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RRyynneekk,,  wwooddaa  ii  œœcciieekkii
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W I E Œ C I  Z  M A G I S T R A T U
n OP£ATY. Burmistrz Miasta i Gminy Stary

S¹cz wyda³ zarz¹dzenie (Nr 19/04) 
w sprawie uussttaalleenniiaa  ssttaawweekk  oopp³³aatt  zzaa
uuddoossttêêppnniiaanniiee  iinnffoorrmmaaccjjii  ppuubblliicczznneejj. Z dn.
22.01.2004 op³aty wynosz¹: za informacjê
wymagaj¹c¹ wyszukania od 6 do 20
dokumentów - 5 z³, za informacjê wymagaj¹c¹
wyszukania ponad 20 dokumentów - 10 z³; za
sporz¹dzenie kopii dokumentów w formie A4
op³ata 30 gr. za stronê, za sporz¹dzenie kopii
dokumentów w formacie A3 op³ata wynosi 50
gr. za stronê (za udostêpnienie informacji na
noœniku elektromagnetycznym nie pobiera siê
op³aty pod warunkiem dorêczenia noœnika); za
przes³anie przesy³k¹ pocztow¹ kopii
dokumentów pobiera siê dodatkow¹ op³atê w
wysokoœci l0 z³ za przesy³kê. Op³atê uiszcza
siê poprzez wp³atê do kasy lub wp³atê na
rachunek bankowy Urzêdu, w przypadku gdy
kopie dokumentów przesy³ane s¹ poczt¹
op³ata ma byæ uiszczana przy odbiorze
przesy³ki. 

n INWESTYCJE. Burmistrz Miasta i Gminy w
Starym S¹czu wyda³ zarz¹dzenie (Nr 25/04 z
28.01.2004) w sprawie pprrzzeezznnaacczzeenniiaa
œœrrooddkkóóww  ffiinnaannssoowwyycchh  zz  bbuudd¿¿eettuu  MMiiaassttaa  ii
GGmmiinnyy  SSttaarryy  SS¹¹cczz  nnaa  pprrzzeebbuuddoowwêê  sseeggmmeennttuu
„„CC””  bbuuddyynnkkuu  sszzkkoo³³yy  PPooddssttaawwoowweejj  ii
GGiimmnnaazzjjuumm  ww  GGoo³³kkoowwiiccaacchh””  ww  rraammaacchh
PPrrooggrraammuu  AAkkttyywwiizzaaccjjii  OObbsszzaarróóww  WWiieejjsskkiicchh..  Z
bud¿etu na 2004 rok planuje siê przeznaczyæ
na ten cel z dzia³u inwestycji kwotê 798.775 z³. 

n KURSY DLA ROLNIKÓW. Agencja
Restrukturyzacji Rolnictwa dofinansowa³a
kursy dla mieszkañców wsi: Barcice,
Golkowice, Przysietnica i Wola Krogulecka.
Szkolenia dla rolników w zakresie: rolnictwa
ekologicznego, obs³ugi komputera i
komputerowego prowadzenia firm, bêd¹
odbywa³y siê w szko³ach. - Koszt kursu wynosi
18 tys. z³, Agencja dofinansuje go w kwocie
15 tys. z³ - mówi Zofia Golonka, dyr. szko³y w
Przysietnicy. - Pieni¹dze przeznaczone s¹ na
zakup sprzêtu komputerowego i za³o¿enie
sieci z dostêpem do Internetu. Zajêcia bêd¹
prowadziæ wyk³adowcy z odpowiednimi
certyfikatami. Z chwil¹ zakoñczenia naboru,
do 20 osób w grupie, otrzymamy pierwsz¹
ratê w wys. 80% dotacji. W sfinalizowaniu
przedsiêwziêcia aktywnie uczestniczy³ Antoni
Iwulski, so³tys Barcic i radny Rady Miejskiej. 

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Stary S¹cz og³asza przetarg nieograniczony na:
„„BBuuddoowwêê  ssiieeccii  ooœœwwiieettlleenniiaa  uulliicczznneeggoo  ddrrooggii  ppoowwiiaattoowweejj  BBaarrcciiccee  ––  WWoollaa
KKrroogguulleecckkaa  ww  mm..  WWoollaa  KKrroogguulleecckkaa  ––  eettaapp  IIIIII””. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

- sieci oœwietleniowej napowietrznej przy drodze powiatowej nr 25346 w
miejscowoœci Wola Krogulecka – etap III 

- w zakresie zgodnym z PB oraz Decyzj¹ o pozwoleniu na budowê, 

- niezbêdnych protoko³ów kontroli i sprawdzeñ, 

- geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczej. 

Termin realizacji: od 15 marca 2004 r. do dnia 15 kwietnia 2004 r. 

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. 
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 3
marca 2004r. do godz. 10.00. 
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 3 marca 2004r. o godz. 10.30 w siedzibie
UMiG pok. nr 10. 
Kryteria oceny ofert: - cena 100%. 

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Stary S¹cz oogg³³aasszzaa  I przetarg ustny
nieograniczony na: „„sspprrzzeeddaa¿¿  nniieerruucchhoommooœœccii  oozznnaacczzoonneejj  nnuummeerreemm  ddzziiaa³³kkii
22111144//11  oo  ppooww..  00..00882255  hhaa  zzaabbuuddoowwaanneejj  bbuuddyynnkkiieemm  oo  ffuunnkkccjjii  mmaaggaazzyynnoowweejj  oo
ppooww..  uu¿¿yyttkkoowweejj  220022,,77  mm22  oorraazz  ddzziiaa³³kkii  nnrr  22111144//22  oo  ppoowwiieerrzzcchhnnii  00..00996677  hhaa””..
Budynek magazynowy, o którym mowa powy¿ej zajmowany jest przez
lokatora na cele mieszkaniowe w czêœci o powierzchni 48 m2. 
Dzia³ki objête s¹ Ksiêg¹ Wieczyst¹ Nr 64615 prowadzon¹ przez S¹d
Rejonowy w Nowym S¹czu. 
Nieruchomoœæ po³o¿ona jest oko³o 1 km od centrum, w pobli¿u dworca PKP,
dojazd bardzo dobry. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obowi¹zuj¹cym do dnia 31.12.2003 r. przedmiotowe dzia³ki by³y po³o¿one:
„istniej¹ca i projektowana zabudowa mieszkalna. Dopuszcza siê realizacjê
rzemios³a uci¹¿liwego szczególnie w strefie uci¹¿liwoœci od kolei, o ile nie
zostan¹ naruszone interesy osób trzecich oraz zachowane przepisy
sanitarne i zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska”. W chwili obecnej brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. 
Przetarg odbêdzie siê w Urzêdzie Miasta i Gminy Stary S¹cz ul. Batorego
25 w dniu 12 marca 2004 r. o godz. 11.00. 
Cena wywo³awcza: 84.788,00 z³ (s³ownie: osiemdziesi¹t cztery tysi¹ce
siedemset osiemdziesi¹t osiem z³otych) 
Osoba przystêpuj¹ca do przetargu winna wp³aciæ wadium w wysokoœci
10.000 z³ (s³ownie: dziesiêæ tysiêcy z³otych) na konto Urzêdu Miasta i
Gminy w Banku Spó³dzielczym w Starym S¹czu Nr
41881600012001000000130012 najpóŸniej do dnia 8 marca 2004 r. do
godz. 16-tej. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny. 
Informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. (018) 446-
02-70 wew. 113 i 114. 

BB UU RR MM II SS TT RR ZZ
mmggrr  MMaarriiaann  CCyyccooññ

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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W niedzielê 15 lutego w
Muzeum Regionalnym

odby³o siê doroczne zebranie
sprawozdawcze Towarzystwa
Mi³oœników Starego S¹cza.
Najstarsza i najwiêksza
staros¹decka organizacja
pozarz¹dowa, zajmuj¹ca siê
rozwojem kultury i ochron¹
zabytków rozpoczê³a 56 rok
dzia³alnoœci. Towarzystwo liczy
143 cz³onków i skupia blisko
dwustuosobow¹ rzesze
zarejestrowanych sympatyków. 

- Podstawowym zadaniem Towarzystwa by³a ochrona naszego
budynku – referowa³ prezes JJaann  KKoosszzkkuull. – Dziêki prawie
czteroletnim zabiegom oraz zrozumieniu burmistrza Mariana
Cyconia zmienione zosta³o pokrycie dachu na muzeum. Postêp
prac by³ bardzo bacznie i ¿yczliwie obserwowany przez
mieszkañców miasta. Ochrona zabytków oraz dzia³alnoœæ
samego muzeum jest im wiêc bardzo bliska. Równoczeœnie
wymienione zosta³y ozdobne wazony wieñcz¹ce dach.
Wykonano je w pracowni garncarskiej a¿ w Nowym Wiœniczu.
Równolegle z wymian¹ pokrycia dachowego dokonaliœmy
kolejnego remontu w dwóch salach w ramach walki z grzybem,
który bezlitoœnie atakuje budynek. Remont wykonany zosta³
wy³¹cznie œrodkami w³asnymi Towarzystwa przy
bezinteresownym wsparciu p. Józefa Mikulca. W grudniu p.
Wies³aw Szewczyk wymalowa³ na nasz¹ proœbê dwie sale
wystawowe. Zacieœniamy wspó³pracê z m³odzie¿¹. Ko³o
M³odych Staros¹deczan przy naszym Towarzystwie ma
utworzone subkonto, na którym mo¿e gromadziæ œrodki
finansowe. Do tej pory zorganizowali kilka akcji m.in. spotkanie
wielkanocne dla osób samotnych i rajd rowerowy na Przehybê.
W Liceum im. Marii Curie - Sk³odowskiej p. Andrzej Sojka
zorganizowa³ Ko³o M³odych Mi³oœników Starego S¹cza, tym
samym m³odzie¿ staros¹decka do³¹czy³a do ogólnopolskiego
ruchu M³odych Mi³oœników Starych Miast.Zorganizowaliœmy
uroczystoœci zwi¹zane ze115 rocznic¹ urodzin Jana Joachima
Czecha. Du¿ym wydarzeniem promocyjnym dla miasta i
prowadzonego przez nas muzeum by³a zorganizowana w
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie wystawa
poœwiêcona Staremu S¹czowi. Towarzystwo w³¹czy³o siê w to
dzie³o bardzo szeroko. Przygotowaliœmy szereg fotogramów i
dokumentów, a przede wszystkim udostêpniliœmy wiele bardzo
ciekawych eksponatów. S³u¿yliœmy równie¿ wiedz¹ i pomoc¹
merytoryczn¹. Podjêliœmy inwentaryzacjê zbiorów muzealnych.
To zadanie z uwagi na zasoby (zgodnie z ksiêg¹ inwentarzow¹
mamy ³¹cznie 2182 eksponaty w tym 458 to etnografia, 178
obrazów, 117 militarii, 179 eksponatów dot. historii miasta oraz
140 uporz¹dkowanych ¿yciorysów i innych zdarzeñ zwi¹zanych
z miastem) wymaga jednak jeszcze sporo czasu i pracy. Nasze
muzeum jest coraz bardziej doceniane w Polsce. W miesi¹cach
wiosennych kilkanaœcie rzeŸb i obrazów bralo udzia³ w wielkiej
wystawie w Koninie pt.“Polscy Œwiêci i B³ogoslawieni“
oczywiœcie najliczniej prezentowana by³a œw. Kinga. Nale¿y 
z dum¹ podkreœliæ, ¿e zbiory starych ksi¹g cechowych 
i miejskich stanowi¹ przedmiot wielu badañ. W ubieg³ym roku
muzeum zwiedzi³o 4340 osób, w tym indywidualnie 1995, 

a zbiorowo 2345. Niestety frekwencja zwiedzaj¹cych spad³a,
nie ma kolonii, nie ma zielonych szkó³, nie ma obozów
wêdrownych m³odzie¿y. Oœrodki takie jak Krynica czy
¯egiestów w ogóle nie przyje¿d¿aj¹ z wycieczkami. Od trzech
lat wydajemy „Kroniki Muzealne“. Równie¿ w 2003 r., w
oparciu o dotacjê Starostwa Powiatowego w kwocie 1500 z³
wydaliœmy czwarty numer tego wydawnictwa, w ca³oœci
poœwiêcony ludziom zwi¹zanym z kultur¹. Nie podjêliœmy
natomiast renowacji pomników na Starym Cmentarzu,
przerasta to nasze mo¿liwoœci finansowe (tylko renowacja
anio³a na pomniku ks. Micha³a Przywary, wed³ug wyceny, ma
kosztowaæ ok. 2500 z³.). Wydarzeniem kulturalnym miasta jest
coroczny Staros¹decki Festiwal Muzyki Dawnej, w roku
ubieg³ym odby³a siê ju¿ XXV Jubileuszowa edycja tego
festiwalu. Towarzystwo by³o jednym z za³o¿ycieli festiwalu,
zatem nale¿a³o zaakcentowaæ nasz udzia³ w jubileuszu. 
W naszych salach na ten czas zorganizowana zosta³a wystawa
starych strojów dworskich. Dla poparcia tej imprezy, na
Zarz¹dzie, podjêliœmy uchwa³ê o wsparciu festiwalu kwot¹
tysi¹ca z³otych, dziêki czemu zamieszczono logo Towarzystwa
wœród organizatorów i sponsorów. Niezale¿nie od tego
wyst¹piliœmy z odpowiednim wnioskiem do Ministerstwa
Kultury o wsparcie finansowe festiwalu. Przyznanie dotacji
przez ministerstwo œwiadczy, ¿e staros¹decka impreza jest
ceniona na szczeblu centralnym. Równie¿ na rok 2004
z³o¿yliœmy odpowiedni wniosek.

Widaæ, ¿e pomimo skromnego bud¿etu i coraz wiêkszych
trudnoœci z pozyskaniem hojnego sponsora, uda³o siê
Towarzystwu wiele zrobiæ w roku ubieg³ym. Oprócz Prezesa,
spore zaanga¿owanie w pracê organizacji wk³adaj¹
cz³onkowie Zarz¹du: Jóózzeeff  CCzzyy¿¿oowwsskkii,,  WW³³aaddyyss³³aaww  KKuubboowwiicczz
oorraazz  AAnnnnaa  ZZiiaajjaa,,  KKaarrooll  FFiijjaa³³kkoowwsskkii  ii  MMaarriiaann  KKuucczzaajj..
Po wys³uchaniu sprawozdañ z dzia³alnoœci, cz³onkowie TMSS
wybrali do Komisji Rewizyjnej p. SS³³aawwoommiirraa  GGrryysszzeewwsskkiieeggoo,
w miejsce zmar³ego w ubieg³ym roku JJaannaa  GGrryyŸŸllaakkaa,
wieloletniego dzia³acza tej organizacji oraz jednomyœlnie
udzielili swoim w³adzom absolutorium i przyjêli program
dzia³ania na rok 2004.

RR..  KKuummoorr

Walne Zebranie Towarzystwa Mi³oœników Starego S¹cza

ZZ  nnoowwyymm  ddaacchheemm



Rynek, woda 
i ścieki
RRyysszzaarrdd  KKuummoorr::  PPaanniiee  BBuurrmmiissttrrzzuu,,  jjaakk  wwyyggll¹¹ddaa  sspprraawwaa
pprrzzeebbuuddoowwyy  rryynnkkuu  ppoo  kkiillkkuu  ssppoottkkaanniiaacchh  zz  mmiieesszzkkaaññccaammii  --
gg³³óówwnniiee  pprrzzeeddssiiêêbbiioorrccaammii,,  kkttóórrzzyy  oopprrootteessttoowwaallii  pprroojjeekktt??
MMaarriiaann  CCyyccooññ:: - Nie spodoba³ siê proponowany uk³ad
komunikacyjny, z ograniczeniami ruchu ko³owego i parkingu
na rynku, odstêpujemy wobec tego od tej koncepcji.
Organizacja ruchu w obrêbie rynku i ulic: Kazimierza
Wielkiego, Jagielloñskiej, Mickiewicza, Daszyñskiego,
Kopernika, Placu Œw. Kingi i Sobieskiego, pozostaje bez
zmian. Projektant z firmy A4 wprowadzi³ ju¿ oczekiwane przez
mieszkañców poprawki do projektu. Dementujê natomiast
nieprawdziwe pog³oski dotycz¹ce istoty tego projektu: na
p³ycie rynku pozostan¹ „kocie ³by“, zachowane bêd¹ spadki
p³aszczyzny p³yty, ci¹gi komunikacyjne zostan¹ wy³o¿one
kostk¹ granitow¹, zlikwidowane bêd¹ krawê¿niki i tzw. bariery
dla niepe³nosprawnych. 

OObbaawwyy  bbuuddzz¹¹  ttaakk¿¿ee  mmoo¿¿lliiwwooœœccii  ssffiinnaannssoowwaanniiaa  tteeggoo
pprrzzeeddssiiêêwwzziiêêcciiaa..  KKwwoottaa  rrzzêêdduu  99  mmllnn  zz³³  ww  sskkaallii  bbuudd¿¿eettuu  ggmmiinnyy
jjeesstt  oollbbrrzzyymmiiaa..  
- Przebudowa rynku nie dotknie tak bardzo staros¹deckiego
podatnika. Na projekt przeznaczyliœmy 100 tys. z³. W
bud¿ecie tego roku zak³adamy kolejne 400 tys. z³ jako nasz
udzia³ w przebudowie rynku. Powtórzê raz jeszcze, poniewa¿
ju¿ o tym mówi³em w ubieg³ym roku, inwestycja tej wielkoœci
przekracza mo¿liwoœci bud¿etu gminy. Zabieramy siê do tej
roboty z myœl¹ o œrodkach unijnych. Mamy niepowtarzaln¹
szansê na uzyskanie dla tego przedsiêwziêcia œrodków ze
zintegrowanego programu operacyjnego województwa
ma³opolskiego. Zak³adany koszt inwestycji to 9,8 mln z³, z
funduszy Unii Europejskiej mo¿emy otrzymaæ 75% jej
wartoœci, czyli przesz³o 7 mln z³. Resztê musimy uzyskaæ we
w³asnym zakresie. Ubiegamy siê o dotacjê z kilku Ÿróde³.

PPrrzzeeddssiiêêbbiioorrccyy  pprroowwaaddzz¹¹ccyy  iinntteerreessyy  ww  rryynnkkuu  ii  ookkoolliiccaacchh,,
oobbaawwiiaajj¹¹  ssiiêê,,  ccoo  oocczzyywwiissttee,,  oo  kkoonnddyyccjjêê  sswwooiicchh  ffiirrmm..  JJaakk  dd³³uuggoo
ppoottrrwwaajj¹¹  pprraaccee??
- Zablokowanie centrum miasta nam nie grozi. Skoro
akceptujemy koniecznoœæ rewitalizacji rynku, musimy zgodziæ
siê na pewne, ograniczone do kilku miesiêcy niedogodnoœci.
Dalsza degradacja p³yty rynku, a zw³aszcza ci¹gów
komunikacyjnych wzd³u¿ pierzei po³udniowej i zachodniej
doprowadzi do tego, ¿e klienci czy turyœci w ogóle bêd¹
omijali to miejsce. Jeœli porozumiemy siê w zasadniczych
kwestiach, robota ruszy na jesieni tego roku.

CCzzyy  ss¹¹  sszzaannssee,,  ¿¿eebbyy  ddllaa  tteejj  iinnwweessttyyccjjii  wwyypprraaccoowwaaææ
kkoommpprroommiiss??
- Czasu jest bardzo ma³o. Do koñca lutego musimy do
naszego wniosku o dofinansowanie, do³¹czyæ pozwolenie na
budowê. Aby je uzyskaæ, konieczna jest zgoda wszystkich
zainteresowanych. Je¿eli inwestycja nie uzyska
dofinansowania w tym roku, trzeba bêdzie j¹ od³o¿yæ na
lepsze czasy, które pewnie rych³o nie nast¹pi¹. Jestem jednak
dobrej myœli, rozmawiamy, mo¿emy wiêc dojœæ do
porozumienia.
JJaakk  wwyyggll¹¹ddaa  sspprraawwaa  zzaaooppaattrrzzeenniiaa  mmiieesszzkkaaññccóóww  ww  wwooddêê  ii

ooddpprroowwaaddzzaanniiaa  œœcciieekkóóww  ww  kkoonntteekkœœcciiee  rroozzmmóóww  oo  pprrzzyysstt¹¹ppiieenniiuu
ddoo  ssppóó³³kkii  „„SS¹¹ddeecckkiiee  WWooddooccii¹¹ggii””  oorraazz  wwyybboorruu  kkiieerruunnkkuu  zzrrzzuuttuu
œœcciieekkóóww??  
- Trzy lata temu Rada Miejska podjê³a uchwa³ê intencyjn¹ w
sprawie przyst¹pienia do Spó³ki wraz z aportem. Pomimo
prowadzonych rozmów nie przyst¹piliœmy do „S¹deckich
Wodoci¹gów”, z uwagi na rozstrzygniêcie Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego w Nowym S¹czu, w wyniku którego
grunty na terenie Starego S¹cza u¿ytkowane przez Rejonowe
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w likwidacji,
przesz³y w ich u¿ytkowanie wieczyste. Decyzja ta zosta³a
przez nas zaskar¿ona do Naczelnego S¹du
Administracyjnego – oddzia³ zamiejscowy w Krakowie.
Wpisano równie¿ zastrze¿enie w Ksiêdze Wieczystej o
wstrzymaniu wykonania decyzji SKO w zwi¹zku z wniesion¹
skarg¹. Pomimo kilkakrotnych monitów do chwili obecnej nie
mamy ostatecznych rozstrzygniêæ w tym zakresie. Prowadz¹c
rozbudowê systemów kanalizacyjnych, stajemy przed
powa¿nym dylematem - wyborem, z jednej strony budowy
nowoczesnej oczyszczalni w miejsce przestarza³ej na Wielkim
Wygonie, z drugiej zaœ skierowania œcieków do kolektora B i
na oczyszczalniê w Nowym S¹czu – Wielopolu. Z
ekonomicznego punktu widzenia skierowanie tam œcieków
jest najbardziej optymalnym rozwi¹zaniem. 

AAllee  ccaa³³yy  ww  ttyymm  aammbbaarraass,,  ¿¿eebbyy  ddwwoojjee  cchhcciiaa³³oo  nnaarraazz……
- Widzimy mo¿liwoœci (i chcemy) wspó³pracy z Nowym
S¹czem w zakresie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
œcieków. W sprawê jest tak¿e zaanga¿owana Gmina
Che³miec. Z naszego punktu widzenia warunki stawiane przez
„S¹deckie Wodoci¹gi” s¹ jednak zbyt wygórowane. Podobnie
myœl¹ w Che³mcu. Nak³ady wniesione na budowê kolektorów
i umowa wspó³pracy w zakresie zaopatrzenia w wodê i
odprowadzenia œcieków przewidywa³a wspó³pracê na
zasadach partnerskich, tymczasem przy rozbudowie sieci
wodno-kanalizacyjnej stawia siê wyœrubowane warunki i nie
respektuje praw w³aœcicieli. Nie zawarliœmy wiêc umowy i nie
podjêliœmy uchwa³y o przyst¹pieniu do Spó³ki. Nie jesteœmy
skazani na „S¹deckie Wodoci¹gi”, chcemy partnerskiej
wspó³pracy, a nie dyktatu. Nak³ady na inwestycje w tym
zakresie powinny w perspektywie przynosiæ oszczêdnoœci, a
wiêksza liczba odbiorców wp³ywaæ na obni¿enie kosztów, a
nawet cen, tymczasem, jak s³yszymy w Nowym S¹czu od
kwietnia podnosi siê op³aty za kubik wody oraz
odprowadzonych œcieków. 

WWaarruunnkkii  ddyykkttuujjee  ssiillnniieejjsszzyy..  CCzzyy  ttaakkiiee  ppoorroozzuummiieenniiee  jjeesstt  ww
ooggóóllee  mmoo¿¿lliiwwee??  
- Conditio sine qua non - warunkiem koniecznym s¹ równe
prawa wszystkich wspólników. Chcemy rozmów z w³adzami
Nowego S¹cza. Powo³ania zwi¹zku gmin zajmuj¹cego siê
realizacj¹ zadañ w³asnych gminy z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzenia œcieków -
ka¿da z gmin mia³aby po jednym g³osie w walnym
zgromadzeniu wspólników. Dopiero po utworzeniu zwi¹zku
mo¿na by rozwa¿aæ formê organizacyjn¹ jednostki zajmuj¹cej
siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
odprowadzenia œcieków. W interesie mieszkañców
S¹decczyzny, nie tylko naszej gminy, potrzeba nam
wspó³pracy w takich sprawach ponad podzia³ami
administracyjnymi. 

NNaa  oossttaattnniimm  WWaallnnyymm  ZZeebbrraanniiuu  TToowwaarrzzyyssttwwaa  MMii³³ooœœnniikkóóww
SSttaarreeggoo  SS¹¹cczzaa  ppaadd³³yy  ggoorrzzkkiiee  ss³³oowwaa  ppoodd  aaddrreesseemm  aauuttoorraa
wwssttêêppuu  ddoo  aallbbuummuu  „„PPiieeœœññ  oo  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu””..  CChhooddzzii  oo
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ffrraaggmmeenntt,,  ww  kkttóórryymm  KK..  CCzzyy¿¿eewwsskkii
ppiisszzee,,  ¿¿ee  ww  llaattaacchh  ppoowwoojjeennnnyycchh
„„mmiiaassttoo  bbyy³³oo  ppeerrmmaanneennttnniiee
nniieeddooiinnwweessttoowwaannee,,  ccoo  sskkuuttkkoowwaa³³oo
zzaanniieeddbbaanniiaammii  wwee  wwsszzyyssttkkiicchh
ddzziieeddzziinnaacchh::  ggoossppooddaarrccee,,
iinnffrraassttrruukkttuurrzzee  mmiieejjsskkiieejj,,  ooœœwwiiaacciiee,,
kkuullttuurrzzee””,,  ccoo  PPaann  nnaa  ttoo??
- Rzeczywiœcie, S¹deczanie mog¹ siê
poczuæ ura¿eni tymi s³owami. Nawet
nie trzeba tego uzasadniaæ. Efekty
pracy widaæ go³ym okiem, tak¿e na
zdjêciach w tej publikacji. Album jest
przedsiêwziêciem autorskim, wszelkie
prawa s¹ zastrze¿one dla „Bia³ego
Kruka”. Mo¿emy polemizowaæ i
wyjaœniaæ, niemniej trzeba te¿
zauwa¿yæ, ¿e sam autor pisze we
wstêpie, ¿e ten okres naszej historii
czeka na swojego historiografa.
Towarzystwo, jak s³ysza³em, chce
opracowaæ monografiê opisuj¹c¹ lata
1945-90 w Starym S¹czu – tekst do
Kronik Muzealnych. W albumie
najwa¿niejsze s¹ jednak fotografie,
dziêki nim zyska³ uznanie odbiorców i
sta³ siê niezwykle istotnym elementem
promocji naszego miasta i gminy.

PPaannaa  ZZaassttêêppccaa  zzaakkoommuunniikkoowwaa³³  nnaa  ttyymm
zzeebbrraanniiuu,,  ¿¿ee  ssffiinnaannssoowwaanniiee  aallbbuummuu  nniiee
oobbccii¹¹¿¿yy³³oo  bbuudd¿¿eettuu  ggmmiinnyy..  
--  Przedsiêwziêcie okaza³o siê
sukcesem artystycznym i
komercyjnym. Nie wydaliœmy na to
piêkne wydawnictwo ani grosza z
bud¿etu. Prowadziliœmy szerok¹
kampaniê marketingow¹, odby³y siê
promocje z udzia³em autorów i szefów
wydawnictwa. Do tej pory
sprzedaliœmy 1239 sztuk albumu, 246
otrzymali sponsorzy, natomiast 477
zosta³o przeznaczonych na promocjê.
Dochody ze sprzeda¿y i darowizn
przekroczy³y koszty zwi¹zane z
wydawnictwem i promocj¹ o ponad 14
tys. z³otych. Pozosta³o jeszcze ok. 400
albumów, z czego 200 znajduje siê w
sprzeda¿y komisowej. Album mo¿na
kupiæ m.in. w kopalni soli w Wieliczce,
w ksiêgarniach, we wszystkich
bibliotekach w powiecie i w wielu
innych miejscowoœciach Ma³opolski.
Natomiast poprzez wydawnictwo jest
rozprowadzany po ca³ej Polsce, a tak¿e
poza granicami. Jeszcze raz
serdecznie dziêkujê wszystkim
sponsorom, którzy na album wp³acili w
sumie ponad 58 tys. z³. 

ZZ  BBuurrmmiissttrrzzeemm  MMiiGG  SSttaarryy
SS¹¹cczz  MMaarriiaanneemm  CCyyccoonniieemm
rroozzmmaawwiiaa³³  RRyysszzaarrdd  KKuummoorr

W styczniu br. na scenie kina „Poprad” wyst¹pi³
goœcinnie Œl¹ski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” ze

sztuk¹ EEddmmuunnddaa  WWoojjnnaarroowwsskkiieeggoo „Biegnijcie do szopki -
kolêdariusz na Bo¿e Narodzenie i Trzech Króli“. 
Wspania³a gra aktorów i scenografia sprawi³y, ¿e widzowie
ogl¹dali przepiêkne widowisko.
W tym miejscu chcê przybli¿yæ czytelnikom „Kuriera
Staros¹deckiego” postaæ Pana Edmunda.

Jest rodowitym Staros¹deczaninem. Po ukoñczeniu
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Starym S¹czu (1949)
studiowa³ filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim
oraz dziennikarstwo. Jego ¿ona (z domu Essen) równie¿
pochodzi ze Starego S¹cza. Na miejscu Jej rodzinnego
domu i ogrodu stoi dzisiaj pawilon handlowy SHP.
Ojciec Edmunda by³ znanym i cenionym spo³ecznikiem,
radnym Rady Miejskiej, przewodnicz¹cym Osiedla
Cyganowice, bardzo aktywnym dzia³aczem Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Starym S¹czu oraz jej komendantem.

Edmund w okresie powojennym jako licealista pe³ni³ odpowiedzialne funkcje w Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego w Starym S¹czu. W tym okresie w naszym mieœcie by³y prê¿nie dzia³aj¹ce
struktury ZHP.
Po studiach zamieszka³ wraz z ¿on¹ – lekarzem w Katowicach, gdzie do tej pory prowadzi
dzia³alnoœæ literack¹.
Jest laureatem wielu nagród literackich (m.in. za sztuki dla teatru lalek oraz monodramy – „Traktat
o krasnoludku”, „Pi³ka Yorika”). Od lat zwi¹zany z Radiem Katowice.
By³ wspó³twórc¹ kabaretu „Œruba”, kierownikiem literackim „Ateneum” i Teatru Nowego w
Zabrzu, szefem redakcji teatralnej Telewizji Œl¹skiej, wyk³adowc¹ w Studium Aktorskim przy
Teatrze Dzieci Zag³êbia w Bêdzinie. 
Zajmowa³ siê równie¿ rysunkiem satyrycznym (debiutowa³ w „Szpilkach”, póŸniej swoje prace
drukowa³ m.in. w katowickim tygodniku „Kocynder”).
Brat Edmunda Józef Wojnarowski jest profesorem Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach.
Edmund Wojnarowski dziennikarz, dramaturg, poeta i satyryk jest jednym z niewielu autorów
pisz¹cych z myœl¹ o teatrze lalek. Swoje pierwsze sztuki („Aldebaranek”, „M¹dry jak Maæków
kot, który œwieczkê zjad³ i po ciemku chodzi³”, „Ballada o bochenku chleba”, „Pacyd³o nie œpi”,
„Uœmiech dla smoka”) napisa³ dla Teatru Ateneum; gdzie wystawiano ich prapremierowe
inscenizacje. Utwory te szybko znalaz³y siê w repertuarach innych zespo³ów (równie¿ poza
granicami kraju). Scenicznej realizacji doczeka³y siê równie¿: „Przypowieœæ o Jasiu, który szuka³
os³a”, „Piernikomachia”, „Nowe szaty królika” czy „O Królewnie Banialuce i Ksiêciu Dyrdymale”.
Najnowsze baœnie to „Sztuka do trzech razy” oraz „Bajkopeja”, która swoj¹ prapremierê mia³a
nie w teatrze, a na katowickiej antenie radiowej - w formie s³uchowiska.
W³aœnie z utworem „Bajkopeja” Œl¹ski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” obieca³ w okresie
wiosennym (kwiecieñ - maj) przyjechaæ do Starego S¹cza.
Tak¹ obietnicê przekaza³ w kinie „Poprad” Edmund Wojnarowski obecny na spektaklu w dniu 
25 stycznia.
Mamy nadziejê, ¿e Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury poczyni starania, aby teatr zagoœci³ w
naszym mieœcie. 
Edmund Wojnarowski tworzy tak¿e dla doros³ych, wykorzystuj¹c ró¿ne formy literackie.
Wymienione wczeœniej utwory adresowane bezpoœrednio do dzieci - poprzez bogactwo
zawartych w nich znaczeñ, przyci¹gaj¹ do literatury zabawy równie¿ dojrza³ych odbiorców. 
Wiele opowiadañ oraz kilka sztuk teatralnych ukaza³o siê drukiem. Najnowsze teksty okreœlane
przez twórcê jako proza teatralna na tematy animowane, publikowane s¹ w biuletynie lalkarzy
„Animator”. 
Edmund Wojnarowski pisze tak¿e ciekawe teksty dla „Kuriera Staros¹deckiego”, m.in. w cyklu
„S¹deckie wyczulenia”. 
¯yczymy Autorowi du¿o si³ i zdrowia do dalszej twórczoœci.

Tym artyku³em pragnê zaprosiæ Staros¹deczan do podzielenia siê wiedz¹ o naszych rodakach,
którzy rozsiani po Polsce i po œwiecie, odnosz¹ sukcesy w wielu dziedzinach.
Maj¹c z wieloma z nich (szczególnie z absolwentami I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Starym
S¹czu) bliskie kontakty, wiem, ¿e nasze miasto jest im bliskie, czêsto je odwiedzaj¹ i darz¹
sentymentem. 
Mog³em siê o tym przekonaæ, zwracaj¹c siê do nich wraz z burmistrzem o wsparcie finansowe
wydania albumu „Pieœñ o Starym S¹czu”.

MMaarriiaann  LLiiss
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¯aden okres w dziejach Koœcio³a katolickiego nie sprzyja³ tak
bardzo rozwojowi ruchu zakonnego jak œredniowiecze.

Szczególnie wyró¿ni³ siê pod tym wzglêdem XIII wiek - stulecie
nowych idea³ów, licznych nowych œwiêtych, nowych zakonów i
odnowy ¿ycia religijnego w Europie. Stulecie œw. Dominika, œw.
Franciszka i œw. Klary.
Klasztory I i II Zakonu franciszkañskiego powsta³e w XIII i na

pocz¹tku XIV wieku trwa³y, wywieraj¹c du¿y wp³yw na ¿ycie
religijne, spo³eczne i kulturalne narodów europejskich. Mija³y
wieki...
Od XIV - XVI wieku istnia³y w Polsce trzy konwenty klarysek -
w Starym S¹czu, Krakowie i GnieŸnie. Jest faktem, ¿e w XVI
wieku nast¹pi³o rozluŸnienie dyscypliny zakonnej w
klasztorach klarysek, jak zreszt¹ i w innych zakonach, g³ównie
w zakresie pos³uszeñstwa i ubóstwa. By³ to okres rozchwiania
siê ¿ycia g³ównie na skutek protestantyzmu i innych pr¹dów
innowierczych.1 W trosce o ¿ycie duchowe zgromadzeñ
zakonnych biskup krakowski kardyna³ Jerzy Radziwi³³ wyda³
szereg dekretów maj¹cych na celu jego uzdrowienie.
Przekonany by³ równie¿, i¿ uwolnienie klarysek spod jurysdykcji
franciszkanów i przeniesienie ich pod bezpoœrednie
zwierzchnictwo biskupie bêdzie dla konwentów ¿eñskich
korzystne. Uzyska³ na to zgodê papie¿a w 1598 roku. Wywo³a³o
to niezadowolenie czêœci sióstr, pragn¹cych pozostaæ w œcis³ym
zwi¹zku z zakonem mêskim, zgodnie z wol¹ œw. Franciszka i œw.
Klary i tak, jak to by³o przez wieki. DDllaatteeggoo  nniieewwiieellkkaa  ggrruuppaa
mmnniisszzeekk  zz  kkrraakkoowwsskkiieeggoo  kkllaasszzttoorruu  ppoossttaannoowwii³³aa  ooppuuœœcciiææ
zzggrroommaaddzzeenniiee  ii  uuddaaææ  ssiiêê  ddoo  KKaalliisszzaa. Zamieszka³y w kamienicy, o
któr¹ wystara³ siê dla nich gwardian O. Wilczek. Podarowa³a j¹
klaryskom Barbara Sulimowska, dodaj¹c jeszcze w 1618 r. wieœ
Kaliszkowice. Sama zosta³a wkrótce zakonnic¹ w tym
klasztorze. Opiekê duchow¹ zapewnia³ konwentowi klasztor
franciszkanów.
W okresie rozbiorów wiêkszoœæ klasztorów uleg³a kasacie. Nie
przetrwa³ równie¿ kaliski konwent sióstr klarysek, który znalaz³
siê w zaborze pruskim. Likwidacjê ¿ycia zakonnego w Prusach
Po³udniowych w³adze rozpoczê³y od sekularyzacji dóbr
klasztornych. 28 VII 1796 r. ukaza³ siê edykt królewski, na mocy
którego zosta³y one przejête przez pañstwo. Konfiskaty dóbr
duchownych dokonano pod pretekstem Ÿle prowadzonej w
nich gospodarki. Przy tym dodawano inny argument, ¿e
g³ównym zadaniem duchowieñstwa jest s³u¿ba Bo¿a, a nie
gospodarstwo. Za zabrane dobra duchowieñstwo mia³o
otrzymywaæ kompetencjê w wysokoœci 50% dotychczasowego
dochodu, po potr¹ceniu kosztów administracyjnych i
podatków. Czêœæ dóbr rozdano urzêdnikom i junkrom
pruskim.2 Maj¹tek Kaliszkowice nale¿¹cy do kaliskiego
klasztoru klarysek sta³ siê w³asnoœci¹ genera³a porucznika von
Rückela. W³adze pruskie wyp³aca³y kompetencje nieregularnie
i stopniowo je pomniejsza³y, dlatego wszystkie zgromadzenia

zakonne cierpia³y niedostatek, a czêsto dotkliw¹ biedê. 19
lutego 1805 roku klasztor klarysek w Kaliszu zosta³
skonfiskowany. Przebywa³o w nim wówczas 6 zakonnic - trzy z
nich zosta³y przeniesione do klasztoru w Œremie, a pozosta³e
trzy do konwentu w GnieŸnie. Budynek klasztoru kaliskiego
zosta³ przeznaczony na powiêkszenie wiêzienia dla Polaków.

Kolejnym siedemnastowiecznym konwentem II zakonu
franciszkañskiego by³a fundacja Wiktorii i Tekli Gu³towskich.
KKllaasszzttoorr  zzoossttaa³³  zzaa³³oo¿¿oonnyy  ww  ŒŒrreemmiiee  ww  11661166  rrookkuu.. Trzy lata
póŸniej przyby³y tam klaryski z Gniezna; w 1623 r. mia³o
miejsce ich uroczyste wprowadzenie przez prowincja³a
franciszkanów. Znajduj¹cy siê za miastem klasztor nie
odgrywa³ wiêkszej roli w œrodowisku. S³u¿y³ przede wszystkim
do umieszczania w nim panien szlacheckich z okolicy.3

Podstaw¹ utrzymania konwentu by³y posagi sióstr, sumy
kapitalne i folwark we wsi Lubiatowo. W wyniku sekularyzacji
dóbr w Prusach folwark ten zosta³ klasztorowi odebrany.
Wprawdzie w³adze ocenia³y wartoœæ konfiskowanych dóbr i
wyp³aca³y konwentom odszkodowania za nie, wyznaczaj¹c
równoczeœnie pewne kwoty / tzw. kompetencje / na
utrzymanie mniszek lub mnichów, lecz od sum tych klasztory
zmuszone by³y p³aciæ ogromne podatki. Ze swej strony w³adze
nie spieszy³y siê z p³atnoœciami. Niemal zupe³nie pozbawione
dochodów klaryski œremskie prosi³y w 1799 r. w³adze o zwrot
folwarku, na co otrzyma³y odpowiedŸ, aby przenieœæ czêœæ
zakonnic do Gniezna i tym sposobem polepszyæ sytuacjê
materialn¹ pozosta³ych. Siostry nie zgodzi³y siê na to. Konwent
przetrwa³ do 1833 roku, kiedy to uleg³ kasacie w ramach
ogólnej likwidacji klasztorów w Prusach.

CCiieekkaawwee  ii  ddoossyyææ  nniieettyyppoowwee  bbyy³³yy  ppoocczz¹¹ttkkii  kkllaasszzttoorruu  ww
CChhêêcciinnaacchh.. Istnia³y tam tercjarki, nad którymi mieli pieczê
franciszkanie. Mieszka³y one we w³asnym domu, nosi³y habity,
kszta³ci³y dziewczêta i wykonywa³y ró¿ne prace dla koœcio³ów.
Dziêki pomocy wojewody lubelskiego Jana Tar³y i kanonika
Miko³aja Œwierskiego, który póŸniej zosta³ sufraganem
che³mskim, a tak¿e dziêki wsparciu proboszcza ks. Tomasza
Gabrylewicza i okolicznej szlachty, uda³o siê prze³o¿onej
tercjarek - Klarze Grêdoszowskiej uzyskaæ warunki materialne i
mieszkaniowe potrzebne do za³o¿enia klasztoru. Wkrótce
prymas £ubieñski wyrazi³ zgodê na jego powstanie. NNaa
uurroocczzyyssttee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  44  ppaaŸŸddzziieerrnniikkaa  11664444  rrookkuu
celebrowane przez biskupa nominata Miko³aja Œwierskiego
przyby³ prowincja³ franciszkanów Marcinkowski i ksieni
gnieŸnieñskiego klasztoru klarysek. Bardzo licznie
uczestniczy³a w tej uroczystoœci szlachta i duchowieñstwo.
Pierwsza wspólnota liczy³a 8 sióstr, w niespe³na dwa lata liczba
mniszek podwoi³a siê. W³adze carskie skaza³y klasztor na
wymarcie. Ostatnie dwie mniszki w roku 1902 przeniesiono do
klasztoru Œwiêtej Katarzyny w Górach Œwiêtokrzyskich.
Klasztor zamkniêto. Dzisiaj w miejscu dawnych klarysek s¹
inne mniszki franciszkañskie - bernardynki, które tu przyby³y w
roku 1931. 4

WW  XXVVIIII  wwiieekkuu  ppoowwssttaa³³  jjeesszzcczzee  kkllaasszzttoorr  ssiióóssttrr  kkllaarryysseekk  ww
ZZaammooœœcciiuu..  Burzliwa historia naszego kraju mia³a du¿y wp³yw na
losy konwentów zakonnych - czêsto by³ to wp³yw dodatni,
niestety, jeszcze czêœciej ujemny. W latach 1655 - 1660 trwa³a
wojna polsko - szwedzka. Pod ten czas kiedy nieprzyjazny
Imieniowi Chrzeœcijañskiemu i od Koœcio³a Bo¿ego
Odszczepieñca Heretyk Nieprzyjaciel Szwedzki wpad³ by³ do
Korony Polskiej, i wszystkie jej wskroœ przebieg³szy
Wnêtrznoœci, Mieczem a Ogniem grassowaæ pocz¹³ tyrañsko,
dla którego zawziêtoœci ani Domy Bo¿e i Pañskie Œwi¹tnice,
ani ¿adne Klasztory i w nich poœwiêcone Bogu Panienki
osiedzieæ siê niemog³y bezpieczne, przysz³o z niema³ym ¿alem

DDaannuuttaa  SSuu³³kkoowwsskkaa

III. Klaryski w Polsce 
− klasztory założone w XVII i XX wieku
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z tych Œwiêtych Siedlisk i Klauzur Klasztornych wszystkim w
Koronie dla ochrony zdrowia i honorów swoich, z
Zgromadzenia Swych rozerwaæ siê Pannom Zakonnym.
Ruszy³y siê tedy i rozjecha³y dla pomienionej burze po ró¿nych
Fortecach do Krewnych Swoich i z Konwentu
Staros¹deckiego Panny Zakonne, Z których Wielebna Panna
Katarzyna Zieliñska na uchronienie siê z Zdrowiem swoim
pos³ana by³a do Zamoœcia, gdzie jako w obronnej Fortecy przy
Rodzonej Swojej Wielmo¿nej Jejmoœci Pani Grzybowskiej
Podkomorzynej Czerskiej przez ten czas Szwedzkiego najazdu
zostawa³a. Tam na on czas tameczne wzwy¿ pomienione
Zamojskie Panny Pobo¿ne, powzi¹wszy Znajomoœæ z
mianowan¹ Pann¹ Zieliñsk¹, z czêstej z ni¹ œwi¹tobliwej
konwerstacyei i duchownych rozmów, upodoba³y sobie Regu³ê
i Zakonne Ustawy S. Klary. ¯ycz¹c tedy sobie jako
naprêdszego intencjom i pragnieniom swoim skutku, usilnie i
œwi¹tobliwie do regu³y tej w Klasztorze Staros¹deckim stara³y
siê o przyjêcie, pragn¹c zakonnej tego¿ konwentu duchownej
instrukcji wed³ug którejby tak zakonnie i pobo¿nie ¿yæ mog³y.5

Z cytowanego fragmentu siedemnastowiecznego dokumentu
wynika, i¿ w czasie najazdu szwedzkiego czêœæ klarysek
szuka³a schronienia u krewnych i dobrodziejów. Wspomniane w
tym tekœcie Zamojskie Panny Pobo¿ne, by³y tercjarkami, które
pod wp³ywem K. Zieliñskiej zosta³y klaryskami, co da³o
pocz¹tek zamojskiemu zgromadzeniu zakonnemu.
KKllaasszzttoorr  ssiióóssttrr  kkllaarryysseekk  ww  ZZaammooœœcciiuu  zzoossttaa³³  zzaa³³oo¿¿oonnyy  ww  11668800

rrookkuu..  Istnia³ prawie dwieœcie lat. Na mocy edyktu cesarskiego z
12.XII.1781r., nakazuj¹cego kasatê zakonów
kontemplacyjnych, zosta³ skasowany przez w³adze austriackie.
Sta³o siê to 3.II.1782 roku. Osiem mieszkaj¹cych w nim
wówczas zakonnic opuœci³o klasztor. Trzy uda³y siê do
Rzeczypospolitej. Tym, które pozosta³y w Galicji, biskup
przemyski pozwoli³ zamieszkaæ u ich rodzin lub krewnych.
Czêœæ sióstr oœwiadczy³a, ¿e chce przyj¹æ œwiecki sposób ¿ycia,
tym wyp³acono pewne kwoty na kupno nowej odzie¿y, gdy¿
zgodnie z zarz¹dzeniem cesarskim nie mog³y ju¿ nosiæ habitów
zakonnych. W klasztorze zamojskim zamieszka³y szarytki,
którym cesarz Franciszek Józef  przekaza³ równie¿ nale¿¹cy
wczeœniej do klarysek folwark Jatu³ów Panieñski.
JJaakk  wwyynniikkaa  zz  ppoowwyy¿¿sszzeeggoo  tteekkssttuu,,  ¿¿aaddeenn  zz  zzaa³³oo¿¿oonnyycchh  ww  XXVVIIII  ww..
kkllaasszzttoorróóww  kkllaarryysseekk  nniiee  pprrzzeettrrwwaa³³  zzaabboorróóww..

Znów minê³y wieki. NNaajjmm³³ooddsszzee  kkllaasszzttoorryy  IIII  ZZaakkoonnuu
ffrraanncciisszzkkaaññsskkiieeggoo  ppoowwssttaa³³yy  ww  PPoollssccee  ddooppiieerroo  ppoodd  kkoonniieecc  XXXX
ssttuulleecciiaa..
Podczas kapitu³y prowincjonalnej Zakonu franciszkanów w

£odzi - £agiewnikach w 1983 roku wizytator generalny tej
prowincji O. Cecylian Niezgoda postawi³ wniosek utworzenia
nowego klasztoru sióstr œw. Klary jako wotum dziêkczynnego
za kanonizacjê œw. Maksymiliana Marii Kolbego. KKaappiittuu³³aa
wwyyzznnaacczzyy³³aa  ppoorreeffoorrmmaacckkii  kkllaasszzttoorr  ww  MMiieeddnniieewwiiccaacchh  nnaa  ddoomm
kkllaauuzzuurroowwyy  ddllaa  kkllaarryysseekk..  NNaa  mmooccyy  rreesskkrryyppttuu  KKoonnggrreeggaaccjjii
ZZaakkoonnóóww  ii  IInnssttyyttuuttóóww  ŒŒwwiieecckkiicchh  zzoossttaa³³  oonn  eerryyggoowwaannyy  pprrzzeezz
aarrccyybbiisskkuuppaa  ggnniieeŸŸnniieeññsskkoo  --  wwaarrsszzaawwsskkiieeggoo  kkaarrddyynnaa³³aa  JJóózzeeffaa
GGlleemmppaa  44  ppaaŸŸddzziieerrnniikkaa  11998855  rrookkuu..  W 1986 r. przyby³o do niego
ze staros¹deckiego klasztoru 6 sióstr pod przewodnictwem
by³ej ksieni Celiny Tomaszek. Nowe zgromadzenie zakonne
powiêksza³o siê szybko. Obecnie jest w Miedniewicach ok. 20
mniszek. Siostry z tego konwentu przejê³y klasztor SS klarysek
w Dingolfing - Niemcy.
Po powstaniu w 1992 r. diecezji zamojsko - lubaczowskiej,

biskup Jan Œrutwa stara³ siê odzyskaæ koœció³ franciszkanów i
klasztor klarysek w Zamoœciu. Uda³o siê to tylko czêœciowo.
Koœció³, / w którym od jakiegoœ czasu mieœci³o siê kino / zosta³
uroczyœcie rekoncyliowany. Po niemal 200 latach zosta³a w nim
odprawiona msza œw., a wkrótce powsta³a przy nim parafia,

która zosta³a powierzona franciszkanom prowincji
warszawskiej. Klasztoru nie uda³o siê odzyskaæ. Na siedzibê
nowego zgromadzenia zakonnego klarysek przeznaczono star¹
plebaniê w Sitañcu ko³o Zamoœcia. UUzzyysskkaawwsszzyy  ppoozzwwoolleenniiee
SSttoolliiccyy  AAppoossttoollsskkiieejj,,  bbiisskkuupp  JJaann  ŒŒrruuttwwaa  wwyyddaa³³  2255  mmaarrccaa  11999955
rrookkuu  ddeekkrreett  uussttaannaawwiiaajj¹¹ccyy  kkllaasszzttoorr  kkllaarryysseekk  ww  SSiittaaññccuu..
Wkrótce przyby³y do niego cztery siostry ze Starego S¹cza
wraz z ksieni¹ Ma³gorzat¹ Michalik. Zakonnice otoczy³y swój
dom i ogród murem klauzurowym, nastêpnie wybudowa³y nowy
budynek klasztorny, poniewa¿ stary nie odpowiada³ w pe³ni
wymogom ¿ycia kontemplacyjnego.

NNaajjmm³³ooddsszzyymm  kkoonnwweenntteemm  ssiióóssttrr  kkllaarryysseekk  ww  PPoollssccee  jjeesstt
kkllaasszzttoorr  ww  SSkkaarryysszzeewwiiee.. Powsta³ dziêki staraniom ksieni
krakowskiego klasztoru - Zofii Tracz oraz pomocy biskupa
radomskiego Edwarda Materskiego. Siostry otrzyma³y nowy
budynek, który wznoszono z przeznaczeniem na parafialny dom
katechetyczny. Zosta³ on przystosowany do ¿ycia
klauzurowego. Pocz¹tek nowemu zgromadzeniu zakonnemu
da³o dwanaœcie klarysek z Krakowa, które po otrzymaniu
pozwolenia Stolicy Apostolskiej, zosta³y uroczyœcie
wprowadzone do klasztoru w Skaryszewie. UUrroocczzyyssttooœœææ pod
przewodnictwem metropolity krakowskiego kardyna³a
Franciszka Macharskiego oraz biskupa radomskiego Edwarda
Materskiego ooddbbyy³³aa  ssiiêê  88  ggrruuddnniiaa  11999977  rrookkuu..

OObbeeccnniiee  iissttnniieejjee  zzaatteemm  ww  PPoollssccee  ppiiêêææ  kkllaasszzttoorróóww  ssiióóssttrr
kkllaarryysseekk..  DDwwaa  zz  nniicchh  --  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu  ii  ww  KKrraakkoowwiiee  --  mmaajj¹¹
ppoonnaadd  ssiieeddeemmsseettlleettnnii¹¹  hhiissttoorriiêê,,  ppoonniieewwaa¿¿  ppoowwssttaa³³yy  ww  XXIIIIII
wwiieekkuu..  Wydawaæ by siê mog³o, ¿e koniec XX stulecia i pocz¹tek
XXI wieku, to okres niezbyt sprzyjaj¹cy nowym powo³aniom
zakonnym, jednak wszystkie zgromadzenia rozrastaj¹ siê
liczebnie. Najlepszym dowodem na to jest fakt, i¿ ss³³oowwaa  ttee
ppiisszzêê  ww  pprrzzeeddddzziieeññ  oobbllóócczzyynn  ddwwóócchh  ppoossttuullaanntteekk  ww
ssttaarrooss¹¹ddeecckkiimm  kkllaasszzttoorrzzee  ssiióóssttrr  œœww..  KKllaarryy..

cc  dd  nn

1. O. Cecylian Niezgoda OFM Conv., Œwiêta Klara z Asy¿u w œwietle
Poverella, Klasztor Sióstr Klarysek, Kraków 1993, s. 206. 
2. O. Zenon Piêta OFM Conv.., Polskie klaryski pod zaborami i w
Ksiêstwie Warszawskim 1772 - 1815, Warszawa - Rzym 1981, s. 47.
3. O. Cecylian Niezgoda OFM Conv., Œwiêta Klara z Asy¿u w œwietle
Poverella, op. cit., s. 207.
4. Ibid., s. 207.
5. Archiwum Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym S¹czu, Inventarum
Bonorum, Gr/a-1, s. 521-528.

Ob³óczyny franciszkañskie. Obraz olejny z XVIII w. Klasztor 
ss. Klarysek w Starym S¹czu, /fot. arch. klasztorne/ 
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Wnniieeddzziieellêê  2255  ssttyycczznniiaa  ooddbbyy³³aa  ssiiêê  ssttaarrooss¹¹ddeecckkaa  pprreemmiieerraa
sszzttuukkii  „„BBiieeggnniijjcciiee  oooo  SSzzooppkkii  --  KKoollêêddaarriiuusszz  NNaa  BBoo¿¿ee

NNaarrooddzzeenniiee  ii  TTrrzzeecchh  KKrróóllii””  EEddmmuunnddaa  WWoojjnnaarroowwsskkiieeggoo..
SSppeekkttaakkllee  ww  PPrrzzyyssiieettnniiccyy  ii  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu  ppookkaazzaa³³  ŒŒll¹¹sskkii  TTeeaattrr
LLaallkkii  ii  AAkkttoorraa  „„AAtteenneeuumm””  ww  KKaattoowwiiccaacchh  --  rree¿¿yysseerriiaa::  KKrryyssttiiaann
KKoobbyy³³kkaa,,  sscceennooggrraaffiiaa::  AAnnddrrzzeejj  CCzzyycczzyy³³oo,,  mmuuzzyykkaa  ii  oopprr..  kkoollêêdd::
PPaawwee³³  SSiikkoorraa,,  ddrreewwnniiaannee  llaallkkii  wwyyrrzzeeŸŸbbii³³  BBooggddaann  CCyyggaann
Edmund Wojnarowski - Staros¹deczanin mieszkaj¹cy w

Katowicach - zwi¹za³ siê ze Œl¹skiem od ukoñczenia studiów
na Uniwersytecie Jagielloñskim w 1954 r. W ubieg³ym roku
obchodzi³ jubileusz 50-lecia pracy twórczej. Jest jednym z
nielicznych literatów oddaj¹cym swoje talenty najm³odszej
publicznoœci teatralnej, m.in. autorem ciesz¹cej siê ogromnym
powodzeniem (17 inscenizacji) literackiej bajki „Ballada o
bochenku chleba”. Jase³ka „Biegnijcie do szopki” napisa³ na
zamówienie Polskiego Teatru dla Dzieci “Imagination” w
Londynie (prapremiera odby³a siê 28 listopada 1998 r.) 

- Jestem tutaj prywatnie - mówi³ E. Wojnarowski przed
spektaklem w kinie Poprad. – Dla mnie jako autora to du¿a
satysfakcja, ¿e mogê zobaczyæ kawa³ek swojej pracy, w
miejscu gdzie siê urodzi³em i dorasta³em. Do Starego S¹cza
mam du¿y sentyment, zawsze powracam tu ze wzruszeniem. 

Jase³ka Wojnarowskiego s¹ adresowane do inteligentnego
odbiorcy. Napisane zosta³y dla dzieci, ale z prawdziw¹
przyjemnoœci¹ mog¹ je ogl¹daæ doroœli. Pe³no w nich cytatów,
refleksji i prawd uniwersalnych. Przedstawienie zrealizowane
w konwencji widowiska kolêdowego z tradycyjnymi
postaciami: Diab³a, Anio³a, Heroda i Œmierci, wykorzystuje
tradycjê zwi¹zan¹ ze œwiêtami Bo¿ego Narodzenia i Trzech
Króli. Akcja sztuki biegnie wartko. Znakomicie ilustruje j¹

¿ywa muzyka, z fragmentami najpiêkniejszych kolêd i
pastora³ek. Na kilku ludowych instrumentach gra dwóch
aktorów, trzech pozosta³ych gra lalkami. Wszyscy œpiewaj¹.
W skromnej, ale wyrazistej scenografii dominuje centralnie
ustawiona krakowska szopka, przed któr¹ ¿wawo uwijaj¹ siê
efektownie wykonane lalki. Dramatyczn¹ akcjê okrasza
subtelny, a czasem rubaszny ¿art, dodaj¹cy spektaklowi
kolorytu. B³yskotliwe dialogi zgrabnie przekraczaj¹ ramy
„jase³kowego“ przedstawienia. 

HHeerroodd::  CCzzyy¿¿  nniiee  jjeesstt  ll¿¿eejj  ii  cczzyy  nniiee  jjeesstt  lleeppiieejj
TTeemmuu,,  ccoo  nniicc  nniiee  mmaa,,  ttyyllkkoo  bbiieeddêê  kklleeppiiee..
KKlleeppuu,,  kklleeppuu,,  kklleeppuu  kklleepp;;
lleeddwwoo  ssttaarrcczzaa  mmuu  nnaa  cchhlleebb..
NNiikktt  nniicczzeeggoo  mmuu  nniiee  œœwwiiœœnniiee
ii  kkoorroonnaa  ggoo  nniiee  cciiœœnniiee,,
nniiee  zzaawwaaddzzaa  mmuu  ppuurrppuurraa,,
zzee  ssttrraacchhuu  nniiee  cciieerrppnniiee  sskkóórraa..
NNaa  ccóó¿¿  ss³³uu¿¿bbaa,,  wwoojjsskkaa  mmoojjee,,
jjaakk  ttuu  ssiieeddzzêê  ii  ssiiêê  bboojjêê..
JJaakk  ssiiêê  ttrroonn  ppooddee  mmnn¹¹  cchhwwiieejjee
ii  wwccii¹¹¿¿  nniiee  wwiieemm,,  ccoo  ssiiêê  ddzziieejjee……

i dalej
PPaasstteerrzzee::  AA  ttaakk  mmóówwii¹¹cc  mmiiêêddzzyy  nnaammii,,
nnoo  wwiiêêcc  mmoo¿¿ee  ttoo  ssiiêê  kkoommuuœœ  
zziieemmiiaa  ppaallii  ppoodd  ssttooppaammii??
AAllee  ggddzziiee  ttaa,,  aallee  ggddzziiee  ttaa;;
ppoo  mmoojjeemmuu  ttoo  kkoommeettaa!!
WWiiêêcc  nniieebbiieesskkiiee  cciiaa³³oo
ddoo  nnaass  bbyy  ttuu  pprrzzyylleecciiaa³³oo??
NNaa  ppookkuusszzeenniiee,,  ggwwiiaazzddoo,,  nnaass  nniiee  wwóóddŸŸ;;
BBoo  bbêêddzziiee  ggrraadd  aallbboo  ppoowwóóddŸŸ..
JJaakk  ttaakkiiee  ccooœœ  pprrzzeellaattuujjee!!
II  wwiiaaddoommoo  zzaawwsszzee  oo  ttyymm
PPoonniieewwcczzaassiiee  cczzyyllii  ppootteemm..
MMoo¿¿ee  bbyy  ssiiêê  kkooggooœœ  ssppyyttaaææ
JJaakkiieejj  bbiieeddyy  ttaa  kkoommeettaa,,
NNoo  ii  kkiieeddyy  nnaamm  nnaappyyttaa??

Bez skrupu³ów mogê powiedzieæ, ¿e Kolêdariusz... Edmunda
Wojnarowskiego to jeden z najlepszych spektakli, jakie od
wielu lat mogliœmy zobaczyæ na „staros¹deckiej scenie“. 

TTeekksstt  ii  ffoott..  RRyysszzaarrdd  KKuummoorr
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S¥DECKIE WYCZULENIA
Edmund Wojnarowski

NAJBLIŻSZY KOŚCIÓŁ Z DREWNA
D¹brówka Polska (woj. Nowos¹deckie) koœció³ parafialny Œw.

Rocha; XV w. – w tak zatytu³owanym ustêpie „Katalogu
Drewnianych Koœcio³ów z XV” czytamy m. in.: Zgodnie z tradycj¹
koœció³ w D¹brówce Polskiej uchodzi za obiekt wzniesiony z fundacji
W³adys³awa Jagie³³y w 1410 r., jako votum za zwyciêstwo pod
Grunwaldem. Przeprowadzone w 1962 r. wstêpne badania
architektoniczne ujawni³y szereg pierwotnych elementów
konstrukcyjnych, takich jak górna, fazowana belka têczowa (ukryta pod
obecnym stropem z XVII w., na którym m.in. przedstawione jest
popiersie W³adys³awa Jagie³³y), (...) Te pierwotne elementy,
zachowane pomimo gruntownych przebudów (m.in. wiek XVII i 1927r.),
które prawie zupe³nie zatar³y cechy stylowe koœcio³a, œwiadcz¹ o jego
gotyckiej metryce i pozwalaj¹ wi¹zaæ koœció³ z XV stuleciem.1
Warto do tej metryczki dodaæ, ¿e jest kryty stropem z zakrzywieniami w

nawie, co wraz z prezbiterium tego drewnianego koœció³ka zamkniête
œcian¹ prost¹ pozwala go zaliczyæ do grupy tzw. koœcio³ów podhalañskich,
w której znajduj¹ siê, stoj¹ce do dziœ, koœcio³y w Grywa³dzie, Lipnicy
Murowanej, £opusznej, Harklowej w Nowym Targu (koœció³ œw. Anny), no i
przede wszystkim w Dêbnie. 
Po³acie dachu g³ównego przed³u¿one nad zakrzywieniami i zaczepami

wokó³ prezbiterium kwalifikuj¹ go w ocenie archeologów do typu zwanego
iwkowskim; od koœcio³a w Iwkowej.
Nasze miasto ju¿ przed wiekami po¿egna³o siê z drewnem w budownictwie
koœcielnym. Staæ go by³o, widaæ, na to. Ale te¿ niezale¿nie od innych
wzglêdów, kamieñ i ceg³a najskuteczniej zabezpiecza³y te przecie¿ obiekty
- i samo miasto w zwi¹zku z tym równie¿ – przed po¿arami. Aczkolwiek nie
do koñca. 
Skoro jednak mowa o koœcio³ach drewnianych, to by³o ich w okolicy

Starego S¹cza wiêcej. „Liber beneficjorum” wymienia drewniane koœcio³y
w Barcicach, Nawojowej, Moszczenicy, Biegonicach, Gorzkowie, £¹cku i w
Jazowsku.
Do dziœ zachowa³ siê w naszych stronach tylko ten w D¹brówce Polskiej –
obecnie, jak wiadomo – dzielnicy Nowego S¹cza. 
I choæ nale¿y do unikalnych zabytków, to prawdopodobnie ma³o kto ze

S¹deczan zdaje sobie z tego w pe³ni sprawê, jakiej klasy. 
Ale bêd¹c oczkiem w g³owie proboszcza, ks. Józefa Janasa, w dalszym

ci¹gu aktywnie uczestniczy w duchowej pos³udze parafian. Bo choæ
wzniesiony zosta³ tu¿ obok nowy okaza³y koœció³ parafialny – bis,
powiedzieæ by mo¿na - to w³aœnie w nim, w tym¿e staruszku, odbywaj¹ siê
co znamienitsze uroczystoœci. 
Czy na zabytkowych organach gra jeszcze wówczas tamtejszy organista -
weteran, Jan K¹dzio³ka, trudno mi powiedzieæ.
Ograniczê siê przeto tylko do przypomnienia, ¿e jest on ci absolwentem

staros¹deckiego liceum. 
______________
1 Ryszard Brykowski „Drewniana architektura koœcielna w Ma³opolsce XV wieku”,
Studia z Historii Sztuki, Wyd. Ossolineum 1981,, s. 208, 209.

OCHRONA
PARKU
PPoopprraaddzzkkii  PPaarrkk  KKrraajjoobbrraazzoowwyy  kkwwaalliiffiikkuujjee  ssiiêê

ddoo  pprrooggrraammuu  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  „„SSiieeææ  NNaattuurraa
22000000””,,  kkttóórreeggoo  cceelleemm  jjeesstt  oocchhrroonnaa  pprrzzeedd
zznniisszzcczzeenniieemm  zzaaggrroo¿¿oonnyycchh  rrooddzzaajjóóww  ssiieeddlliisskk
pprrzzyyrrooddnniicczzyycchh  oorraazz  rrzzaaddkkiicchh  ggaattuunnkkóóww  rrooœœlliinn  ii
zzwwiieerrzz¹¹tt,,  ppoopprrzzeezz  uuttwwoorrzzeenniiee  oobbsszzaarróóww
ssppeeccjjaallnneejj  oocchhrroonnyy..  
PPaarrkk  zzaajjmmuujjee  cczzwwaarrttee  mmiieejjssccee  ww  MMaa³³ooppoollssccee  ((ttuu¿¿
ppoo  ppaarrkkaacchh  nnaarrooddoowwyycchh)),,  ppoodd  wwzzggllêêddeemm
wwyyssttêêppoowwaanniiaa  rrzzaaddkkiicchh  ggaattuunnkkóóww  ppttaakkóóww,,
zzwwiieerrzz¹¹tt  cczzyy  rrooœœlliinnnnooœœccii..  WWyyssttêêppuujj¹¹  ttuu  mm..  iinn..::
nniieeddŸŸwwiieeddzziiee  bbrruunnaattnnee,,  rryyssiiee  oorraazz  wwiillkkii..  WW  PPaarrkkuu
jjeesstt  1144  rreezzeerrwwaattóóww  pprrzzyyrrooddyy  oorraazz  99  ((zz  3355  ww
MMaa³³ooppoollssccee))  oobbsszzaarróóww  sszzcczzeeggóóllnniiee  cchhrroonniioonnyycchh..

Wstêpne omówienie programu utworzenia
europejskiego obszaru ochronnego „Natura
2000“ by³o g³ównym tematem spotkania
burmistrzów, wójtów oraz przedstawicieli
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a tak¿e
Polskiej Akademii Nauk. 
Odby³o siê ono w sali narad UMiG w Starym

S¹czu,  14 stycznia br. W obradach uczestniczy³a
Jadwiga Nowakowska - wicewojewoda
Ma³opolski. 
„Sieæ Natura 2000“ ma w za³o¿eniu uchronê

zagro¿onych rodzajów siedlisk przyrodniczych
oraz rzadkich gatunków roœlin i zwierz¹t, poprzez
utworzenie obszarów specjalnych. 
Dlatego te¿ w stosunku do krajów Wspólnoty, a

tak¿e pañstw planuj¹cych wejœæ w jej struktury,
Komisja Europejska przygotowa³a dwie
dyrektywy: Dyrektywê Ptasi¹ i Dyrektywê
Siedliskow¹. 
Wed³ug opinii uczestników zebrania, utworzenie

stref ochronnych jest niezbêdne, ze wzglêdu na
wystêpowanie w naszym regionie wiêkszoœci
wymienionych w dyrektywach gatunków.  
Wœród zebranych rozgorza³a dyskusja na temat

ewentualnych korzyœci i strat, jakie móg³by
ponieœæ region, wprowadzaj¹c projekt unijny. Do
g³ównych obaw, zg³oszonych przez reprezentacjê
samorz¹dów lokalnych nale¿a³ m. in. brak
informacji o ograniczeniach w sposobie
gospodarowania terenu objêtego programem.
Obawiano siê te¿ zahamowania tempa rozwoju
regionalnego. Za, przemawia³a perspektywa
uatrakcyjnienia terenów, rozwój turystyki
kwalifikowanej oraz nowe miejsca pracy. 
Obawy goœci stara³ siê rozwiaæ dr W. Mróz z PAN,
wspó³autor opracowania „Natura 2000“.
Wyjaœni³, ¿e sieæ „Natura 2000“ nie jest
systemem œciœle chronionych obszarów, gdzie
wszelka ludzka dzia³alnoœæ jest wykluczona.
Trosk¹ zarz¹dzaj¹cych bêdzie, aby
gospodarowanie na tych¿e obszarach odbywa³o
siê zgodnie z zasadami rozwoju zrównowa¿onego. 
Zgodnie z normami unijnymi, w Polsce ma byæ

chronionych ok. 10% ziem. BP 
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TToowwaarrzzyyssttwwoo  MMii³³ooœœnniikkóóww  SSttaarreeggoo  SS¹¹cczzaa  hhoonnoorruujjee  JJóózzeeffaa
TTiisscchhnneerraa  ((uurr..  1122  mmaarrccaa  11993311  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu  ––  zzmm..  2288

cczzeerrwwccaa  22000000  ww  KKrraakkoowwiiee))  ––  ffiilloozzooffaa,,  kkssiiêêddzzaa,,  pprrooffeessoorraa
PPaappiieesskkiieejj  AAkkaaddeemmiiii  TTeeoollooggiicczznneejj  ww KKrraakkoowwiiee,,  pprreezzyyddeennttaa
IInnssttyyttuuttuu  NNaauukk  oo CCzz³³oowwiieekkuu  ww WWiieeddnniiuu……  wwssppóó³³ttwwóórrccêê  ttzzww..
ffiilloozzooffiiii  ssppoottkkaanniiaa..

– Uroczystoœci z okazji 73. rocznicy urodzin wybitnego
Staros¹deczanina odbywaæ siê bêd¹ 16 marca – mówi prezes
Jan Koszkul. – Towarzystwo ufundowa³o tablicê upamiêtniaj¹c¹
miejsce, w którym urodzi³ siê Józef Tischner. Marmurowa
tablica jest ju¿ gotowa, zamontujemy j¹ na frontonie domu przy
ul. Pi³sudskiego 9. Ods³oniêcie nast¹pi po mszy œw. w intencji
Ksiêdza Profesora. W programie uroczystoœci oprócz mszy w
koœciele Klarysek o godz. 10, ods³oniêcia i poœwiêcenia tablicy
o godz. 11, przewidzieliœmy tak¿e na godz. 12 otwarcie w
naszym muzeum sta³ej ekspozycji poœwiêconej ¿yciu i
twórczoœci Tischnera. 
Ekspozycja urz¹dzana jest w ma³ej salce na piêtrze muzeum.

Bêdzie tam sporo pami¹tek: publikacji, fotografii, autografów,
kserokopii rêkopisów Tischnera. Czêœæ z nich znajdowa³a siê w
archiwum muzeum, czêœæ (kilkadziesi¹t ksi¹¿ek, m.in. unikatowe
wydania Etyki solidarnoœci) udostêpni³ staros¹decki biblioman
Andrzej D³ugosz, czêœæ przekaza³ Kazimierz Tischner m³odszy
brat Ksiêdza, zamieszka³y w Nowym Targu. Na wystawê
przygotowano fragment drzewa genealogicznego Tischnerów.
Okazuje siê, ¿e w Starym S¹czu ¿yje kilkanaœcioro kuzynostwa
najs³ynniejszego (obok starszego brata - Mariana, lekarza
weterynarii, zootechnika, profesora Akademii Rolniczej
w Krakowie) przedstawiciela rodu Tischnerów. Ksi¹dz Profesor
bêdzie mia³ swoj¹ ekspozycjê za œcian¹ „k¹cika papieskiego”, w
„towarzystwie” innego znanego duchownego z tych stron –
by³ego kapelana Prezydenta RP - ks. pra³ata Tadeusza D³ubacza. 
Staros¹deckie œlady ksiêdza Tischnera s¹ doœæ skromne,

poniewa¿ przysz³y s³awny kap³an i uczony wkrótce po urodzeniu
przeprowadzi³ siê z rodzicami do £opusznej na Podhalu, gdzie
ojciec dosta³ posadê kierownika szko³y, niemniej w grodzie nad
Popradem bywa³. Staros¹decka tradycja franciszkañska – jak
sam mówi³ – siedzia³a w nim bardzo mocno. 
W Jego Dzienniku podró¿y do Tatr zachowa³a siê relacja z

letnich wyjazdów do rodziny: NNaajjlleeppiieejj  lluubbii³³eemm  wwyycciieecczzkkii  ddoo
SSttaarreeggoo  SS¹¹cczzaa,,  aa  ttoo  zzee  wwzzggllêêdduu  nnaa  jjaazzddêê  ppooccii¹¹ggiieemm  oorraazz  nnaa
wwiiddzzeenniiee  mmiiaassttaa..  MMiiaasstteecczzkkoo  ttoo  bbaarrddzzoo  bbyy³³oo  ssttaarree,,  bboo  jjeesszzcczzee  œœww..
KKiinnggaa  zzaa³³oo¿¿yy³³aa  ttaamm  kkllaasszzttoorr..  KKllaasszzttoorr  wwrraazz  zz  kkooœœcciioo³³eemm  bbyy³³
oottoocczzoonnyy  mmuurraammii,,  kkttóórree  jjuu¿¿  bbyy³³yy  ppoo³³oowwêê  zzbbuurrzzoonnee..  NNaa  rroogguu  mmuurruu
bbyy³³  ooddbbiittyy  kkooññ  rraazzeemm  zz  TTaattaarreemm,,  kkttóórryy  ––  jjaakk  gg³³oossii  lleeggeennddaa  ––  cchhcciiaa³³
pprrzzeesskkoocczzyyææ  mmuurr,,  aallee  ssiiêê  mmuu  ttoo  nniiee  uuddaa³³oo..  OObbookk  kkllaasszzttoorruu
wwyyttrryysskkaa  zz  zziieemmii  ŸŸrróóddee³³kkoo  ccuuddoowwnneejj  wwooddyy  uulleecczzaajj¹¹cceejj  cchhoorroobbyy
oocczzuu..  BByy³³  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu  jjeesszzcczzee  jjeeddeenn  kkooœœcciióó³³,,  ww  kkttóórreeggoo
ppooddzziieemmiiaacchh  wwaallaa³³oo  ssiiêê  mmnnóóssttwwoo  sspprróócchhnniiaa³³yycchh  ttrruummiieenn,,  aa  ggddzziiee

nniieeggddzziiee  wwiiddaaææ  bbyy³³oo  ii  cczzaasszzkkêê..  BBaarrddzzoo  lluubbii³³eemm  ssiieeddzziieeææ  ww  SS¹¹cczzuu  uu
bbaabbkkii  zzee  wwzzggllêêdduu  nnaa  wwiieellkkiiee  ppooddcchhlleebbiiaanniiee  mmii  wwee  wwsszzyyssttkkiimm..
OOwwooccóóww  mmiiaa³³eemm  ww  bbrróódd,,  ggddyy¿¿  cchhrrzzeessttnnyy  oojjcciieecc  mmiiaa³³  ssaadd  zz
mmnnóóssttwweemm  œœlliiww  ii  iinnnnyycchh  oowwooccóóww..  JJeeddeenn  wwuujjeekk  bbyy³³  sszzeewwcceemm,,
kkttóórryy  ppoozzaa  ttyymm  uummiiaa³³  rroobbiiææ  ppiiêêkknnee  llaattaawwccee,,  zzaa  kkaa¿¿ddeeggoo  zz  llaattaawwccyy
mmuussiiaa³³eemm  ssppaaææ  uu  nniicchh,,  lleecczz  zzaawwsszzeemm  uucciieekkaa³³,,  bboojj¹¹cc  ssiiêê  dduucchhóóww,,
ggddyy¿¿  wwuujjeekk  mmiieesszzkkaa³³  kkoo³³oo  ccmmeennttaarrzzaa..
W tomach rozmów - Miêdzy Panem a Plebanem – z A.

Michnikiem i J. ¯akowskim mo¿emy przeczytaæ: MMóójj  kkrraajjoobbrraazz
ffuunnddaammeennttaallnnyy  bbiieerrzzee  ssiiêê  zz  ggóórr  ii  ttrroocchhêê  zz  sszzuummuu  DDuunnaajjccaa..
KKrraajjoobbrraazz  iinntteelleekkttuuaallnnyy  zz  hhuusssseerrlloowwsskkiieejj  rreedduukkccjjii
ttrraannsscceennddeennttaallnneejj,,  ttoo  zznnaacczzyy  zz  tteeggoo  hhoorryyzzoonnttuu,,  ww  kkttóórryymm  mmoo¿¿nnaa
zzaawwiieessiiææ  wwsszzeellkkiiee  pprrzzeekkoonnaanniiaa  ii  rraazz  jjeesszzcczzee  jjee  rreewwiiddoowwaaææ..
NNaattoommiiaasstt  hhoorryyzzoonntt  rreelliiggiijjnnyy  zz  ttyycchh  ddrreewwnniiaannyycchh  kkooœœcciióó³³kkóóww,,
wwœœrróódd  kkttóórryycchh  wwyyrraassttaa³³eemm  ––  zz  kkooœœcciióó³³kkaa  ww  JJuurrggoowwiiee,,  zz
kkooœœcciióó³³kkaa  ww  ££ooppuusszznneejj..  AA  ttrroocchhêê  zzee  SSttaarreeggoo  SS¹¹cczzaa  ii  ttaammtteejjsszzeejj
ttrraaddyyccjjii  ffrraanncciisszzkkaaññsskkiieejj..  CCoo  pprraawwddaa,,  bbyywwaa³³eemm  ttaamm  rrzzaaddkkoo,,  aallee
oobbeeccnnooœœææ  ssttaarrooss¹¹ddeecckkiicchh  kkllaarryysseekk,,  ttoo  œœwwiiaaddeeccttwwoo
ffrraanncciisszzkkaaññsskkiieejj  rreelliiggiijjnnooœœccii  ii  kkuullttuurryy,,  jjeeddnnaakk  ssiieeddzzii  wwee  mmnniiee
bbaarrddzzoo  mmooccnnoo..  (…) MMóójj  oojjcciieecc  bbyy³³  nnaauucczzyycciieelleemm..  PPoocchhooddzzii³³  zz
bbaarrddzzoo  uubbooggiieejj  rrooddzziinnyy  rroobboottnniicczzoo--cchh³³ooppsskkiieejj..  DDzziiaaddeekk  bbaarrddzzoo
wwcczzeeœœnniiee  uummaarr³³..  SSeemmiinnaarriiuumm  nnaauucczzyycciieellsskkiiee  oojjcciieecc  sskkooññcczzyy³³  zz
wwiieellkk¹¹  bbiieedd¹¹..  ZZaasszzeedd³³  nnaajjwwyy¿¿eejj  zz  ccaa³³eejj  rrooddzziinnyy..  JJeeddeenn  wwuujj  bbyy³³
kkoolleejjaarrzzeemm,,  ddrruuggii  sszzeewwcceemm,,  ttrrzzeeccii  mmiiaa³³  ttrroocchhêê  ppoollaa  ii  rroobbii³³
ppoowwrroozzyy  nnaa  ss³³yynnnnee  kkooññsskkiiee  ttaarrggii  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu..  MMaattkkaa
nnaattoommiiaasstt  ppoocchhooddzzii  zz  JJuurrggoowwaa  kkoo³³oo  BBuukkoowwiinnyy  TTaattrrzzaaññsskkiieejj..  JJeejj
oojjcciieecc,,  mmóójj  ddzziiaaddeekk,,  SSeebbaassttiiaann  CChhoowwaanniieecc,,  bbyy³³  cczz³³oowwiieekkiieemm
œœwwiiaattoowwyymm..  MMiiêêddzzyy  bbaabbkk¹¹  aa  nniimm  nniieepprrzzeerrwwaanniiee  ttoocczzyy³³aa  ssiiêê
cciicchhaa  wwaallkkaa  oo  cczzyyttaanniiee  ggaazzeett..  CCzzyyttaa³³  dduu¿¿oo,,  aa  jjaakk  cczzyyttaa³³,,  ttoo  nniicc
nniiee  rroobbii³³..  BBaabbkkaa  mmuu  zzaa  ttoo  ccii¹¹ggllee  cciioossaa³³aa  kkoo³³kkii  nnaa  gg³³oowwiiee..  DDwwaa
rraazzyy  bbyy³³  ww  AAmmeerryyccee,,  bbrroonnii³³  CCeessaarrzzaa  nnaa  ffrroonncciiee  ww³³oosskkiimm..
JJeesszzcczzee  pprrzzeedd  ppiieerrwwsszz¹¹  wwoojjnn¹¹  zzaaddaa³³  ssiiêê  zz  aarrttyyssttaammii  ii
ssttuuddeennttaammii,,  kkttóórrzzyy  ooddkkrryywwaallii  PPooddhhaallee..  KKiieeddyy  ppoo  wwoojjnniiee  zzaacczzêê³³aa
ssiiêê  sspprraawwaa  ggrraanniiccyy  ppoollsskkoo--ss³³oowwaacckkiieejj,,  nnii  sstt¹¹dd,,  nnii  zzooww¹¹dd  ookkaazzaa³³oo
ssiiêê,,  ¿¿ee  ddzziiaaddeekk  jjeesstt  jjeeddnnyymm  zz  ddzziiaa³³aacczzyy  pplleebbiissccyyttoowwyycchh..
NNaammaawwiiaa³³  lluuddzzii,,  ¿¿eebbyy  gg³³oossoowwaallii  zzaa  PPoollsskk¹¹..  PPóóŸŸnniieejj  ddoossttaa³³  zzaa  ttoo
jjaakkiiœœ  kkrrzzyy¿¿  oodd  DDrruuggiieejj  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj..  (…) ZZee  wwzzggllêêdduu  nnaa
nnaazzwwiisskkoo  NNiieemmccyy  nnaammaawwiiaallii  rrooddzziinnêê  oojjccaa  ddoo  pprrzzyyjjêêcciiaa  ffoollkksslliissttyy..
MMuussiieellii  uuddoowwooddnniiææ  ppoollsskkiiee  ppoocchhooddzzeenniiee..  OOkkaazzaa³³oo  ssiiêê,,  ¿¿ee
ggddzziieeœœ  ww  XXIIXX  wwiieekkuu  nnaasszz  pprraaddzziiaadd  nnaazzwwiisskkiieemm  SSttoollaarrsskkii  ss³³uu¿¿yy³³  ww
aauussttrriiaacckkiimm  wwoojjsskkuu  ii  ttaamm  pprrzzeett³³uummaacczzyyllii  ggoo  nnaa  TTiisscchhlleerr..  PPootteemm
ssiiêê  jjaakkiiœœ  kkaanncceelliissttaa  ppoommyyllii³³,,  zzaammiieennii³³  „„ll””  nnaa  „„nn””  ii  wwyysszz³³oo
TTiisscchhnneerr..  TToo  NNiieemmccoomm  wwyyssttaarrcczzyy³³oo  nnaa  ddoowwóódd  nnaasszzeejj  ppoollsskkooœœccii.
W ramach Tygodnia Kultury Chrzeœcijañskiej z okazji 700-lecia
œmierci œw. Kingi ks. prof. J. Tischner celebrowa³ w klasztorze
Klarysek msze œw. i wyg³asza³ konferencje pn. „Szukajcie
najpierw Królestwa Bo¿ego”. 
W kronice klasztornej zachowa³y siê Jego wpisy z lat: 1981,

1982, 1997, m.in. z tak¹ ¿artobliw¹ konstatacj¹ – ŒŒnniiaaddaanniiee  jjaakk
pprrzzeedd  wwoojjnn¹¹..  BBóógg  zzaapp³³aaææ..  KKss..  JJóózzeeff  TTiisscchhnneerr  gg³³ooddoommóórr!!  
Szczególne miejsce w twórczoœci ks. Tischnera zajmuj¹ utwory
pisane stylizowan¹ gwar¹ podhalañsk¹: (…) SSiieeddzziieellii  mmyy  nnaa
ppoollaanniiee  ww  cciieenniiuu  zz  kkss..  MMiicchhaa³³eemm  HHeelllleerreemm,,  bboo  ttoo  bbyy³³oo  llaattoo  ii
ss³³óónnkkoo  zzddrroowwoo  pprraazzyy³³oo  ii  ccyyttaallii  jjaakkóómmssii  kkssii¹¹zzkkee,,  jjuu¿¿  nniiee  bbooccyymm,,
jjaakkóómm..  II  mmuussiieellii  mmyy  mmiieeææ  mmiinnyy  nniieewwyyrraaŸŸnnee,,  bboo  WWaawwrrzzeekk
ppeeddzziioo³³::  nnoogg³³uuppssyy  ttyynn,,  ccoo  ssiiêê  mmyyœœllaammii  mmêêccyy..  DDoobbrrzzee  ppeeddzziioo³³..  NNoo
bboo  pprrzzeecciiee  PPoonn  BBóógg  nniiee  ddoo³³  nnóómm  rroozzuumm  ppoo  ttoo,,  ccoo  bbyy  mmyy  ssiiêê
mmêêcceellii,,  iinnoo  ppoo  ttoo,,  ccoo  bbyy  mmyy  mmiieellii  jjaakkóómm  ttaakkóómm  uullggee  ww  mmêêccee..
TTaakkiiee  mmyyœœlleenniiee,,  ccoo  mmêêccyy,,  ttoo  nnaapprroowwddee  nniiee  jjeesstt  mmyyœœlleenniiee..  IInnoo  ttaakk
uuddaajjee..  ((JJ..  TTiisscchhnneerr..  WWiieeœœccii  zzee  ss³³uucchhaanniiccyy  //22//  --  OO  bbiiyyddzziiee))

RRyysszzaarrdd  KKuummoorr
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W 150 ROCZNICĘ
POLSKIEGO WYDANIA
DE REVOLUTIONIBUS 

„„......  mmyyœœllii  uucczzoonneeggoo,,  ss¹¹  nniieezzaallee¿¿nnee  oodd  ss¹¹dduu  ooggóó³³uu  ––  ppoonniieewwaa¿¿
dd¹¹¿¿eenniieemm  uucczzoonneeggoo  jjeesstt  oo  iillee  ttyyllkkoo  lluuddzzkkiieemmuu  rroozzuummoowwii
ppoozzwwaallaa  nnaa  ttoo  BBóógg,,  sszzuukkaanniiee  wwee  wwsszzyyssttkkiimm  pprraawwddyy””..

Z przedmowy M. Kopernika do ksi¹g o obrotach 
- listu dedykowanego papie¿owi Paw³owi III1[2]

11..  WW  bbiiee¿¿¹¹ccyymm  rrookkuu  mmiijjaa  115500  rroocczznniiccaa pierwszego polskiego
wydania dzie³a Miko³aja Kopernika i 461 rocznica wydania Jego
nieœmiertelnego dzie³a: „De revolutionibus” – dzie³a, które
zapocz¹tkowa³o now¹ epokê i rozwój nauk œcis³ych. 

Ryc.1. Karta tytu³owa
pierwszego wydania
De revolutionibus...[3]

Wydanie pierwsze De
Revolutionibus ukaza³o
siê w Norymberdze w
1543 (Ryc.1), wydanie
drugie wydrukowano w
1566 r. w Bazylei.
Wydanie trzecie
opublikowano w 1617
w Amsterdamie.
Dopiero wydanie
czwarte ukaza³o siê w
1854 w Warszawie.
Wydanie to, oprócz
tekstu ³aciñskiego,
zawiera³o pierwsze

polskie t³umaczenie dokonane przez J. Baranowskiego.
Wydanie pi¹te opublikowano w rodzinnym mieœcie w Toruniu w
400. rocznicê urodzin M. Kopernika. Nie wiadomo, jaki tytu³
nada³ dzie³u Kopernik, gdy¿ w oryginalnym rêkopisie brak by³o
strony tytu³owej. Na Ryc.1. widzimy kartê tytu³ow¹ wydania
norymberskiego.
Wiadomo, ¿e w 1541 r. Kopernik powierzy³ rêkopis Retykowi2, a
nad drukiem czuwa³ A. Osiander, który dokona³ wielu zmian, a
nawet zamieœci³ w³asn¹, anonimow¹ przedmowê. De
revolutionibus zapocz¹tkowa³o now¹ epokê i rozwój nauk
œcis³ych. Wymiary wszechœwiata, ograniczone w œredniowieczu
do tak zwanej ósmej sfery, Nicolas Copernicus przez
heliocentryczn¹ teoriê rozszerza do nieskoñczonoœci. D¹¿¹c do
tego, aby pogl¹dy astronomiczne zgadza³y siê ze stanem
faktycznym, Kopernik tworz¹c teoriê, która, pomimo, i¿
bazowa³a na ko³owoœci torów wszystkich znanych mu planet i ich
jednostajnym ruchu, wp³ynê³a na rozwój badañ œwiata
naturalnego. Galileo Galilei wykorzysta³ nowo odkryty teleskop
dla przedstawienia bardziej przekonywuj¹cych argumentów na
poparcie teorii Kopernika a Isaac Newton dokona³ odkryæ,

uznawanych za najwybitniejsze osi¹gniêcie nowej filozofii
przyrody, poprzez dodanie teorii o oddzia³ywaniu na odleg³oœæ –
sprowadzaj¹c wszelki ruch do trzech prostych praw.

22..  MMiikkoo³³aajj  KKooppeerrnniikk  zzaauuwwaa¿¿yy³³, ¿e model Ptolomeusza zawiera
wielk¹ liczbê jednakowych epicykli. Odkry³ równie¿, ¿e mo¿na je
wyeliminowaæ, jeœli za³o¿yæ, ¿e Ziemia porusza siê wokó³ S³oñca
po torze ko³owym. W wyniku wieloletnich badañ Kopernika
opublikowanych po raz pierwszy w 1543 r., w astronomii
nast¹pi³a zmiana z geocentrycznego na heliocentryczne
pojmowanie obrazu wszechœwiata. Pozbawi³a ona podstaw
g³êboko tkwi¹cych w chrzeœcijañskiej wierze przekonañ o
szczególnej pozycji Ziemi i Cz³owieka w kosmosie. Naówczas te
rewolucyjne pogl¹dy by³y przez Koœció³ potêpiane i gwa³townie
przeœladowane. Przekonali siê o tym Giordano Bruno3 i Galileo
Galilei4, którzy jako jedni z pierwszych zaczêli rozwijaæ i
rozpowszechniaæ idee M. Kopernika. Ich rozwa¿ania na temat
wzajemnej relacji prawd zawartych w Piœmie Œwiêtym i w
„Ksiêdze Przyrody” spowodowa³y ocenzurowanie „De
revolutionibus...”.

33..  WWiieellkkii  ppoollsskkii  aassttrroonnoomm  MMiikkoo³³aajj  KKooppeerrnniikk  uurrooddzzii³³  ssiiêê  1199  lluutteeggoo
11447733  rr., w Toruniu nad Wis³¹. Maj¹c dwadzieœcia kilka lat uda³
siê do W³och, gdzie studiowa³ prawo i medycynê w Bolonii i
Padwie, a póŸniej na Uniwersytecie w Ferrarze, gdzie uzyska³
stopieñ doktora prawa kanonicznego. Jednak wiêkszoœæ
dojrza³ego ¿ycia spêdzi³ we Fromborku, gdzie by³ kanonikiem
katedralnym i w czasie wolnym od obowi¹zków kap³añskich
dokona³ wielkiego odkrycia, a w dziele „De revolutionibus
orbium coelestium” szczegó³owo opisa³ swoj¹ teoriê. Na
podstawie wieloletnich obserwacji i pomiarów wyznaczy³ on
podstawowe parametry orbit przytaczaj¹c odpowiednie i
wyczerpuj¹ce dowody[1, 2].
W 1533 r., w wieku szeœædziesiêciu lat, Miko³aj Kopernik
wyg³osi³ kilka wyk³adów w Rzymie, w których przedstawi³
g³ówne tezy swojej teorii. Papie¿ Klemens VII nie wyrazi³
wówczas swojej dezaprobaty. Warto dodaæ, ¿e pierwszy
obszerny zarys o w³asnym, nowym systemie astronomicznym
Kopernik uj¹³ w Commentariolus (Komentarzyki) oko³o 1510
roku. Tekst ten, który kr¹¿y³ anonimowo w niektórych oœrodkach
uniwersyteckich, zawiera³ podstawowe za³o¿enia i zarys nowego
systemu astronomicznego[4].
Kiedy w staro¿ytnoœci Arystarch postawi³ pytanie o ruch Ziemi,
zarzucono mu bezbo¿noœæ. Gdy M. Kopernik doszed³ do
podobnych wniosków sytuacja by³a jeszcze groŸniejsza wobec
autorytetu Koœcio³a i wspó³czesnych mu astronomów, którzy byli
pod urokiem ptolemeuszowskiego modelu œwiata5. Jeszcze za
¿ycia Kopernika jego teoria spotka³a siê z ostrym sprzeciwem
M. Lutra i J. Kalwina jako sprzeczna z tekstem Biblii. Trudno siê
dziwiæ, ¿e ponad dziewiêæ lat rêkopis „De rewolutionibus” by³ w
ukryciu. Kopernik pisze: „Ten [Tidemann Giese – biskup
che³miñski] usilnie na mnie nalega³ abym to dzie³o, które g³êboko
schowane przele¿a³o u mnie w ukryciu nie tylko dziewiêæ lat, lecz
ju¿ nawet czwarte dziewiêciolecie, wyda³ i pozwoli³ mu w koñcu
wyjœæ na œwiat³o dzienne”[2, t.2, s.3].
Maj¹c blisko 70 lat Miko³aj Kopernik w dniu swojej œmierci 24

maja 1543 r., otrzyma³ z drukarni z Norymbergii pierwszy
egzemplarz De revolutionibus. I chocia¿ podobnie jak Jego
poprzednicy myli³ siê s¹dz¹c, ¿e planety poruszaj¹ siê po
okrêgach, co sprawi³o, ¿e Jego teoria pod wzglêdem
matematycznym by³a niedok³adna, to ksi¹¿ka wzbudzi³a doœæ
szybko ogromne zainteresowanie. A nade wszystko sk³oni³a

Ý
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innych astronomów, w tym Tycho Brahe4 do prowadzenia
dok³adniejszych obserwacji ruchu planet[5].

44..  ZZaaddzziiwwiiaajj¹¹ccoo  ddookk³³aaddnniiee Kopernik obliczy³ okres czasu
precesyjnego ruchu Ziemi (Ryc.2).
Ustali³, ¿e precesja osi Ziemi zatacza pe³ny sto¿ek, czyli obiega
360o w ci¹gu 25816 lat6 po 365 dni ka¿dy tj. jeden stopieñ w
ci¹gu 71,66 lat juliañskich (por. facsimile, Ryc.3.). Stwierdzi³
przy tym, cyt.: „(...) ¿e Ptolomeusz przekaza³, i¿ nachylenie 23
stopni, 51 minut i 20 sekund wcale siê nie zmieni³o przed nim w
ci¹gu 400 lat od Arystarcha z Samos, wskazuje, ¿e by³o ono
wówczas na granicy najwiêkszego nachylenia”. 

Ryc.2. Ruch precesyjny Ziemi

„Co siê tyczy wreszcie naszych czasów, to ja [Kopernik] przez
czêste, od 30 lat prowadzone obserwacje, ustali³em 23 stopni i
28 i dwie pi¹te minuty,...” [.2, s.124-125].

Ryc.3. Facsimile k 79 z „De revolutionibus” – napisanego przez
Kopernika kursyw¹ humanistyczn¹.[1] W przedostatnim
wierszu mo¿na odczytaæ czas pe³nej precesji XXVDCCCXVI
(25816 lat).

Wspó³czeœnie przyjmuje siê, ¿e oœ ziemska zakreœla na sferze
niebieskiej okrêg o promieniu 23,5o w czasie 25818 lat. Dziêki
precesji wskazówka ziemskiego zegara dotar³a obecnie do 330o

ekliptyki, to jest miejsca, gdzie koñczy siê konstelacja Ryb i od
2000 roku rozpoczê³a wyznaczaæ erê Wodnika. Ta Era bêdzie
trwaæ oko³o 2150 lat, czyli tzw. miesi¹c Platona. Zauwa¿my, ¿e
s³ynny matematyk Hypparch, ¿yj¹cy w czasie od 180 do 125
r.p.n.e., odkry³ precesje punktów równonocy i naonczas
wiosenny punkt równonocy ustali³ na 0 stopni gwiazdozbioru
Barana (punkt Barana). To przyporz¹dkowanie Hypparch ustali³
na oko³o 150 lat przed Chrystusem, przypisuj¹c w ten sposób
„osi Ziemi” po³o¿enie „nacelowane” na konstelacjê
gwiazdozbioru Ryb (pocz¹tek tzw. Ery Ryb). 

55..  NNaallee¿¿yy  ddooddaaææ, ¿e M. Kopernik, bêd¹c we W³oszech,
zapozna³ siê z koncepcj¹ filozofa greckiego Arystarcha z Samos,
który wysun¹³ hipotezê heliocentryczn¹ ponad 17 wieków przed
nim7. Jednak nigdy nie przedstawi³ on swojej teorii na tyle
szczegó³owo, aby mog³a byæ naukowo u¿yteczna [6].

Teoria Kopernika zrewolucjonizowa³a nasze pojêcie
wszechœwiata, a dziêki temu, ¿e znany by³ druk, idee Jego
mog³y zostaæ zarejestrowane i rozpowszechnione.
Wed³ug prof. Owena Gingericha [7], do dzisiaj zachowa³o siê

oko³o 240 egzemplarzy pierwszego (Norymberga 1543) i 300
drugiego (Bazylea 1566) wydania „De revolutionibus...”.

Dodajmy, ¿e dzie³o Kopernika trafi³o do bibliotek wielu
uniwersytetów Europy, a nawet ju¿ w XVII wieku jeden
egzemplarz znalaz³ siê w Chinach.
Zanim Inkwizycja8 zainteresowa³a siê „De revolutionibus...”

minê³o ponad 50 lat, a sta³o siê tak dlatego, ¿e Johann Kepler i
Galileo Galilei zaczêli publikowaæ prace na temat systemu
heliocentrycznego.

66..  MMiikkoo³³aajj  KKooppeerrnniikk jako administrator dóbr kapitularnych
zainteresowa³ siê zagadnieniami ekonomicznymi i zaproponowa³
projekt reformy monetarnej.
Wynikiem Jego analiz i próby ujednolicenia monet pruskiej i
polskiej by³ traktat pt. Monetae cudendae ratio wydany przez
Kopernika w 1526 r. W pracy tej wykazuje on, ¿e pieni¹dz gorszy
wypiera pieni¹dz lepszy formu³uj¹c tym samym prawo
ekonomiczne, nazwane póŸniej nies³usznie prawem T. Greshama
(1514-79). Brzmi ono: „gdy w obiegu znajduj¹ siê jednoczeœnie
monety o wiêkszej (lepsze) i mniejszej (gorsze) zawartoœci
kruszcu, to w obiegu pozostaje pieni¹dz gorszy.” A to prowadzi
do deprecjacji pieni¹dza i wzrostu cen. 

77..  MMoo¿¿nnaa  ttwwiieerrddzziiææ, ¿e ksi¹¿ka „O obrotach cia³ niebieskich”
by³a wa¿nym prologiem prac Tycho Brahe9, Keplera i Galileusza,
a ich odkrycia wp³ynê³y na sformu³owanie przez Newtona i
opublikowanie w „Principiach” w 1687 r. praw ruchu i grawitacji
w oparciu o pojêcia pierwotne czasu i przestrzeni. Innymi s³owy,
dzie³o M. Kopernika zapocz¹tkowa³o nowo¿ytn¹ astronomiê, a
Jego teoria wywo³a³a przewrót w ówczesnym œwiecie, dziêki
temu, ¿e by³a wzorem swobodnego badania istniej¹cego
porz¹dku i otwartego wypowiadania swych pogl¹dów na temat
filozofii przyrody. By³a nowym paradygmatem w opisie ruchów
Ziemi: - obrotowego wokó³ w³asnej osi, - orbitalnego wokó³
s³oñca i precesyjnego – wstecznego obrotu osi Ziemi w czasie
roku Platona. Ta rewolucja kopernikañska, dziêki pe³nej i œcis³ej
na owe czasy podbudowie naukowej, zdecydowa³a o zmianach
intelektualnych w odnowionej astronomii. 
Miko³aj Kopernik, uznaj¹c zgodnoœæ teorii astronomicznych z

obserwacjami za jedyne kryterium prawid³owoœci tych
koncepcji, jako pierwszy zastosowa³ regu³ê korespondencji,
któr¹ póŸniej przyjêto i zastosowano w teoriach naukowych.
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88..  PPiieerrwwsszzee  wwyyddaanniiee  DDee  rreevvoolluuttiioonniibbuuss  w Polsce opracowane
zosta³o przez Jana Baranowskiego i ukaza³o siê w Warszawie w
1854 r. w jêzyku orygina³u i w t³umaczeniu na jêzyk polski pt.: O
obrotach cia³ niebieskich ksi¹g szeœæ. Wydanie to obejmowa³o
tekst ³aciñski dzie³a O obrotach i nieznan¹ dot¹d przedmowê
Kopernika, usuniêt¹ przez wydawców norymberskich. Edycja ta
zawiera³a równie¿ traktat Kopernika z 1526 r. o sposobie bicia
monety [2, 3].
W 1973 r. w 500. rocznicê urodzin M. Kopernika wydano Jego
dzie³o w postaci barwnej reprodukcji rêkopisu pt. Miko³aj
Kopernik Dzie³a wszystkie[1, 2]. Tekst polski: O obrotach10,
zosta³ wydany jako tom II w 1976 r. i obejmowa³ przek³ad M.
Bro¿ka (Ks. I) i S. Oœwiecimskiego (Ks. II – VI) - dzie³a wielkiego
astronoma. Zapowiadany tom III z traktatem o biciu monety i z
innymi pismami Kopernika oraz z Jego korespondencj¹ - wed³ug
wiedzy autora - nie ukaza³ siê.

99..  HHeelliioocceennttrryycczznnyy  wwsszzeecchhœœwwiiaatt zosta³ gwa³townie
wprowadzony do g³ównego nurtu nowo¿ytnego systemu
przekonañ nie tylko dziêki koncepcji Kopernika. Równie istotn¹
rolê odegra³ rozwijany empiryzm - obserwacja wspomagana
technik¹.
Dociekliwoœæ, która zrodzi³a wszystkie pytania, zmusza³a
uczonych do zastanowienia siê nad tym, jak mo¿na by zobaczyæ
funkcjonowanie tego modelu Œwiata. W owym czasie g³ówn¹
postaci¹ w astronomii i w obserwacji planet by³ Galileusz. ¯y³ i
pracowa³ w samym centrum wielkiej intelektualnej bitwy, która
ostatecznie wywróci³a do góry nogami ówczesny sposób
myœlenia o Œwiecie i o naszym w nim miejscu. Przyrodnicze
obserwacje Galileusza sta³y siê kluczowym dowodem w wielkiej
rewolucji planetarnej. Przedstawione zosta³y w ksi¹¿ce
zatytu³owanej „Siderius Nuncius”, opublikowanej w 1610 r. By³
to rok prze³omowy w historii astronomii. Od tego czasu trzysta
osiemdziesi¹t razy okr¹¿y³a S³oñce nasza Ziemia i oto nadszed³
rok, gdy w dniu 24 kwietnia 1990 wprowadzono na oko³oziemsk¹
orbitê kosmiczny teleskop (Shy and Telescope) rozpoczynaj¹c
erê teleskopu kosmicznego o nazwie Hubble Space Telescope
(HST).
Natomiast w 460 rocznicê ukazania siê De revolutionibus, w
dniu 4 stycznia br. na powierzchni Marsa wyl¹dowa³a sonda
Spirit. Sukces ten w œwietle projektów kosmicznych roku 2004
zapowiada z³oty okres historii eksploracji Uk³adu S³onecznego i
w pog³êbianiu naszej wiedzy w kosmosie.

BBiibblliiooggrraaffiiaa::
[1] Kopernik M.: Dzie³a wszystkie, PAN, t. I Rêkopis dzie³a „O
obrotach” Facsimile PWN Warszawa - Kraków MCMLXXII.
[2] Kopernik M.: Dzie³a wszystkie, PAN, t. II „O obrotach”, PWN
Warszawa - Kraków MCMLXXVI.
[3] Encyklopedia Powszechna PWN, Wyd. III, t. 2, Warszawa 1984,
s. 558-559.
[4] North J. Historia astronomii i kosmologii, Ksi¹¿nica, Katowice
1997. (t³. z: The Fontana History of Astronomy and Cosmology.
Harper Collins Publ. Ltd 1994).
[5] Wojnarowski J. Wp³yw idei Kopernika na rozwój mechaniki,
PTMTS Odzia³ Gliwice, 1974, s.1-9.
[6] Hart M.H.: 100 postaci, które mia³y najwiêkszy wp³yw na dzieje
ludzkoœci. Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa 1994, s.99-100. 
[7] Gingerich O.: Jak cenzurowano Kopernika. Kultura, wrzesieñ
1980, s.8.
___________________
1 Pawe³ III zakazuje rozpowszechniania „De revolutionibus...”
2 W³aœciwie Georg Joachim von Lauchen (1514 –1574), niem.

matematyk, astronom; sta³ siê entuzjast¹ nowej teorii i jednym z
inicjatorów wydania dzie³a Kopernika.
3 Zdecydowanie opowiada³ siê za teori¹ M. Kopernika. Po spaleniu

G. Bruno na stosie w 1600 r. przeszed³ do legendy jako symbol
racjonalistycznego i swobodnego poszukiwania prawdy.

4 W 1616r. zosta³ zobowi¹zany przez Inkwizycjê do zaniechania
g³oszenia zasad heliocentryzmu sprzecznego z kosmologi¹ Biblii.

5 Ptolemeusz w traktacie o astronomii Almagest merytorycznie i
wyczerpuj¹co za Hypparchem formu³uje model geocentryczny
œwiata.

6 Okres zwany rokiem Platona.
7 W swoim jedynym traktacie „O rozmiarach S³oñca i Ksiê¿yca”
Ziemiê umieszcza w centrum Œwiata.
8 Œwiêta Kongregacja Indeksu dekretem XIV z 5 marca 1616r.

zadecydowa³a, ¿e „De revolutionibus orbium coelestium” zostaje
zawieszona „donec corrigatur”, tzn. a¿ do wprowadzenia
odpowiednich poprawek. Wpis „De revolutionibus” na Index
librorum prohibitorum utrzymano a¿ do 1828 r. Wtedy to decyzj¹
papie¿a Piusa VII usuniêto z indeksu dzie³ zakazanych De
revolutionibus.

9Astronom duñski (1546 – 1601) wykona³ wiele bardzo dok³adnych
obserwacji planet, co umo¿liwi³o J. Keplerowi potwierdzenie teorii
heliocentrycznej.
10 Zgodnie z ³aciñsk¹ wersj¹ odrzucono przydawkê „sfer
niebieskich” jako nie autentyczn¹.

Na pierwszym planie autor artyku³u – prof. dr hab. in¿ J.
Wojnarowski. Walne Zebranie Towarzystwa Mi³oœników Starego
S¹cza, 19.II.2004 /fot. arch./



Gimnazjaliœci pisz¹… 
WGimnazjum im. Juliusza S³owackiego ukaza³ siê dodatkowy

zeszycik szkolnej gazetki „Radarek”. Wydanie specjalne:
„Gimnazjaliœci pisz¹…” zawiera kilkanaœcie wierszy ozdobionych
grafikami. Poetyckie próby prezentuj¹ trzy nastolatki: Katarzyna
Król, Jolanta Skoczeñ, Maria Ziêba. 
W szkole dzia³a Ko³o Teatralne, które ma na celu kszta³towaæ
wra¿liwoœæ estetyczn¹, rozwijaæ zainteresowania i zdolnoœci oraz
zachêcaæ do kreatywnoœci. Uczniowie przygotowuj¹
okolicznoœciowe programy, konkursy recytatorskie, dyskutuj¹ o
swoich problemach, omawiaj¹ wspó³czesne wydarzenia. Mog¹
rozwijaæ swoje talenty recytatorskie i literackie. (RED)

* * *
Wiem, ¿e nadejdzie - Oczekujê jej przybycia
Nadszed³ ju¿ ten czas - Oto i ona
Zbli¿a siê, odczuwam lêk
Zabiera mi wszystko - Odbiera mi to, czego potrzebujê
Nadaj¹c ob³udne wra¿enie - Okrada m¹ duszê
Nie chcê tego, lecz nie potrafiê odmówiæ
Wiem, ¿e kiedyœ wróci...
Zosta³em okaleczony
Moje kalectwo to blizny
Mimo wielu poparzeñ
Nie bojê siê ognia
Wchodzê w p³omienie
St¹pam po ¿arze
Nie odczuwam bólu,
Blizny s¹ wszêdzie
Nie umiem tego zakoñczyæ
Czekam z nadziej¹
Aby ju¿ nigdy jej nie zobaczyæ
Szczêœcie jest blisko.
Wszyscy tak mówi¹.
Ale ono jest wci¹¿ tylko blisko.
Nigdy teraz:
- zawsze bêdzie albo by³o.
Teraz czekamy.
Czekamy na szczêœcie.
Tak jak podczas deszczu
czeka siê na ³adn¹ pogodê.
Lecz dziwne jest to, ¿e cz³owiek,
wracaj¹c do przesz³oœci
mówi „by³em wtedy szczêœliwy“.
Czy teraz nie jest?
Za kilka lat powie tak samo.
Jaki z tego mora³?
Szczêœcie jest naprawdê blisko.
Bo tu i teraz.
Trzeba tylko umieæ cieszyæ siê chwil¹. /K. Król/

Pomocna D³oñ
Inicjatorzy akcji PPoommooccnnaa  dd³³ooññ - Katarzyna Dubiel, Ma³gorzata

Koszyk, El¿bieta Mrówka - przeprowadzonej w Gimnazjum im.
Juliusza S³owackiego w Starym S¹czu serdecznie dziêkuj¹
WSZYSTKIM, którzy przez swoj¹ pomoc, zaanga¿owanie i
wsparcie finansowe przyczynili siê do jej zorganizowania. S³owo
szczególnej wdziêcznoœci kierujemy w stronê: - p. Marii, Karola
Hopek; p. Barbary Edemüller; Ko³a £owieckiego „Ryœ”
dzia³aj¹cego w Starym S¹czu.
W realizacjê akcji w³¹czyli siê tak¿e uczniowie gimnazjum
pracuj¹cy w Kó³ku Plastycznym pod kierunkiem mgr J. Tyka,
Grupie Liderów Promocji Zdrowia pod opiek¹ mgr M. Koszyk, mgr
K. Dubiel oraz Uczniowska Rada Szkolna prowadzona przez mgr
E. Mrówka, mgr M. Bielak. To z uczniowskiej inicjatywy
przeprowadzono loteriê fantow¹, zorganizowano kiermasz kartek
œwi¹tecznych, dyskotekê. Zebrane w ten sposób fundusze
pozwoli³y daæ radoœæ a¿ osiemdziesiêciu piêciu uczniom, za co
serdecznie dziêkujemy. (EM)
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Wspieramy  biedniejszych 
Akcja charytatywna gromadzenia ¿ywnoœci dla najbiedniejszych w

okresie przedœwi¹tecznym zakoñczy³a siê zebraniem 236 kg i 537 szt.
ró¿nego asortymentu produktów spo¿ywczych, w tym m.in. 148 paczek
makaronu, 98 kg cukru, 80 kg m¹ki, 103 sztuk konserw miêsnych, rybnych
i pasztetów. Organizatorem przedsiêwziêcia by³ Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej. W przeprowadzonej trzeci rok z rzêdu akcji pomagali
wolontariusze – gimnazjaliœci ze Starego S¹cza, Go³kowic i Przysietnicy
oraz ze szko³y podstawowej w Barcicach. Dary zbierano w 11 palcówkach
handlowych, dziêki uprzejmoœci w³aœcicieli sklepów SHP „Rolnik” i „AS”. 
- Akcja by³a jedn¹ z form wsparcia najbiedniejszych. – mówi Janina
Nalepa kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. - Oprócz zebranej w tej
akcji ¿ywnoœci wydano dla potrzebuj¹cych 100 paczek œwi¹tecznych
zakupionych przez fundacjê Hulp aan Polen z Sommeren w Holandii oraz
287 paczek ¿ywnoœciowych i 287 ze œrodkami czystoœci zakupionych
przez nasz Oœrodek z bud¿etu gminnego. Iloœæ zebranych artyku³ów
¿ywnoœciowych przeros³a nasze oczekiwanie. Mamy nadziejê, ¿e kolejna
akcja bêdzie równie owocna, bo dobre inicjatywy wyzwalaj¹ pozytywne
reakcje. Sk³adamy serdeczne podziêkowania dla Zarz¹du i pracowników
SHP oraz w³aœcicielowi sklepu „AS” oraz wszystkim, którzy nie pozostali
obojêtni i z³o¿yli choæby najmniejszy dar serca.
Fundacja Hulp aan Polen (Pomoc dla Polski) od kilkunastu lat zbiera dary
dla wielu miejscowoœci w kraju. Do Starego S¹cza przywióz³ je ju¿ po raz
dwunasty Jan Leenen. Trafi³y do najbardziej pokrzywdzonych przez los
mieszkañców m.in. Popowic, Barcic, Gabonia. Odbiorcy darów
odwdziêczaj¹ siê za pomoc ciep³ym s³owem i serdecznym upominkiem, do
zwyczaju przesz³o ofiarowanie wyszywanych piêknych serwet. RED 

Informacja o pracy
Gminne Centrum Informacji utworzone w ramach programu

Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” ma ju¿ za
sob¹ pierwszy okres sprawozdawczy. W okresie czasu od 2 do 31
stycznia br. zarejestrowano 161 osób korzystaj¹cych z us³ug oferowanych
przez GCI. W tej grupie 93 osoby (58%) – to mieszkañcy miasta,
natomiast 42% stanowi¹ mieszkañcy gminy, 62% osoby p³ci mêskiej, 38%
kobiety. Najliczniejsz¹ grupê osób zarejestrowanych w GCI s¹ osoby w
wieku do 24 lat – 65%, kolejna grupa to osoby w przedziale wiekowym od
24-35 lat – 25%, osoby powy¿ej 44 lat stanowi¹ 6%, natomiast 4% to
osoby od 35 do 44 roku ¿ycia. Spoœród 161 osób 11% ogó³u
korzystaj¹cych z us³ug GCI posiada wykszta³cenie wy¿sze i s¹ to osoby w
przedziale wiekowym od 24-35 lat, 19% stanowi¹ studenci, 43% m³odzie¿
szkó³ œrednich i gimnazjalnych. G³ównym celem wizyty osób
zarejestrowanych by³a informacja na temat zasad dzia³ania oraz
mo¿liwoœci skorzystania z us³ug GCI. Wielu osobom udzielano informacji
z zakresu turystyki, jednak zasadniczym zadaniem Centrum jest
u³atwienie uzyskania informacji o pracy. Najwiêksze zainteresowanie
dzia³alnoœci¹ GCI wystêpuje w dni powszednie od poniedzia³ku do pi¹tku
(87%). 
Zgodnie z przewidzianym zakresem dzia³alnoœci GCI w dniu 28 stycznia
odby³o siê szkolenie przeprowadzone przez Ma³opolsk¹ Izbê Rolnicz¹ –
Rada Powiatowa w Nowym S¹czu, dotycz¹ce obowi¹zku rejestracji
producentów, importerów i dystrybutorów roœlin, produktów roœlinnych i
przedmiotów. Na szkoleniu producenci otrzymali wyczerpuj¹ce informacje
dotycz¹ce: systemu urzêdowej rejestracji producentów, importerów i
dystrybutorów roœlin, produktów roœlinnych i przedmiotów; podmiotów
podlegaj¹cych obowi¹zkowi wpisania do rejestru oraz korzyœci dla
producentów wynikaj¹cych z tego tytu³u; sporz¹dzania wniosku o wpis do
rejestru. Aktualnie (od 4 lutego) GCI jest czynne od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. od 8 do 19 oraz w soboty od 9 do 17. Po kilkunastu dniach
lutego mo¿na zauwa¿yæ dalszy wzrost zainteresowania dzia³alnoœci¹ GCI.
Wœród odwiedzaj¹cych s¹ przede wszystkim osoby m³ode - poszukuj¹ce
pracy, uczniowie szkó³ gimnazjalnych i œrednich – korzystaj¹ce z Internetu
g³ównie dla celów edukacyjnych oraz turyœci przeje¿d¿aj¹cy przez Stary
S¹cz. (KG)
Gminne Centrum Informacji w Starym Sączu, Rynek 5, 33−340 Stary Sącz, tel 
(0−18) 446−18−58, www.gci.stary.sacz.pl e−mail:gci@gci.stary.sacz.pl 



Potyczki tenisowe
14 lutego br. w Wiejskim Domu Kultury w Barcicach odby³ siê
Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar So³tysa. 
Do rozgrywek przyst¹pi³o 32 zawodników. W trakcie eliminacji
wy³oniono szóstkê najlepszych. Niepokonanym okaza³ siê ££uukkaasszz
MMaazzuurrkkiieewwiicczz, który zdoby³ PPuucchhaarr,,  uuffuunnddoowwaannyy  pprrzzeezz  SSoo³³ttyyssaa
BBaarrcciicc  GGóórrnnyycchh  AAnnttoonniieeggoo  IIwwuullsskkiieeggoo. II miejsce i srebrny medal
wywalczy³ Micha³ Janik. Na III miejscu uplasowa³ siê Andrzej Citak.
Oprócz nich dyplomami nagrodzono Szymona Gabrysia (IV
miejsce) oraz Paw³a Jakubowskiego i Krystiana Pierzgê (obaj
znaleŸli siê na V miejscu). Turniej skierowany by³ do wszystkich
chêtnych. Rozpiêtoœæ wiekowa zawodników by³a znaczna.
Najm³odszy – 12-letni Roman Suchodolski (uczeñ klasy V SP) –
zosta³ nagrodzony medalem za zajêcie I miejsca.  MMDD
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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

KKoonnkkuurrssyy,,  kkoonnkkuurrssyy……
W ramach przygotowañ do imprezy PPiieerrœœcciieeññ  ŒŒwwiiêêtteejj  KKiinnggii  --  
II  MMaarrsszzaa³³kkoowwsskkiiee  DDnnii  ŒŒwwiiêêtteejj  KKiinnggii  organizowanej po raz pierwszy w lipcu
br. w kooperacji z Wieliczk¹, Bochni¹, Wojniczem i Kroœcienkiem,
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Starym S¹czu og³osi³ nastêpuj¹ce
konkursy: wiedzy dla uczniów szkó³ podstawowych z miasta i gminy:
Znam Legendy o Œwiêtej Kindze (na podstawie ksi¹¿ki Urszuli Janickiej -
Krzywda „Legendy o Œwiêtej Kindze”) - zg³oszenia dru¿yn 3-osobowych
do 5 marca, eliminacje gminne - 10 marca; literacki dla dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych „ Œwiêta Kinga w prozie i poezji” - termin nadsy³ania prac do 10
kwietnia; plastyczny dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych „Obiekty kultu
Œwiêtej Kingi na ziemi s¹deckiej”, równie¿ termin  do 10 kwietnia;
teatralny dla zespo³ów teatralnych dzia³aj¹cych w szko³ach, domach i
klubach kultury, parafiach na „Inscenizacjê legend o Œwiêtej Kindze lub
wydarzeñ historycznych z Jej ¿ycia” - zg³oszenia do 30 kwietnia; wokalno
- muzyczny (dla wszystkich grup wiekowych) „Pieœni i piosenki o Œwiêtej
Kindze” - zg³oszenia do 12 marca.  

Ponadto - podobnie jak w latach ubieg³ych - wspólnie z Powiatowym
M³odzie¿owym Domem Kultury w Starym S¹czu og³osiliœmy dla dzieci i
m³odzie¿y z powiatu nowos¹deckiego nastêpuj¹ce konkursy:
1. IX Staros¹decki Przegl¹d Teatrzyków Dzieciêcych - zg³oszenia do 20
marca.
2. IX Staros¹decki Konkurs M³odych Wokalistów - zg³oszenia do 5 marca.
3. III Staros¹decki Konkurs Zespo³ów Wokalnych, Rozœpiewanych Klas i
Zespo³ów Wokalno-Instrumentalnych - zg³oszenia do 25 kwietnia.
4. IX Staros¹decki Konkurs M³odych Muzyków Instrumentalistów -
zg³oszenia do 7 maja.
5. II Staros¹decki Konkurs M³odych Muzyków graj¹cych na keyboardzie -
zg³oszenia do 25 maja.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w naszych konkursowych
propozycjach. Informacje szczegó³owe: MGOK, 33-340 Stary S¹cz,
tel./fax 4461641, tel. 4460964, e-mail: mgok@stary.sacz.pl (MC)

Ferie w Relaksie
Klub Kultury Relaks na osiedlu S³onecznym po raz kolejny
zorganizowa³ podczas ferii zimowisko dla najm³odszych. W
organizacji tego przedsiêwziêcia wspó³pracuje z Zarz¹dem
Osiedla, natomiast Grodzka Spó³dzielnia Mieszkaniowa oraz
Urz¹d Miasta i Gminy Stary S¹cz dofinansowuj¹ zajêcia.
Zimowisko ma charakter sportowo-rekreacyjny.
- Ta forma zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y jest sta³ym elementem
naszej dzia³alnoœci – mówi Jolanta Koszkul. – W tym roku uda³o
nam siê zrealizowaæ ciekawy i atrakcyjny program. W pierwszym
tygodniu zorganizowano konkurs plastyczny. Pomaga³a nam
plastyczka MGOK Ma³gorzata Bielak. Dzieci lepi³y z plasteliny
przeró¿ne rzeczy. Wœród m³odszych wyró¿niliœmy pracê Kubusia
Jaworskiego, wœród starszych Marcina Surmê. Nastêpnie
zorganizowaliœmy zawody zrêcznoœciowe i turniej tenisa
sto³owego. Tutaj najlepszy okaza³ siê Arek Florek. Wszystkie
dzieci otrzyma³y nagrody ufundowane przez w³aœcicieli firmy
„Sam-Chem”. W drugim tygodniu odbywa³y siê wyjazdy na
p³ywalniê, które ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹ wœród dzieci.
Bardzo atrakcyjna dla naszych milusiñskich okaza³a siê wizyta
reporterki Gazety Krakowskiej i pierwsze „wywiady”. Zimowisko
zakoñczyliœmy grilowaniem na œniegu. Okaza³o siê, ¿e „zimowa
kie³baska” smakuje wyœmienicie.
Dzieci z osiedla „S³oneczne” nie narzeka³y wiêc na brak zajêæ i
chêtnie przychodzi³y do klubu. Zabawy odbywa³y siê tak¿e na
œwie¿ym powietrzu.
- Zabawa w okresie ferii by³a naprawdê przednia – mówi Wac³aw
Jasiñski, przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla. – Rodzice
przyprowadzali swoje pociechy z zadowoleniem. S³u¿yli pomoc¹
i sami brali udzia³ w konkursach. Dzieci pod okiem opiekunów
mog³y skorzystaæ z wielu propozycji zabawowych, gier
komputerowych, planszowych itd. Wszystko dziêki sponsorom:
pañstwu Stolarskim - „SAM-CHEM”, pani Maryli Stawiarskiej –
„MINI-MARKET”oraz Burmistrzowi MiG, za co w imieniu dzieci i
w³asnym serdecznie dziêkujê. (red)

Fot. Agnieszka Pomiet³o



MIŁOSNE WYZNANIA MIŁOSNE WYZNANIA 
Pierwsze spotkanie m³odzie¿y pisz¹cej wiersze z

publicznoœci¹ mia³o siê odbyæ w Galerii dopiero na wiosnê,
jednak, jak to czêsto bywa, przypadek zdecydowa³ o
przyspieszeniu jego terminu. Gdyby autobus, którym szefowa
MGOK mia³a wróciæ z pracy do domu, nie spóŸni³ siê, nie
sta³ybyœmy w pewien lutowy wieczór na staros¹deckim rynku,
wymyœlaj¹c tytu³y spotkañ m³odych autorów z mi³oœnikami
poezji. Wiadomo, ¿e m³odzie¿ du¿o pisze o mi³oœci, zatem
jedno spotkanie koniecznie musia³o byæ poœwiêcone temu
tematowi. I nagle Dyrektorce przypomnia³o siê œwiêto
zakochanych. Decyzja by³a b³yskawiczna: robimy! 
Do Walentynek pozosta³o zaledwie jedenaœcie dni - trzeba

by³o siê spieszyæ. Zaalarmowana telefonami m³odzie¿ / jeszcze
tego samego wieczoru /, entuzjastycznie podchwyci³a pomys³
i przyst¹pi³a do dzia³ania. W LO organizowa³a kolegów Kasia,
w ZSZ - Iza i Bo¿enka. Kr¹¿y³y SMS-y... Wkrótce uczniowie
obu szkó³ spotkali siê w Galerii, aby uzgodniæ program imprezy.
M³odzie¿ mia³a mnóstwo wspania³ych pomys³ów, trochê gorzej
by³o z zaufaniem we w³asne si³y. M³odzi ludzie, przyzwyczajeni
do tego, ¿e przygotowaniami do publicznych wystêpów kieruj¹
nauczyciele, oczekiwali i tu zwierzchnictwa starszych.
Zapewniani ¿yczliwie, ¿e sami sobie œwietnie poradz¹, a
potrzebna im tylko konsultacja i rada, stopniowo nabrali
odwagi. 
W Oœrodku Kultury b³yskawicznie zosta³y zaprojektowane i
wykonane afisze i zaproszenia, w Galerii zrobiono bardzo
³adn¹, romantyczn¹ dekoracjê. 
Wreszcie nadszed³ pi¹tek - 13 lutego. Dziewczêta zjawi³y siê
pierwsze, mówi¹c ze œmiechem, ¿e ch³opcy poszli po sukienkê.
Wiadomoœæ by³a dosyæ intryguj¹ca... Jeszcze trochê
gor¹czkowej krz¹taniny, czytania tekstów po k¹tach, jakichœ
tajemniczych instrukcji i... zaczê³o siê.

W pierwszej czêœci „Mi³osnych wyznañ” m³odzie¿ przeczyta³a
wiersze wybitnych poetów z ró¿nych epok, m.in. Horacego,
Mickiewicza, Asnyka, Tetmajera, Kamieñskiej i Mi³osza. Potem
nast¹pi³a prezentacja w³asnej twórczoœci bohaterów wieczoru.
By³y to teksty bardzo szczere, wyra¿aj¹ce najg³êbsze uczucia i
najwa¿niejsze przemyœlenia m³odych autorów. Mi³oœæ, co
najzupe³niej zrozumia³e, jest dla nich najwa¿niejsza. Dlatego w
wierszach m³odzie¿y czêsto pojawiaj¹ siê wyznania: „Czêsto
myœlê o Tobie / marzê i œniê / Jesteœ dla mnie wszystkim /
Jesteœ jedynym szczêœciem / Jesteœ œwiate³kiem, które
oœwietla ca³y œwiat”. Nie brak w twórczoœci m³odych
optymizmu i wiary, ¿e w sferze uczuæ wszystko jest proste.
„Wystarczy byæ sob¹ i wystarczy zamkn¹æ oczy / ka¿dym
zmys³em ogarn¹æ to / co nazywamy - mi³oœci¹”. W podobnym
tonie utrzymane s¹ inne teksty::  „Roz³o¿ê ogromny parasol nad
nami / bêdziemy iœæ / w przyjacielskim uœcisku / a¿ do œmierci”.
Niestety, sporo te¿ w tekstach nastolatków smutku, a nawet
rozpaczy, wszak to wiek szybkich fascynacji i równie prêdkich,
nieraz dramatycznych rozstañ. „Ujrzeli siê noc¹ przy tañcu w
dyskotece / A potem spotykaæ siê zaczêli / w parkowej alejce /
Chodzili pod gwiazdami czytaj¹c sonety / Lecz koniec musia³

nadejœæ niestety”. Czêsto m³odzi ludzie pisz¹ o
nieodwzajemnionych uczuciach. Pe³no w tych wierszach ³ez,
westchnieñ i têsknoty. Wyj¹tkiem s¹ te, w których podmiotem
lirycznym jest osoba niezaanga¿owana emocjonalnie. Wtedy
mo¿na pisaæ tak, jak Anna Ciêciwa w utworze „Wybacz”: 

Wybacz mi me niezdecydowanie
Wybacz, ¿e nie powiem do Ciebie kochanie
Wybacz, ¿e proszê, byœ wiêcej nie dzwoni³
Wybacz, ¿e proszê byœ za mn¹ nie goni³
Wybacz, ¿e ¿ycia Ci nie os³odzê
Wybacz, ¿e nie chcê Ci stawaæ na drodze
Wybacz mi to co zrobi³am z³ego
Wybacz, ¿e jesteœ tylko koleg¹
Wybacz, ¿e teraz nie mogê Ciê kochaæ
Wybacz...
Nie szlochaj, bo ja nie chcê szlochaæ

Obok wierszy o mi³oœci pojawi³y siê teksty refleksyjne, by nie rzec
- filozoficzne. Do takich nale¿a³o „Œwiat³o” Katarzyny Paj¹k:

Jest moment ciemnoœci
moment strachu
chwila cierpienia
sekunda nieufnoœci
minuta pogardy
doba pozorów
Jest wiecznoœæ

Œwiat³a

S³uchaliœmy tych utworów z ¿yczliwoœci¹ i wzruszeniem,
doceniaj¹c fakt, i¿ ich autorzy zechcieli podzieliæ siê z nami tym, co
czuj¹. Na zakoñczenie m³odzie¿ zaplanowa³a humorystyczny
akcent. By³a to zrealizowana z przymru¿eniem oka inscenizacja
sielanki „Laura i Filon” Franciszka Karpiñskiego. Dopiero teraz
wysz³o na jaw, po co ch³opcom by³a potrzebna sukienka. Jako
Laura wyst¹pi³ ubrany w mini Kuba Groñski, rolê Filona zagra³
Zenon Rybo³owicz. Inscenizacja wywo³a³a œmiech i ¿ywy aplauz
publicznoœci.
Zarówno widzowie, jak te¿ autorzy i aktorzy uznali zgodnie, ¿e by³
to bardzo mi³y wieczór. M³odzie¿ ju¿ planuje nastêpne spotkanie
poetyckie w Galerii.((DDMM))


