jeszcze

przez wêdruj¹cych druciarzy. W mojej pamiêci pozosta³o do

dziœ ich pokrzykiwanie: gorki drutowaæ! A Dobrze

odrutowany przez druciarza gliniany garnek, oczywiœcie

odpowiednio rozhartowanym cienkim drutem, s³u¿y³ d³ugo.

Nie rozbija³ siê te¿ ³atwo. Czasem nawet s³u¿y³ jeszcze po

wypadniêciu z r¹k na pod³ogê.

S¥DECKIE WYCZULENIA

Edmund Wojnarowski

GGOORRKKII  DDRRUUTTOOWWAAĆĆ!!

Fot. R. Kumor, na zdjęciach ekspozycja ceramiki w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu
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Chluba Starego S¹cza - napisano w jednym z

nekrologów po œmierci prof. dr hab. in¿. Mariana

Starczewskiego, nie bez kozery, by³ jednym z bardzo

niewielu wywodz¹cych siê z naszego miasta luminarzy

nauki, którzy doszli do najwy¿szych godnoœci w œwiecie

akademickim. 

Urodzi³ siê w mieœcie œw. Kingi 80. lat temu, 24 marca

1924 r., zmar³ 17 czerwca 1988 r. Pochowany zosta³ na

warszawskich Pow¹zkach. W Starym S¹czu, gdzie

mieszkali jego rodzice, spêdza³ lata m³odoœci i chodzi³ do

szko³y. W czasie okupacji uczêszcza³ na tajne komplety, a

nawet jako jeden z uczniów klas starszych uczy³ m³odszych

kolegów. Maturê uzyska³ w 1942 roku.

Po wojnie podj¹³ studia, najpierw na Uniwersytecie

Jagielloñskim, a nastêpnie w Politechnice Œl¹skiej. 

Prawie ca³e swoje ¿ycie zwi¹za³ z prac¹ dydaktyczno-

naukow¹ w uczelniach technicznych, pracuj¹c na

stanowiskach od asystenta do profesora zwyczajnego.

Doktoryzowa³ siê w roku 1961, tytu³ naukowy doktora

habilitowanego uzyska³ w 1964, tytu³ profesora

nadzwyczajnego w 1974, profesora zwyczajnego w 1976 r.

By³ wybitnym specjalist¹ w dziedzinie chemii

nieorganicznej, organizatorem ¿ycia naukowego,

inicjatorem wielu badañ oraz wspó³twórc¹ nowatorskich

rozwi¹zañ naukowo-technicznych z dziedziny technologii

chemicznej. 

Przez 10 lat prorektor a nastêpnie rektor Politechniki

Œl¹skiej w Gliwicach, by³y prodziekan Wydzia³u

Chemicznego i wieloletni dyrektor Instytutu Chemii i

Technologii Nieorganicznej. Od 1956 roku pracowa³ w

Politechnice Warszawskiej, gdzie by³ Dziekanem Wydzia³u

Chemicznego. 

W latach 1949-1950 pracowa³ w Zak³adach Chemicznych

w Oœwiêcimiu, sk¹d przeszed³ na Wydzia³ Chemiczny

Politechniki Œl¹skiej. Równoczeœnie z prac¹ na Uczelni

podj¹³ prace starszego projektanta w Biurze Projektowym

Przemys³u Chemicznego (1951-1954), a nastêpnie w

Instytucie Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach (1954-

1958 jako kierownik pracowni wyrobów chemicznych i

ogniotrwa³ych). Od roku 1959 poœwiêca siê wy³¹cznie

pracy na uczelni Gliwickiej. W roku 1963 Wydzia³

Budownictwa Przemys³owego i Ogólnego Politechniki

Œl¹skiej powierza mu kierownictwo nowoutworzonego

Zak³adu Ochrony Budowli przed Korozj¹, a nastêpnie

Katedry Materia³ów Budowlanych z równoczesnym

nadaniem tytu³u docenta. Zakres jego pracy naukowej

obejmowa³ technologiê nieorganiczn¹, technologiê

ceramiki kwasoodpornej i ogniotrwa³ej, technologiê

materia³ów budowlanych stosowanych w warunkach

przemys³u chemicznego, hutniczego i koksownictwa,

fizykochemiê cia³a sta³ego i problematykê odpornoœci 

na korozjê tworzyw niemetalowych. W tym czasie 

jako cz³onek, a nastêpnie wiceprzewodnicz¹cy 

i przewodnicz¹cy Polskiego Komitetu

Ochrony przed Korozj¹ przy PAN

opracowa³ szereg referatów

programowych z zakresu walki z korozj¹ i

dwie monografie dotycz¹ce ceramiki

chemoodpornej i kitów krzemianowych.

W 1969 roku zosta³ powo³any na stanowisko dyrektora

utworzonego na Wydziale Chemicznym Politechniki

Œl¹skiej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej. Na

tym stanowisku w roku 1971 uzyska³ tytu³ profesora

nadzwyczajnego, a w roku 1976 profesora zwyczajnego.

Oprócz dzia³alnoœci naukowej bra³ czynny udzia³ w pracach

dydaktyczno-wychowawczych, a tak¿e pe³ni³ odpowiedzialne

funkcje we w³adzach administracyjnych Politechniki

Œl¹skiej, poczynaj¹c od stanowiska prodziekana Wydzia³u

Chemicznego i zastêpcy prorektora d/s Nauki 

i Wspó³pracy z Przemys³em, a¿ do uzyskania najwy¿szej

godnoœci Rektora Politechniki Œl¹skiej.

Jako specjalista wysokiej klasy w dziedzinie technologii

nieorganicznej, chemii i technologii materia³ów

budowlanych oraz korozji, czynnie uczestniczy³ w pracach

równie¿ na stanowiskach przewodnicz¹cego Komisji

Naukowych Polskiej Akademii Nauk, by³ cz³onkiem

Kolegium przy Ministrze Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego 

i Techniki oraz Rad Naukowych kilku bran¿owych

instytutów badawczych.

Du¿y nacisk w swojej dzia³alnoœci k³ad³ na bezpoœredni¹

wspó³pracê z przemys³em. By³ jednym z pionierów wœród

korozjonistów praktyków, zdaj¹cych sobie sprawê 

z ekonomicznych skutków zniszczeñ, jakie dla kraju

powoduje korozja. Szczególnie zale¿a³o mu na tym, aby

wiedza i doœwiadczenie, jakie posiada³ w dziedzinie

ochrony przed korozj¹ mog³y byæ wykorzystane w

przemyœle w mo¿liwie szerokim stopniu. By³ konsultantem

wielu zak³adów produkcyjnych i biur projektowych

przemys³u chemicznego, hutnictwa i budownictwa. 

Zosta³ odznaczony m.in. Krzy¿em Komandorskim Orderu

Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy, Medalem

Komisji Edukacji Narodowej oraz z³ot¹ odznak¹

„Zas³u¿ony dla Województwa Katowickiego” i odznak¹

„Zas³u¿ony dla Politechniki Œl¹skiej”. Za szczególne

osi¹gniêcia w dziedzinie badañ naukowych uzyska³ wiele

nagród Ministra Nauki Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki.

Profesor Marian Starczewski ca³e swoje ¿ycie wype³ni³

twórcz¹ prac¹, nauka by³ jego pasj¹. By³ tak¿e aktywnym

dzia³aczem ZNP i NOT, SITPCh, PTCh, nale¿a³ do

Kolegium Redakcyjnego miesiêcznika „Ochrona przed

Korozj¹”. Mi³owa³ rodzinn¹ ziemiê s¹deck¹, by³ cz³onkiem

Towarzystwa Mi³oœników Starego S¹cza. 

W oparciu o materia³y archiwalne Muzeum Regionalnego 

w Starym S¹czu, opr. Andrzej D³ugosz

CHEMIK KOROZJONISTA

Z  S¥DECKIM  RODOWODEM



Hej kolêda,
kolêda!
Z

akoñczy³ siê XX Gminny Przegl¹d Grup Kolêdniczych. W

imprezie, która tradycyjnie odbywa siê w Domu Kultury w

Barcicach uczestniczy³y dzieciêce grupy kolêdnicze z Barcic,

Go³kowic, Popowic, Przysietnicy i Skrudziny. W tym roku nie

dopisali doroœli, a szkoda, bo w latach poprzednich laureaci

tego przegl¹du zdobywali nagrody i wyró¿nienia w

Ogólnopolskim Przegl¹dzie Kolêdniczym w ramach s³ynnego

Miêdzynarodowego Karnawa³u Góralskiego w Bukowinie

Tatrzañskiej. Dobrze, ¿e piêkn¹ tradycjê kultywuje m³odzie¿

szkolna. Kolêdowanie w naszym regionie jest nieod³¹cznym i

wa¿nym akcentem Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia od setek lat. 

Co to takiego ”kolêda”? W³adys³aw Kopaliñski w

„S³owniku Mitów i Tradycji Kultury” (PIW, Warszawa

1991) podaje: Kolêda - pierwotnie pieœni ludowe zwi¹zane

z obrzêdami Nowego Roku i obyczajem sk³adania ¿yczeñ

pomyœlnoœci w domu w porze godów, za co nale¿a³y siê

podarki. Miejsce tych pieœni zajê³y inne, zwi¹zane

tematycznie z Bo¿ym Narodzeniem, wywodz¹ce siê z

³aciñskiej hymnologii i pocz¹tkowo, w XV-XVI w., bêd¹ce

zazwyczaj t³umaczone z ³aciñskiego albo czeskiego. Dosz³y

one do rozkwitu w XVII-XVIII w. (pastora³ki, kolêdy

zakonne, stanowe), rozg³os uzyska³y te¿ niektóre kolêdy

autorskie, jak J. ¯abczyca z Symfonii anielskiej

(Przybie¿eli do Betlejem pasterze, Przy onej górze), F.

Karpiñskiego (Bóg siê rodzi), T. Lenartowicza (Mizerna,

cicha stajenka licha). „Kolêda” dawniej oznacza³a tak¿e

upominki dawane na Bo¿e Narodzenie oraz okres

chodzenia po kolêdzie (od Bo¿ego Narodzenia do Nowego

Roku). Samo s³owo „kolêda” pochodzi z ³aciny kalendae
(1. dzieñ miesi¹ca).

W XVI i XVII w. melodie kolêd wprowadzane by³y czêsto

do mszy i motetów jako podstawa konstrukcyjna, tzw.

cantus firmus. F. Chopin w swym Scherzu h-moll zacytowa³

melodiê Lulaj¿e Jezuniu. Wspó³czesny repertuar kolêd

pochodzi g³ównie z XIX w., ich wachlarz gatunkowy siêga

od hymnu i chora³u, poprzez melodie taneczne w rytmach

poloneza, mazurka czy krakowiaka, po dumkê. Cennym

zbiorem s¹ Pastora³ki i kolêdy z melodiami M.

Mioduszewskiego, 1843, wprowadzi³ podzia³ na pieœni do

œpiewania w koœcio³ach i do œpiewania w domu oraz przez

kolêdników. Obecnie koœcielny kanon kolêdowy - zbiór

pieœni œpiewanych w koœcio³ach i dostêpnych w

modlitewnikach, obejmuje ok. czterdziestu najbardziej

znanych utworów. Oprócz tego kanonu s¹ równie¿ kolêdy

wykonywane lokalnie, znane tylko w okreœlonych

regionach Polski (np. kolêdy œl¹skie czy góralskie) oraz

pobo¿ne pieœni wykonywane poza koœcio³em. S¹ równie¿

zarejestrowane przez badaczy utwory, których ju¿ nikt nie

œpiewa. W sumie - jak podaj¹ Ÿród³a - zbiór wszystkich

kolêd polskich liczy ok. 1400 utworów, a opublikowanych

jest ok. 400.

Szczytowy rozwój kolêd jest zwi¹zany z wprowadzeniem

przez franciszkanów adoracji ¿³óbka i powstaniem

misteriów bo¿onarodzeniowych - zakonnych i

przykoœcielnych („jase³ka“, „szopki“), kontynuowane przez

folklor ludowy („herody“). Elementy folkloru towarzysz¹

kolêdom wyraŸnie, takim obyczajem ludowym jest w³aœnie

chodzenie po kolêdzie, polegaj¹ce na obchodzeniu domów,

zwykle przez ch³opców, czêsto, zale¿nie od regionu z koz¹,

gwiazd¹ albo turoniem, po³¹czone ze œpiewem pieœni

(kolêd i pastora³ek), przedstawianiem widowisk

zwi¹zanych z ewangeliczn¹ i ludow¹ tradycj¹ Bo¿ego

Narodzenia oraz sk³adaniem ¿yczeñ w zamian za

poczêstunek i datki. 

Nie by³oby kolêdy bez… kolêdy. W znaczeniu pieœni ma

siê ona znakomicie, œpiewamy j¹ w koœcio³ach, œpiewamy -

aczkolwiek coraz rzadziej - w domach, mo¿na powiedzieæ,

¿e prawie ka¿dy Polak potrafi zaœpiewaæ jedn¹ - dwie

zwrotki z kilku kolêd, natomiast kolêda jako obyczaj

odchodzi. Coraz rzadziej na wsiach, a tym bardziej w

miastach, mo¿na zobaczyæ barwnych przebierañców z

gwiazd¹ czy z turoniem. 

- W naszym przegl¹dzie nie przyznano pierwszego

miejsca - mówi dyr. MGOK Matylda Cieœlicka. - Jury

konkursowe, w którym byli: Magdalena Kroh etnograf z
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Muzeum Okrêgowego w Nowym S¹czu, Zofia Skwar³o

regionalista i Benedykt Kafel etnograf z MCK „Sokó³” w

Nowym S¹czu po obejrzeniu i ocenie grup kolêdniczych

ustali³o, ¿e w kategorii grup m³odzie¿owych II miejsce

zajê³a grupa kolêdnicza z Herodem z Wiejskiego Domu

Kultury w Barcicach, natomiast w kategorii grup

dzieciêcych przyznano: dwa równorzêdne II miejsca grupie

kolêdniczej „Herody” ze Szko³y Podstawowej w

Go³kowicach i grupie kolêdniczej „Herody” - SP w

Przysietnicy oraz trzy równorzêdne III miejsca: grupie

kolêdniczej „Z turoniem” z Wiejskiego Klubu Kultury w

Skrudzinie, grupie „Herody” - SP w Popowicach i grupie

„Herody” - SP w Barcicach. Najwa¿niejsze jednak by³o

uczestnictwo w tej imprezie. Nale¿y siê cieszyæ, ¿e tradycja

kolêdowania trwa w œwiadomoœci dzieci i m³odzie¿y, a

rodzice, nauczyciele i opiekunowie podsycaj¹ ich zapa³ i

pomagaj¹ w przygotowaniach do przegl¹du. Miejmy

nadziejê, ¿e ten piêkny zwyczaj nie przepadnie. W imieniu

organizatorów sk³adam serdeczne podziêkowania

wszystkim sponsorom tegorocznego przegl¹du, a s¹ nimi:

Firma Opek K. Ko³odzieja, Kino Cornel M. i S. Stafiñskich,

Zak³ad Produkcyjno - Handlowy J. Moritza, Zak³ad

Fryzjerski M. Seku³a, Us³ugi Pogrzebowe Z. Obrzuda,

Kiosk Spo¿ywczo - Przemys³owy K. Gozdeckiego, Firma

Tar-Bud J. Gurby, Sklep Wielobran¿owy J. Dziedzina,

Sk³ad Opa³u Z. I A. Tokarczyków.

TTeekksstt  RRyysszzaarrdd  KKuummoorr

FFoott..  MMaattyyllddaa  CCiieeœœlliicckkaa

Szkoły w Sieci
Na internetowych stronach Starego S¹cza wwwwww..ssttaarryy..ssaacczz..ppll

umieszczono odnoœnik do wykazu wszystkich szkó³ w gminie.

Tylko przy kilku z nich widniej¹ adresy ich w³asnych stron

internetowych: wwwwww..ggiimmnnaazz jjuumm--ssttssaacczz..pp ll

(Gimnazjum im. Juliusza S³owackiego w Starym S¹czu),

wwwwww..zzsszz11ssttaarryyssaacczz..rreeppuubblliikkaa..ppll (Zespó³ Szkó³ Zawodowych

Nr 1 w Starym S¹czu), wwwwww..ssppggoollkkoowwiiccee..ssttaarryy..ssaacczz..ppll

(Szko³a Podstawowa w Go³kowicach), 

hhttttpp::////ssttrroonnyy..wwpp..ppll//wwpp//bbaarrcciiccee..sspp (Szko³a Podstawowa w

Barcicach), wwwwww..ssppggaabboonn..ssttaarryy--ssaacczz..iiaapp..ppll  (Szko³a Podstawowa w

Gaboniu). 

Bez trudu mo¿na zobaczyæ ich zawartoœæ. Bardzo dobrze

graficznie, prosto i ³adnie zrobiona jest strona SP w Gaboniu,

mo¿na nawet powiedzieæ efektownie plastycznie. Treœci tam nie

za wiele, za to w dwóch formatach. Oryginalny jest link

„wypoczynek“, który pokazuje walory œrodowiska naturalnego 

i zachêca do przyjazdu na ferie czy wakacje. 

Ciekawa, starannie opracowana jest strona Gimnazjum w Starym

S¹czu. To dobre Ÿród³o informacji o szkole. Wiele tam odnoœników

i odsy³aczy, które prowadz¹ po „mapie” szko³y. Swoje odnoœniki

maj¹ organizacje szkolne: Liga Ochrony Przyrody, Klub Europejski

"Eureka", Grupa Liderów i Uczniowski Klub "Sandek". Mo¿na np.

przeœledziæ etapy wspó³pracy Gimnazjum ze Szko³¹ w Plavnicy.

Uk³ad strony jest przejrzysty i sporo tam ³adnych fotografii, ale

sam stary obiekt szko³y móg³by byæ pokazany lepiej. 

Prawdopodobnie s¹ jeszcze jakieœ inne „niezastrze¿one“

internetowe adresy do staros¹deckich szkó³, ale trudno je znaleŸæ

bez nadmiernego wytê¿ania wyszukiwarek. Nale¿a³oby wiêc

pomyœleæ o zmianie domeny na tak¹, która zawiera³aby pe³n¹

nazwê miejscowoœci, w której jest szko³a, a najlepiej wstawiæ link

z adresem www na oficjaln¹ stronê Starego S¹cza. (rk)



Coraz wiêcej mówi siê o ekologii, sporo te¿ w ostatnich latach

zrobiono w tym wzglêdzie, niemniej stan naszej

proekologicznej œwiadomoœci i bie¿¹ce dbanie o œrodowisko

naturalne pozostawiaj¹ nadal wiele do ¿yczenia.

Chc¹c dostrzec zmiany w dziedzinie ochrony œrodowiska na

terenie Miasta i Gminy Stary S¹cz, jakie dokona³y siê po 1989

roku, nale¿y cofn¹æ siê kilkanaœcie lat wstecz. Obraz naszej

gminy nie wygl¹da³ tak dobrze jak obecnie. Brak oczyszczalni

œcieków i systemu kanalizacji sanitarnej prowadzi³ do zrzutu

nieczyszczonych œcieków do wód powierzchniowych i gruntu.

Nieuporz¹dkowana gospodarka odpadami (z góruj¹cym nad

rzek¹ Poprad dzikim wysypiskiem na Piaskach w Starym

S¹czu i dzikimi wysypiskami na brzegach rzek i potoków),

oprócz negatywnych skutków dla œrodowiska naturalnego,

wp³ywa³a równie¿ na pogorszenie walorów krajobrazowych.

Mo¿na wskazaæ wiele przyk³adów œwiadcz¹cych o

zaniedbaniach i nierozwi¹zanych problemach, z jakimi trzeba

by³o siê zmierzyæ na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Sukcesywnie i w miarê posiadanych œrodków gmina Stary

S¹cz przyst¹pi³a do porz¹dkowania, w pierwszej kolejnoœci,

gospodarki wodno-œciekowej. Efektem by³o wybudowanie 20

km sieci wodoci¹gowej na terenie Starego S¹cza i 93 km na

terenie wsi: Moszczenia Ni¿na, £azy Biegonickie, Myœlec,

Popowice, Gaboñ, Go³kowice Dolne i Górne. Porz¹dkowanie

gospodarki œciekowej rozpoczêto od budowy biologicznych

oczyszczalni œcieków o przepustowoœciach 500 m3/24h i 50

m3/24h, które przejê³y œcieki ze zbudowanej kanalizacji

sanitarnej. Dotychczas zbudowano 22 km sieci kanalizacyjnej

wraz z przy³¹czami w pasie drogowym. Oprócz tego

wybudowano 41 oczyszczalni przyzagrodowych we wsi

Moszczenia Wy¿na.

Równolegle do porz¹dkowania gospodarki wodno-œciekowej

w³adze Miasta i Gminy Stary S¹cz przyst¹pi³y do

modernizacji dzikiego wysypiska na Piaskach, z

dostosowaniem go do obowi¹zuj¹cych standardów. W efekcie

powsta³ obiekt - sk³adowisko odpadów komunalnych o

pojemnoœci 200 tys. m3, na który sk³adaj¹ siê dwa sektory o

pow. 1,45 ha wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹. Pomimo, ¿e

to zadanie by³o trudn¹ inwestycj¹ (na bie¿¹co przyjmowano

odpady) i kosztown¹ dla gminy, to jednak zagwarantowa³o

rozwi¹zanie problemu sk³adowania odpadów na wiele lat.

Dziêki wdro¿onej w 1998 roku (z pomyœlnym skutkiem)

segregacji odpadów „u Ÿród³a” na terenie ca³ej gminy,

sk³adowisko bêdzie eksploatowane do 2025 r. Faktem jest, ¿e

z roku na rok zwiêksza siê iloœæ odzyskiwanych odpadów - i

tak w pierwszym roku zbiórki odzyskano 225 ton surowców

wtórnych, obecnie blisko 550 ton rocznie.

Przemiany dokona³y siê równie¿ w zakresie ochrony

powietrza. Wybudowanie ponad 200 km sieci gazowej

stworzy³o warunki do wymiany czynników grzewczych (wêgiel

na gaz) w budynkach mieszkalnych i obiektach zarz¹dzanych

przez gminê (szko³y, placówki kultury, remizy OSP).

Oprócz realizowanych zadañ typowo inwestycyjnych, gmina

prowadzi tak¿e edukacjê ekologiczn¹ w szko³ach

podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych poprzez

udostêpnienie materia³ów edukacyjnych, organizowanie

konkursów o tematyce ekologicznej w lokalnej prasie.

Przyk³adem jest utworzenie i opieka nad œcie¿k¹ przyrodnicz¹

na Miejskiej Górze, oraz stanowiska czynnej ochrony p³azów

w lesie komunalnym. Obydwa projekty zrealizowane zosta³y

przez ko³o terenowe Greenworks przy Gimnazjum w Starym

S¹czu.

Problemem, którego nie da³o siê unikn¹æ s¹ uci¹¿liwe dla

œrodowiska naturalnego zak³ady przemys³owe. Tworzenie

przyjaznego klimatu dla ma³ych przedsiêbiorstw i co za tym

idzie nowych miejsc pracy wp³ywa pozytywnie na rozwój

regionu. Z drugiej strony wiele z firm stanowi przykre i

szkodliwe s¹siedztwo, zarówno dla mieszkañców jak i

œrodowiska naturalnego. Na liœcie najbardziej uci¹¿liwych

podmiotów gospodarczych pierwsze miejsce zajmuj¹ ubojnie

zwierz¹t. Jest ich cztery, zlokalizowane s¹ na terenie: £azów

Biegonickich, Moszczenicy Wy¿nej i Ni¿nej. Œcieki czêsto

przedostaj¹ siê do wód gruntowych, odpady sk³adowane s¹

niezgodnie z przyjêtymi normami. Dla mieszkañców

najwa¿niejszym problemem jest unosz¹cy siê w powietrzu

fetor. Tylko jeden spoœród g³ównych „trucicieli” zosta³ ukarany

sankcjami finansowymi. Podobnie wygl¹da sytuacja w

przypadku ferm drobiu i zak³adów garbarskich. 

Inny typ zanieczyszczeñ emituj¹ liczne stacje paliw. Mamy tu

do czynienia z zanieczyszczeniem gleby substancjami

ropopochodnymi i emisj¹ metanu przy prze³adunku paliw. Do

du¿ego wycieku paliwa dosz³o w 2002 r. Z powodu wadliwej

instalacji do systemu wodoci¹gowego dosta³o siê kilkaset

litrów benzyny. Zak³ady napraw pojazdów i bazy transportowe

nale¿y obarczyæ win¹ za „produkcjê” odpadów olejowych,

akumulatorów i innych niebezpiecznych odpadów.

Wiêksze zak³ady pracy znajduj¹ce siê na terenie gminy:

betoniarnia, ¿wirownia, kamienio³om i cegielnia maj¹ swój

specyficzny wk³ad w degradacjê œrodowiska naturalnego.

Emisja py³ów, ha³as, zanieczyszczenie wód brudnymi

(pop³uczynowymi) wodami to niektóre z problemów

s¹siedztwa przemys³u z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym.

Emisja py³ów katastrofalnie wp³ywa na stan techniczny

zabytkowej zabudowy Starego S¹cza. 

Bezpoœrednio na stan atmosfery wp³ywa z³e rozwi¹zanie

komunikacyjne. Brak obwodnic kieruj¹cych wzmo¿ony ruch

poza granice miasta. Sytuacja mo¿e ulec pogorszeniu wraz z

rozbudow¹ towarowego przejœcia granicznego w Mniszku nad

Popradem. 

G³ównymi Ÿród³ami emisji zanieczyszczeñ atmosfery na

terenie gminy s¹ (oprócz wy¿ej wymienionych przedsiêbiorstw

energetyki cieplnej, kot³owni, zak³adów przemys³owych,

transportu drogowego) gospodarstwa indywidualne. O ile

pierwsze z podanych, czyli zak³ady przemys³owe objête s¹

kontrol¹ i œcis³¹ ewidencj¹, o tyle w przypadku rozproszonych

gospodarstw jakakolwiek kontrola jest niemo¿liwa. Na terenie

gminy nie ma centralnego systemu zaopatrzenia w ciep³o.

Mieszkañcy zmuszeni s¹ ogrzewaæ gospodarstwa

indywidualnie. W ci¹gu ostatnich lat nast¹pi³a zmiana w

sposobie ogrzewania, paliwa tradycyjne (koks, wêgiel),

zast¹piono paliwami ekologicznymi, takimi jak gaz i olej

opa³owy. St¹d te¿ zosta³a znacznie ograniczona emisja

zanieczyszczeñ do atmosfery, co ma odzwierciedlenie w

poprawie stanu zanieczyszczenia powietrza w okolicznych

miejscowoœciach uzdrowiskowych. 

Jednym z najpowa¿niejszych zagro¿eñ na obszarze gminy s¹

powodzie. W Dunajcu najwiêksze roczne przep³ywy

wystêpuj¹ g³ównie w okresie letnim, w Popradzie natomiast
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podczas roztopów wiosennych. Do najgroŸniejszych powodzi

nale¿y zaliczyæ te z lat: 1934, 1948, 1958, 1960, 1970, 1997,

2001. Oprócz d³ugotrwa³ych opadów zdarzaj¹ siê, równie¿ w

Beskidach, wielogodzinne ulewy i powodzie lodowo-zatorowe.

Wezbrania i nastêpuj¹ce w ich wyniku powodzie powoduj¹

szkody zarówno w œrodowisku, jak i gospodarce cz³owieka.

Przyk³adowo wartoœæ strat po powodzi w 2001 roku

oszacowano na 197319308 z³. Regulacja rzek i potoków jest

jedn¹ z najistotniejszych metod ograniczania zagro¿enia

powodziowego. Do innych elementów ochrony mo¿na zaliczyæ

m.in.: racjonalne planowanie przestrzenne; budowê

zbiorników wielozadaniowych; budowê obwa³owañ; system

ostrzegania i monitorowania wód.

G³ównymi Ÿród³ami zanieczyszczeñ cieków wodnych na

terenie gminy s¹: œcieki sanitarne, wody deszczowe z terenów

zabudowanych oraz z dróg, zanieczyszczenia obszarowe,

czyli: zanieczyszczenia zwi¹zane z rolnictwem, hodowl¹

zwierz¹t i nawo¿eniem mineralnym; zanieczyszczenia

zwi¹zane z erozj¹ terenów zlewni rzek; zanieczyszczenia

pochodzenia atmosferycznego; zanieczyszczenia z

„weekendowej” masowej rekreacji uprawianej na terenach

wzd³u¿ dolin Dunajca i Popradu; wycieki z wysypisk œmieci;

sp³ywy œcieków ropopochodnych oraz zwi¹zków chemicznych

spowodowane katastrofami œrodków transportu, oraz

zanieczyszczenia rzeki Poprad p³yn¹ce ze S³owacji.

Mimo trudnoœci w prowadzeniu racjonalnej gospodarki

œciekowej (szczególnie w warunkach rozproszonej zabudowy

w terenach górskich) gmina Stary S¹cz stale rozbudowuje

lokaln¹ infrastrukturê sanitarn¹. Problemem jest brak sieci

kanalizacyjnej na terenie wsi i w czêœci miasta (czêœæ

wschodnia i zachodnia), oraz gromadzenie œcieków w

zbiornikach niespe³niaj¹cych norm.

Wysi³ki Gminy na rzecz poprawy stanu œrodowiska zosta³y

docenione przyznaniem tytu³u „Gminy Przyjaznej

Œrodowisku” przez prezydenta RP za ca³okszta³t dzia³añ na

rzecz poprawy stanu œrodowiska oraz przyznaniem nagrody

prezesa NFOŒiGW w Warszawie w wysokoœci 200 tys. z³ na

zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich w 2001

roku. Ale wiele problemów dopiero czeka na swoje

rozwi¹zanie. Przed nami realizacja programu gospodarki

œciekowej, który zak³ada docelowo budowê 248 km kanalizacji

sanitarnej i rozbudowê, w jednym z wariantów, oczyszczalni

do przepustowoœci 2700 m3/24h, lub sk³adowanie œcieków w

jednej z oczyszczalni miasta Nowy S¹cz. Mimo, ¿e zosta³y

stworzone warunki do korzystania z gazu, Ÿród³em ciep³a

nierzadko s¹: wêgiel, koks, drewno, odpady. Pomimo

prowadzonej na koszt gminy selektywnej zbiórki odpadów

nadal powstaj¹ dzikie wysypiska na brzegach rzek. W

dalszym ci¹gu, chocia¿ na mniejsz¹ skalê, docieraj¹ do nas

sygna³y opró¿niania zbiorników pod os³on¹ nocy, ze zrzutem

œcieków nieczyszczonych do cieków wodnych. Reasumuj¹c

musimy na bie¿¹co d¹¿yæ do poprawy stanu naszego

œrodowiska naturalnego. Obok niezbêdnych inwestycji, trzeba

po³o¿yæ jeszcze wiêkszy nacisk na profilaktykê i edukacjê

ekologiczn¹. Zmiana postawy mieszkañców jest

najwa¿niejszym elementem szeroko pojêtej ochrony

œrodowiska w naszym regionie. Zachowanie walorów

przyrodniczo - krajobrazowych jest niezwykle istotne dla

dalszego rozwoju gminy - jako centrum turystycznego

Beskidu S¹deckiego.

MMaa³³ggoorrzzaattaa  TTaarrssaa--BBiieellaakk

Przy pisaniu tekstu korzysta³am z materia³ów Ÿród³owych UMiG
Stary S¹cz oraz publikacji: Benicjusz G³êboki „Miasto i Gmina
Stary S¹cz w okresie transformacji 1991 - 1993”, Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, Poznañ 1994; Marta Micha³owicz-
Kubal „Stary S¹cz i okolice”, Krosno 1999; „Raport o stanie
powiatu nowos¹deckiego 1999-2002”, Zarz¹d Powiatu
Nowos¹deckiego, Nowy S¹cz - paŸdziernik 2002; Jerzy
Staszkiewicz „Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego”,
Popradzki Park Krajobrazowy, Stary S¹cz 2000

„„SSTTAARROOSS¥¥DDEECCKKIIEE  MMOORRZZEE““    
Fot. Arch. UMiG St. S¹cz
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Katarzyna Pająk
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie − Skłodowskiej w Starym Sączu

PPooddmmuucchh

Zapyta³am kiedyœ                                          

co to podmuch wiatru  

Odpowiedzia³o echo:                                    

To coœ co nie pozwala                                    

upaœæ 

Popycha ciê ku górze

A ty szczêœliwa mkniesz

w ob³okach 

Taki podmuch ukryty   

w twojej g³êbi

SSeenn

Jest w poci¹gu

przy drzwiach

Drzwi otwieraj¹ siê 

wypada

Uderza sercem o kamieñ

A ten krzyczy ¿e to boli

Boli gdy kamieñ uderza 

o  

kamieñ 

BB³³êêkkiittnnaa  pprrzzeessttrrzzeeññ  

Wspó³istniejê z b³êkitem

z tysi¹cami gwiazd

One œmiej¹ siê do mnie

Czujê bezpieczeñstwo

Nie jestem sama

Kiedy siê znudzê - wrócê

na ziemiê 

Ale to siê nigdy nie znudzi

P³yn¹ ³zy szczêœcia

B³êkit jest we mnie!

Od teraz i na zawsze

BBllaasskk

Mam si³ê - by walczyæ

Chêæ - by zwyciê¿yæ 

Pragnienie - by iœæ

Marzenie - by dojœæ

Uœmiech - by nie traciæ ³ez

£zy - by nie nadwerê¿aæ

uœmiechu

Mam motyw - by zostaæ

Poetyckie posiady
przy choince
Dni poprzedzaj¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to przede

wszystkim okres gruntownych porz¹dków, gor¹czkowych

zakupów, intensywnego myœlenia o tym, jakie upominki

przygotowaæ dla bliskich pod choinkê i... troski o to, czy na

wszystko wystarczy pieniêdzy. Jest to zatem czas nieustannej

krz¹taniny, biegania po sklepach i wiêkszego ni¿ zwykle

zmêczenia. Ale s¹ to te¿ dni radosnego oczekiwania - na

rodzinne spotkania, zapach œwierkowych i jod³owych ga³êzi w

domu, blask lampek na choince, smako³yki na stole, a przede

wszystkim na podnios³e, uroczyste chwile religijnych obrzêdów

przywo³uj¹cych czas Narodzin w Betlejem. Jest to czas

¿yczliwoœci dla bliŸnich i nadziei na spe³nienie siê naszych

marzeñ i dobrych ¿yczeñ sk³adanych nam przez znajomych, a

nawet nieznajomych ludzi. Bo przed Œwiêtami wszyscy sk³adaj¹

sobie ¿yczenia.

Mi³ym zwyczajem sta³y siê w ostatnich latach spotkania

przedœwi¹teczne m.in. w zak³adach pracy i szko³ach, na które

przychodz¹ pracownicy, m³odzie¿ i goœcie, aby po³amaæ siê

op³atkiem, wspólnie kolêdowaæ i z³o¿yæ sobie ¿yczenia.

Mo¿na te¿ pos³uchaæ wierszy. Dla mi³oœników piêknego s³owa

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ wspania³¹ okazj¹ do

zorganizowania wieczoru poetyckiego. Miejscem szczególnie

przyjaznym literaturze jest biblioteka, autorzy czuj¹ siê tam

swojsko, a wœród zgromadzonych na pó³kach ksi¹¿ek spotkania

z poezj¹ maj¹ niezwyk³y klimat. Nic zatem dziwnego, ¿e na

Poetyckie posiady przy choince zorganizowane przez

Powiatow¹ i Miejsko - Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Starym

S¹czu 18 grudnia ub. roku, przyby³a du¿a grupa znakomitych

goœci: samorz¹dowe w³adze Starego S¹cza, czytelnicy,

bibliotekarze z ca³ego powiatu i kilkunastu poetów.

W œwi¹teczny nastrój wprowadzili uczestników spotkania

uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Curie -

Sk³odowskiej. Wspaniale zabrzmia³y przygotowane przez nich

kolêdy, pastora³ki i wiersze. Równie¿ poeci goszcz¹cy w

bibliotece przygotowali utwory zwi¹zane tematycznie z Bo¿ym

Narodzeniem. Swoje wiersze czytali: Joanna Babiarz - Król,

Marek Basiaga, Tadeusz Basiaga, Andrzej Grabowski, Barbara

Krê¿o³ek - Paluchowa, Wanda £omnicka - Dulak, Antoni

Mamak, Marek Stêpieñ, Stanis³awa Widomska - Fiedor i

Andrzej Krzysztof Torbus. A póŸniej by³y ¿yczenia, wspólne

kolêdowanie, rozmowy o literaturze i zwyczajach œwi¹tecznych

oraz o planach na nadchodz¹cy rok.
FFoott..  ii  tteekksstt  DDaannuuttaa  SSuu³³kkoowwsskkaa

Zanim pojaœnieje niebo
wiersze przychodz¹…
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Sztuka sceniczna w trzech aktach ze s³owami i muzyk¹

Jana Joachima Czecha zosta³a napisana w Starym S¹czu

w styczniu 1933 r. Wybitny staros¹decki twórca przenosi w

tym przedstawieniu „Betlejem“ w nasze strony, w obszar

bogobojnych górali, ludzi wielkiej wiary, prostych i niez³omnych

zasad. Opowieœæ o narodzeniu Chrystusa wœród ludzi

bezkompromisowych przypomina o nieprzemijaj¹cych

wartoœciach moralnych, pokazuje patriotyzm górali i sk³ania do

refleksji. Czechowy Herod nosi symboliczn¹, piêcioramienn¹

czerwon¹ gwiazdê…

Na scenie staros¹deckiego „Soko³a“ zobaczyliœmy jase³ka

przeniesione z Domu Parafialnego im. J. Popie³uszki w

Marcinkowicach, wystawi³a j¹ tam Akcja Katolicka i Teatr

Amatorski. Prapremiera odby³a siê 70 lat temu w Starym S¹czu. 

W tym przedstawieniu ¿yw¹ i urozmaicon¹ akcjê sztuki ubarwiaj¹

oryginalne kolêdy, przyœpiewki i pieœni w wykonaniu chóru.

Barwne postacie sugestywnie kreuj¹ aktorzy - amatorzy, ca³y

zespó³ wykonawczy liczy kilkadziesi¹t osób - doros³ych, m³odzie¿y

i dzieci. 

Tekst sztuki napisany zosta³ autentyczn¹ gwar¹ góralsk¹,

okraszon¹ rubasznym humorem, równie¿ muzyka zosta³a

skomponowana w stylu podhalañskim, z jej specyficznym

kolorytem brzmieniowym tak ró¿nym od muzyki innych regionów. 

Przedstawienie odbywa siê w scenerii prawdziwego ¿ycia

podhalañskiego, ukazanej z dba³oœci¹ o etnograficzn¹

poprawnoœæ scen i szczegó³ów. Inscenizatorzy dodali do sztuki

troszkê dowcipnych aktualnoœci.

Spektakl zosta³ przyjêty z zainteresowaniem i uznaniem,

publicznoœæ, która wype³ni³a salê kina, ¿ywo reagowa³a na

przedstawienie, w³¹czaj¹c siê w akcjê ¿yczliwym œmiechem.

Wykonawcy z wdziêcznoœci¹ przyjmowali owacje

publicznoœci. 

JAN JOACHIM CZECH - ur. 29 sierpnia 1888 w

Cyganowicach, zm. 1 stycznia 1955 w Starym S¹czu -

muzyk, kompozytor, literat, nauczyciel i dzia³acz oœwiatowy.

Ukoñczy³ Pañstwowe CK Seminarium Nauczycielskie w

Starym S¹czu (1908) i Konserwatorium Muzyczne we

Lwowie (1929). Nauczyciel w Szko³ach Ludowych

(Witkowice, Pr¹dnik Czerwony, Kobylany), w Publicznej

Szkole Powszechnej Miejskiej, Pañstwowym Seminarium

Nauczycielskim Mêskim, Prywatnym Seminarium

Nauczycielskim ¯eñskim oraz Pañstwowym Liceum

Pedagogicznym w Starym S¹czu. Dzia³acz Towarzystwa

Gimnastycznego Sokó³, Towarzystwa Szko³y Ludowej,

Zwi¹zku Strzeleckiego, Nowos¹deckiej Komisji Kulturalno-

Oœwiatowej, Kó³ M³odzie¿y Ludowej Ziemi S¹deckiej.

Za³o¿yciel orkiestry i chóru Komitetu Kulturalno-

Oœwiatowego w Starym S¹czu (1946). Prowadzi³ Teatr

Szkolny oraz wyk³ady (1936-39) na kursach kulturalno-

oœwiatowych i teatralnych dla nauczycieli powiatu

nowos¹deckiego i województwa krakowskiego. W okresie

okupacji dzia³acz konspiracyjny i tajnego nauczania.

Cz³onek sekcji muzyki powa¿nej oraz sekcji literackiej

ZAIKS. Stworzy³ kilkaset utworów literackich i muzycznych

(wierszy, pieœni, utworów wokalno-instrumentalnych i

scenicznych), w tym pisane gwar¹ góralsk¹ sztuki

sceniczne: „Skarby“, „Micha³owa bieda“, „Na ryterskim

zamku“, „Jase³ka podhalañskie“. 
RRKK

NARODZIEŁ SIE JEZUS KRYSTUS
− jasełka podhalańskie Jana Joachima Czecha 



Op³atkowe spotkanie Staros¹deczan pn. "Wieczór wigilijny"

zgromadzi³o w kinie Poprad wielopokoleniow¹ widowniê.

Program artystyczny przygotowany przez s. Agatê Chruœlick¹

- przedstawili uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1. 

FERIE Z OŚRODKIEM KULTURY
KKiinnoo  PPoopprraadd::
· Multimedialne projekcje bajek po³¹czone z warsztatami

plastycznymi - wtorek, czwartek, sobota - godz. 10,00

· Dyskusyjny Klub Filmowy dla m³odzie¿y gimnazjalnej -

wtorek godz. 12,00

OOssiieeddlloowwyy  KKlluubb  KKuullttuurryy  „„RReellaakkss””

19.01 - zajêcia œwietlicowe a w tym rozgrywki tenisa sto³owego,

ogl¹danie filmów video, zajêcia grupy apostolskiej

20.01 - wyjazd na basen do Nowego S¹cza

22.01 - konkurs plastyczny, zawody sprawnoœciowe

23.01 - wyjazd do Krynicy na lodowisko

26.01 - ognisko i zabawy plenerowe na Miejskiej Górze

27.01 - wyjazd na basen do Nowego S¹cza

28.01 - turniej tenisa sto³owego

29.01 - wyjazd na kulig do Rytra

30.01 - dyskoteka oraz gry i  konkursy

/program uzale¿niony od pogody/

WWiieejjsskkii  KKlluubb  KKuullttuurryy  ww  SSkkrruuddzziinniiee

19.01 - rozgrywki tenisa sto³owego „M³odzików”

22.01 - zabawa choinkowa dla dzieci i konkurs plastyczny

23.01 - wideo projekcje bajek i filmów 

25.01 - spotkanie op³atkowe dla seniorów Skrudziny i Gabonia 

26.01 - rozgrywki tenisa sto³owego kadetów

29.01 - kulig lub bal przebierañców z konkursami

30.01 - maraton gier planszowych 

(szachy, warcaby, chiñczyk, itp.)

31.01 - dyskoteka 

WWiieejjsskkii  DDoomm  KKuullttuurryy  ww  BBaarrcciiccaacchh

19.01 - gry œwietlicowe, tenis, bilard, szachy

20.01 - turniej tenisa sto³owego, zajêcia œwietlicowe

21.01 - video projekcja bajek, zajêcia plastyczne

22.01 - dyskoteka z konkursami

23.01 - c.d. turniej tenisa sto³owego, zajêcia œwietlicowe

24.01 -  wyjazd na kulig do Rytra

26.01 - rozgrywki w bilarda, gry œwietlicowe

27.01 - turniej szachowy, gry œwietlicowe

28.01 - video projekcja bajek, zajêcia plastyczne, gry

œwietlicowe 

29.01 - bal przebierañców, gry i zabawy

30.01 - c.d. turnieju szachowego

31.01 - dyskoteka z konkursami
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Dobre serce...
Niezwykle mi³a uroczystoœæ mia³a miejsce 14 stycznia br. w

Szkole Podstawowej w Popowicach. Okazj¹ do jej

zorganizowania sta³ siê Dzieñ Babci i Dziadka. 

Jak co roku m³odzie¿ szkolna zaprosi³a szanownych

Seniorów - najstarszych mieszkañców Popowic oraz

kochane babcie i dziadków na uroczyst¹ mszê œw.

Przygotowano równie¿ wystêp chóru szkolnego, który

przedstawi³ piêkne kolêdy i pastora³ki. Babcie i dziadków

uczci³y najm³odsze grupy uczniów z klas „0“ - III wystawiaj¹c

krótkie obrazki sceniczne, œpiewaj¹c piosenki i deklamuj¹c

wiersze, które goœcie przyjêli z entuzjazmem. Dyrektorka

Szko³y dziêkowa³a seniorom: „Za mi³oœæ, za serce, za

dobroæ, za ten piêkny, szczególny dar - Wasze wnuczêta“.

„Dobre serce - przysiad³o na ³aweczce, zmêczone

troszeczkê“ - s³owa jak¿e dobitnie oddaj¹ce sens s³owa

„babcia“. 

Uczniowie z wielkim zaanga¿owaniem organizowali tê

uroczystoœæ - jedn¹ z najwa¿niejszych w roku. Program

artystyczny przygotowano pod kierunkiem Anety Lompart,

Doroty Ogorza³y oraz Piotra Korwina.

Przyby³ym solenizantom przygotowano jeszcze jedn¹

niespodziankê: s³odki poczêstunek przy wspó³udziale Rady

Rodziców. Wspólne biesiadowanie sta³o siê okazj¹ do

wspomnieñ z lat m³odoœci i udowodni³o, ¿e osobom starszym

brakuje kontaktów z rówieœnikami.

Okazuje siê, ¿e kultywowanie takiej tradycji jest niezwykle

wa¿ne, gdy¿ uczy okazywania serdecznoœci bliŸnim oraz

mi³oœci i troski o najbli¿szych.   AALL

Bohaterowie „Ludzi Bezdomnych”
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marii Sk³odowskiej-Curie

odby³y siê rejonowe eliminacje V Ma³opolskiego Konkursu

Czytelniczego „Bohaterowie Ludzi Bezdomnych Stefana

¯eromskiego“. Laureatk¹ zosta³a Paulina Duda z Zarzecza,

uczennica kl. II c I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana

D³ugosza w Nowym S¹czu. Wychowanka polonistki prof. Urszuli

Adamek, jako jedyna zdoby³a komplet 20 punktów. Tu¿ za ni¹

uplasowali siê: Joanna R¹czkowska (ZS nr I w Gorlicach), Kinga

Majchrzak (ZS im. Œw. Kingi w £¹cku), Natalia Zieliñska (ZS nr

2 im. Sybiraków w Nowym S¹czu), Paulina Krzykalska (ZSZ w

Starym S¹czu), Zuzanna Go³¹b (LO nr 8 w Nowym S¹czu).

Prace ocenia³o jury w sk³adzie: Maria Jab³oñska, Anna Zaj¹c-

Bieñkowska, Zofia Pychyrek, Ewa Ziêba, Marta Leœniak i Renata

Gierczyk. 

W konkursie wystartowa³o 49 uczniów szkó³ œrednich z

S¹decczyzny, Limanowskiego i Gorlickiego, którzy zmagali siê z

testem sk³adaj¹cym siê z kilkudziesiêciu pytañ. Musieli

odpowiedzieæ na szczegó³owe, czasem bardzo zaskakuj¹ce

pytania, np.: co by³o bezpoœrednio przyczyn¹ wymierzenia

swawolnemu Dyziowi 30 klapsów, gdzie pan Doktor pomyœla³ o

Joannie Podborskiej jako swojej ¿onie, czy gdzie znajdowa³o siê

mieszkanie g³ównego bohatera?

- Konkurs mia³ formê quizu, którego celem by³o rozbudzanie i

utrwalanie czytelnictwa lektur wœród m³odzie¿y

ponadgimnazjalnej - mówi Józef Puœcizna, szef Powiatowego

M³odzie¿owego Domu Kultury w Starym S¹czu, organizator

konkursu. W staros¹deckim „ogólniaku” by³y eliminacje

rejonowe, natomiast wojewódzkie odbêd¹ siê w MDK w

Krakowie. Zakwalifikowa³o siê do nich kilkunastu uczniów.

Wszyscy uczestnicy naszego konkursu i ich nauczyciele

otrzymali pami¹tkowe dyplomy, a najlepsi nagrody.    rreedd

Fot. Jolanta Czech



Do Redakcji Kuriera Staros¹deckiego
W odpowiedzi na artyku³ „Dostojna Jubilatka”, zamieszczony

w Kurierze Staros¹deckim Nr 136 z grudnia 2003 roku -

informujê, ¿e pani Emilia Olechno nie jest jedyn¹ ¿yj¹c¹

absolwentk¹ ¯eñskiego Seminarium Nauczycielskiego Sióstr

Klarysek w Starym S¹czu.

Moja matka Aleksandra Czech z d. Szayer w 1932 roku

ukoñczy³a Prywatne Seminarium Nauczycielskie ¯eñskie im.

œw. Kingi w Starym S¹czu.

[Aleksandra Czech (z d.Szayer) - urodzi³a siê 11 lipca 1913 w Jaœle.

1920 - 1927 - szko³a powszechna w Starym S¹czu

1927 - 1932 - Prywatne Seminarium Nauczycielskie ¯eñskie

im.œw.Kingi w Starym S¹czu

W 1929 roku za³o¿y³a pierwsz¹ w Starym S¹czu ¿eñsk¹

dru¿ynê harcersk¹, któr¹ prowadzi³a przez 3 lata.

W latach 1932 - 1934 ukoñczy³a Centralny Instytut

Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Od wrzeœnia 1935 do sierpnia 1936 jako nauczyciel w.f.

prowadzi³a æwiczenia cielesne w Prywatnym Gimnazjum

¯eñskim im.œw.Kingi w Starym S¹czu.

W 1937 roku w Krakowie zda³a Pañstwowy Egzamin na

nauczyciela w szko³ach œrednich.

W latach 1945-1952 pracowa³a jako etatowy nauczyciel

wychowania fizycznego w Pañstwowym Liceum Pedagogicznym

w Starym S¹czu.

W latach 1959-1972 by³a zatrudniona w Liceum Ogólnokszta³c¹cym

w Starym S¹czu jako etatowy nauczyciel w.f.]

Jan Czech
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JOGA KUNDALINI 
Aleksander Rafa³ Siemaszkiewicz (Amar Der Singh),

posiadacz licencjonowanego miêdzynarodowego certyfikatu

zaprasza na spotkania, w trakcie których bêdzie mo¿na

poæwiczyæ jogê, a tym samym „rozci¹gn¹æ siê”, poprawiæ

zdrowie. 

- To bardzo bezpieczne, naturalne dzia³anie na organizm.

Joga Kundalini, któr¹ proponujê, jest staro¿ytn¹

technologi¹, bez zwi¹zku z religi¹, magi¹ czy jak¹kolwiek

indoktrynacj¹, s³u¿y samopoznaniu, oczyszcza organizm i

wzmacnia miêœnie. Przez pierwszy okres czasu wskazane

jest æwiczyæ z nauczycielem, póŸniej mo¿na æwiczyæ samemu

wed³ug przygotowanego konceptu, wskazówek

indywidualnych. Spotkania odbywaj¹ siê co tydzieñ, w ka¿dy

poniedzia³ek o godz. 17 w domu przy ul. Królowej Jadwigi 7

(inf. 0602877259).

FERIE W DOMU KULTURY
PPoowwiiaattoowwyy  MM³³ooddzziiee¿¿oowwyy  DDoomm  KKuullttuurryy  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu

pprrooppoonnuujjee  ww  ookkrreessiiee  ffeerriiii  nnaassttêêppuujj¹¹ccee  zzaajjêêcciiaa::

ppiieerrwwsszzyy  ttyyddzziieeññ  ffeerriiii

n Poniedzia³ek: Od godz. 11.00 - 19.00 zajêcia plastyczne,

nauka gry na organach. Studio Piosenki, zespo³y

instrumentalno-wokalne

n Wtorek: Od 11.00 - 19.30 zajêcia plastyczne, nauka gry

na gitarze i fortepianie, Studio Piosenki, zespó³

instrumentalno-wokalny

n Œroda: Od godz. 11.00 - 19.00 próba generalna przed

koncertem kolêd, zajêcia plastyczne - nauka origami,

próba przed koncertem poezji „Piosenki wierszem

malowane“

n Czwartek: Od godz, 11.00 - 19.00 plenerowe spotkanie z

kolêd¹ „Do szopy Hej! Pasterze“, koncert kolêd, poezji i

pastora³ek, kulig z pieczeniem kie³basy

n Pi¹tek: Od godz. 11.00 - 17.30 Spotkanie z poezj¹, nauka

gry na organach, zespó³ instrumentalno-wokalny

ddrruuggii  ttyyddzziieeññ  ffeerriiii

n Poniedzia³ek: Od godz. 11.00 - 18.00 nauka gry na

fortepianie, akordeonie, skrzypcach, organach

n Wtorek: Od godz. 12.00 -19.30 zabawa karnawa³owa bal

przebierañców, nauka gry na organach, instrumentach

dêtych, zespó³ instrumentalny, solistki i zespó³ Bambino.

Wernisa¿ i wieczór poezji „ Piosenka wierszem

malowana“

n Œroda: Od godz. 9.00 - 21.30 spotkanie integracyjne

instrumentalistów, koncert kolêd, solistki, zespó³

Bambino, Studio Piosenki - koncert w Krynicy

n Czwartek: Od godz. 11.00 - 19.00 zespó³ instrumentalny,

nauka gry na akordeonie, koncert kolêd i pastora³ek

n Pi¹tek: Od godz. 9.00 - 17.30 nauka gry na fortepianie,

organach i instrumentach dêtych - wybór nowego

repertuaru

PPoowwiiaattoowwyy  MM³³ooddzziiee¿¿oowwyy  DDoomm  KKuullttuurryy  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu
pprrzzyyggoottoowwaa³³  ww  ookkrreessiiee  ffeerriiii  zziimmoowwyycchh  ddllaa  ddzziieeccii  ii  mm³³ooddzziiee¿¿yy
sszzeerrookk¹¹  ggaammêê  zzaajjêêææ,,  wwœœrróódd  nniicchh::  KKoonncceerrttyy  KKoollêêdd  ii
PPaassttoorraa³³eekk,,  PPlleenneerroowwee  SSppoottkkaanniiee  zz  KKoollêêdd¹¹,,,,  DDoo  SSzzooppyy  HHeejj
PPaasstteerrzzee““  ppoo³³¹¹cczzoonnee  zz  kkuulliiggiieemm,,  WWeerrnniissaa¿¿  ii  WWiieecczzóórr  PPooeezzjjii
„„PPiioosseennkkaa  WWiieerrsszzeemm  mmaalloowwaannaa““..  SSppoottkkaanniiee  iinntteeggrraaccyyjjnnee
iinnssttrruummeennttaalliissttóóww,,  zzaabbaawwaa  kkaarrnnaawwaa³³oowwaa,,  nnaauukkêê  ggrryy  nnaa
iinnssttrruummeennttaacchh  ii  wwiieellee  iinnnnyycchh..

K S E R O • K S E R O • K S E R O
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.00 −  17.00

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

LISTY, OPINIE • LISTY, OPINIE

SSSS TTTT AAAA RRRRYYYY SSSSĄĄĄĄ CCCCZZZZ 2222 0000 0000 4444
FFFFEEEERRRR IIII EEEE



KK OO NN CC EE RR TT
NNOOWWOORROOCCZZNNYY
Burmistrz Miasta i Gminy Stary S¹cz, jak co roku,

zaprosi³ wszystkich mieszkañców oraz goœci na

uroczysty "Koncert Noworoczny". Wielka gala odby³a

siê 10 stycznia w sali gimnastycznej Gimnazjum im.

Juliusza S³owackiego. Wyst¹pi³a Orkiestra

Reprezentacyjna Stra¿y Granicznej z Nowego S¹cza,

która pod batut¹ Stanis³awa Str¹czka i Leszka

Mieczkowskiego zaprezentowa³a popularny repertuar z

najpiêkniejszych operetek. Arie wyœpiewywali znani w

Polsce i poza granicami soliœci: Ma³gorzata D³ugosz -

sopran i Ryszard Wróblewski - tenor. Ze „swoj¹”

orkiestr¹ zaœpiewa³a tak¿e Ewa Maœlanka-Cebula.

Orkiestra Stra¿y Granicznej, obok licznych

zespo³ów regionalnych, jest chlub¹ naszego

regionu. W swej tradycji nawi¹zuje do s³awnej

Orkiestry 1-go Pu³ku Strzelców Podhalañskich 

z okresu przedwojennego. Prezentuje równie¿

folklor muzyczny Karpat, od Tatr i Podhala, do

muzyki Górali i Lachów S¹deckich. Reprezentuje

formacjê Stra¿y Granicznej RP na festiwalach,

defiladach, paradach krajowych oraz zagranicznych.

Z du¿ym powodzeniem uczestniczy 

w Miêdzynarodowych Spotkaniach Muzycznych

Orkiestr Wojskowych w Krakowie. Jest nagrywana

przez radio i telewizjê. W jej dorobku znajduj¹ siê

równie¿ nagrania p³ytowe. Orkiestra szczyci siê

powa¿nym dorobkiem i zas³ugami w krzewieniu

kultury muzycznej, zw³aszcza Podtatrza i

Podbeskidzia. Na sta³e wpisana w pejza¿ kulturalny

Ziemi S¹deckiej, propaguje repertuar o walorach

patriotyczno-historycznych, folklorystycznych oraz

muzykê powa¿n¹. S¹decka Orkiestra jest jedyn¹ z

orkiestr typu wojskowego u¿ywaj¹c¹ tradycyjnych

instrumentów ludowych: trombity beskidzkie, dudy

podhalañskie, dzwonki pasterskie - ''zbyrcoki''…

Tamburmajor dzier¿y w rêku góralsk¹ ciupagê! 

W trakcie koncertu, najlepsze ¿yczenia noworoczne

przekaza³ zebranym burmistrz Marian Cycoñ, który

przy tej okazji uhonorowa³ uczestników konkursu na

najefektowniej oœwietlon¹ posesjê Miasta i Gminy

Stary S¹cz w okresie œwi¹teczno-noworocznym.

Nagrody pieniê¿ne i okolicznoœciowe dyplomy zosta³y

przyznane Stanis³awowi Tokarczykowi z Barcic

Górnych, Stefanowi Bielowi ze Starego S¹cza 

i Wincentemu Bochniarzowi z Barcic Górnych,

natomiast Tadeusz Marsza³ek zosta³ wyró¿niony

dyplomem i albumem „Pieœñ o Starym S¹czu”. 

Dodatkowo, m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Zawodowych im.

W³adys³awa Orkana w Starym S¹czu wykona³a

monta¿ s³owno - muzyczny: "Choæ dziœ ten zwyczaj

obojêtny œwiatu, œlê Ci op³atek", pod kierunkiem 

Lidii Paluch. 

W finale wszyscy wykonawcy wspólnie 

z publicznoœci¹ zaœpiewali monumentaln¹ polsk¹

kolêdê „Bóg siê rodzi”. 

Koncert by³ wydarzeniem kulturalnym i artystycznym,

„sala koncertowa” wype³ni³a siê po brzegi

wdziêcznymi s³uchaczami. RK


