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

STARY SĄCZ • NR 41 • MAJ 2004 • ISSN 1508−9290  CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

www.kurier.stary.sacz.pl

Na mapie pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej zaznaczono
kolorem ¿ó³tym, pañstwa wchodz¹ce do Unii 1 maja 2004 r. 
kolorem niebieskim, pañstwa dopiero rozpoczynaj¹ce negocjacje 
kolorem fioletowym (�ród³o: www.europa.eu.int)



Strona 2 KURIER STAROS¥DECKI 5/2004

n AABBSSOOLLUUTTOORRUUMM  DDLLAA  BBUURRMMIISSTTRRZZAA. Na plenarnym posiedzeniu 19
kwietnia br. Rada Miejska Starego S¹cza, po wys³uchaniu opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej na temat realizacji
poprzedniego bud¿etu gminy, udzieli³a absolutorium dla Burmistrza
Miasta i Gminy za rok 2003. „Za“ g³osowa³o 15 radnych, 2 wstrzyma³o
siê od g³osu, 2 by³o przeciw (2 by³o nieobecnych). 

n IINNWWEESSTTYYCCJJEE,,  DDRROOGGII..  Rozstrzygniêto przetargi na przebudowe dróg
gminnych zniszczonych podczas powodzi: „Do Jagie³³ów” przez Wilkówkê
w Gaboniu (najtañsza oferta 73.602,88 z³; d³ugoœæ 500 m; nawierzchnia
asfalt); „Na Po³om” w Barcicach (99.378,59 z³; 650 m; asfalt); „Na
Zapasiecze“ w Skrudzinie (65.340,20 z³; 620 m; asfalt); „Pasy Leœne”  St.
S¹cz - Moszczenica N. (60.857,21 z³; 700 m; asfalt); „Do Mardu³y” 
w Moszczenicy W. (27.079,05 z³; 330 m; asfalt); „Do Majdów” \v
Moszczenicy N. (44.167,47 z³; 400 m; asfalt); „Na Os. Witosa” w Starym
S¹czu (15.408,02 z³; 180 m; nakrapianka); „Na Os. Cyganowice” w
Starym S¹czu (20.676,67 z³; 210 m; nakrapianka); „Na Strzêbio³ki” w
Przysietnicy (17.377,80 z³; 270; nakrapianka); „Facimiech do Wojaka” w
Barcicach G. (18.159,10 z³; 300 m; nakrapianka) - Realizacja inwestycji:
PRDM S.A., Nowy S¹cz ul. Wiœniowieckiego 138; „Do Garwoli” w Woli
Kroguleckiej (31.013,30 z³; 300 m; nakrapianka); „Na Brzeziny” Woli
Kroguleckiej (16.238,68 z³; 110 m; nakrapianka); „Do Os. Chebdów” 
w Myœlcu (24.500,97 z³; 200 m; nakrapianka) - Realizacja inwestycji:
BUD-DRÓG £AGOSZ, Dru¿ków Pusty 13; „Do Osady” w Popowicach
(71.874,89 z³; 450 m; asfalt) - Realizacja inwestycji: DROGBUD PHBD
sp. z o.o., 38-100 Strzy¿ów, ul. l Maja 42. Kolejne przetargi, og³oszone
przez Burmistrza MiG obejmuj¹ przebudowê dróg gminnych: „Na Pustki“
w Moszczenicy Ni¿nej, „Do Bochenków i ¯elazków“ w Moszczenicy
Wy¿nej oraz „Wielki Wygon“ w Starym S¹czu. Planowany zakres robót
bêdzie wykonywany w istniej¹cych gabarytach dróg i nie zmieni ich
szerokoœci i przebiegu, natomiast nast¹pi podwy¿szenie parametrów
eksploatacyjnych oraz warunków bezpieczeñstwa. Termin rozpoczêcia
robót wyznaczono na 15 maja, natomiast zakoñczenia 30 czerwca br.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostard o/ w Krakowie planuje w
2004 r. odnowê nawierzchni drogi krajowej nr 87 Stary S¹cz - granica
pañstwa na odcinku 2,2 km oraz remont chodnika na tej drodze w m.
Barcice - Zabronie. Inwestycje maj¹ na celu poprawê bezpieczeñstwa
ruchu drogowego.

n WWAA¯̄NNEE  DDLLAA  RROOLLNNIIKKÓÓWW. Od stycznia br. posiadacz zwierzêcia ma
obowi¹zek zaopatrzyæ siê w kolczyk, oznakowaæ zwierzê oraz zg³osiæ je do
rejestru w terminie 7 dni. Koszty zwi¹zane z oznakowaniem ponosi
posiadacz. Do czasu wyczerpania zapasów kolczyków z „Funduszu
Wspó³pracy“ PHARE, rolnik otrzymuje kolczyki nieodp³atnie. Posiadacz
uiszcza przedp³atê za wydrukowanie paszportu w kwocie 1,33 z³ dla jednej
sztuki. Po skoñczeniu zapasów, za parê kolczyków dla byd³a trzeba bêdzie
zap³aciæ 3,82 z³. Ju¿ teraz posiadacz zwierzêcia musi zap³aciæ za za³o¿enie
kolczyków (cena uzgodniona z osob¹ kolczykuj¹c¹) oraz za paszport l,33 z³
i za ksiêgê rejestracji stada byd³a 2,25 z³. Przy rejestracji byd³a obowi¹zuj¹
druki: „Wniosek o wydanie kolczyków dla byd³a” (na jego podstawie rolnik
otrzyma wymagan¹ iloœæ kolczyków - wnioskodawca obowi¹zkowo musi
wpisaæ swój numer gospodarstwa); „Zg³oszenie byd³a do rejestru” (zawiera
niezbêdne dane zwierzêcia wprowadzane do systemu i podstaw¹ do
wydrukowania paszportu dla danej sztuki). Od lutego br. biura Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczê³y przyjmowanie
wniosków o wpis do ewidencji producentów, które stanowi¹ pierwszy krok
do uzyskania dop³aty obszarowej. Po z³o¿eniu wniosku o wpis do ewidencji
rolnik otrzyma niepowtarzalny 9-cyfrowy numer identyfikacyjny, którym
bêdzie siê pos³ugiwa³ we wszelkich kontaktach z ARiMR. W przypadku
ubiegania siê o dop³atê bezpoœredni¹, wniosek o wpis nale¿y z³o¿yæ
najpóŸniej do 20 maja br. (min. 21 dni przed z³o¿eniem wniosku o dop³atê).
Zaleca siê z³o¿enie tego wniosku do 15 kwietnia br. Wniosek o dop³atê

bêdzie sk³adany w terminie 15.04 - 15.06 br. Pierwsze wyp³aty dop³at
planowane s¹ w grudniu 2004 roku. Wniosek o wpis do ewidencji ma
obowi¹zek z³o¿yæ ka¿dy posiadacz byd³a, owiec, kóz i œwiñ oraz rolnik
ubiegaj¹cy siê o dop³atê. Dop³ata bêdzie przekazywana wy³¹cznie
przelewem na konto bankowe (ubiegaj¹cy siê o dop³atê musi posiadaæ
rachunek bankowy z 26-cyfrowym numerem - zgodnie ze standardem
NRB). Wniosek o wpis mo¿na sk³adaæ osobiœcie w biurach powiatowych
ARiMR (dane na wniosku sprawdzane s¹ z dowodem osobistym
wnioskuj¹cego) lub za poœrednictwem poczty (do wniosku nale¿y do³¹czyæ
kserokopiê dowodu to¿samoœci z widocznym numerem PESEL i adresem
zameldowania. (Najbli¿sze biura ARiMR: Nawojowa 33-335, Nawojowa 1,
tel. 4408897, 4408898; Limanowa 34-600, ul. Tarnowska 33, tel. 3339077.)

n PPOODDAATTEEKK  ŒŒMMIIEECCIIOOWWYY..  Gmina Stary S¹cz chce przej¹æ od
w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych na swoim terenie, od 1
stycznia 2005 roku, obowi¹zki w zakresie odp³atnego odbioru,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
W zwi¹zku z tym planuje siê przeprowadzenie referendum
gminnego, które odby³oby siê 13 czerwca br. przy okazji wyborów
do Parlamentu Europejskiego. - Przejêcie przez Gminê
obowi¹zków od w³aœcicieli nieruchomoœci w zakresie odbierania
odpadów komunalnych ma na celu uporz¹dkowanie gospodarki
odpadami - uzasadnia El¿bieta Migacz z UMiG. - Analiza iloœci
odpadów odbieranych przez przedsiêbiorstwa œwiadcz¹ce us³ugi
wywozowe jak równie¿ analiza iloœci odpadów dostarczanych
indywidualnie przez mieszkañców na sk³adowisko wskazuj¹, ¿e
tylko czêœæ odpadów wytwarzanych na terenie naszej gminy jest
unieszkodliwiana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Spora
czêœæ odpadów jest wywo¿ona na dzikie wysypiska, spalana 
w piecach centralnego-ogrzewania, lub na wolnej przestrzeni.
Objêcie odbiorem odpadów wszystkich mieszkañców
zapobiegnie tworzeniu dzikich wysypisk, ograniczy nisk¹ emisjê
do atmosfery oraz poprawi estetykê i wizerunek naszej gminy,
ukierunkowanej na rozwój turystyki. Kompleksowe rozwi¹zanie
tego problemu pozwoli równie¿ w sposób bardziej ekonomiczny
prowadziæ gospodarkê odpadami. Zgodnie z wstêpnymi
za³o¿eniami (na podstawie danych zawartych w opracowywanym
Programie gospodarki odpadowej dla Powiatu Nowos¹deckiego)
na terenie gminy w gospodarstwach domowych powstaje 3805 T
odpadów rocznie przy za³o¿eniu, ¿e mieszkaniec gminy wytwarza
w ci¹gu miesi¹ca 15 kg odpadów. Zak³adaj¹c, ¿e obecnie koszt
wywozu 1m3 odpadów wynosi 44 z³ (1m3 =0,3 T) - obci¹¿enie
jednego mieszkañca w gospodarstwie domowym prowadz¹cym
segregacjê odpadów wynios³oby 1,2 z³ miesiêcznie, natomiast w
gospodarstwach, gdzie nie prowadzi siê segregacji odpadów 2,2
z³ na miesi¹c. Przejêcie przez gminê obowi¹zku w zakresie
wywozu odpadów wi¹zaæ siê bêdzie z og³oszeniem przetargu na
odbiór i transport odpadów oraz zakupem kontenerów do
gromadzenia odpadów w zabudowie rozproszonej (przysió³kach).
Wprowadzenie „podatku œmieciowego” spowoduje odci¹¿enie
bud¿etu gminy od dop³at do kosztów odzysku i unieszkodliwiania
odpadów. Referendum wymaga podjêcia przez Radê Miejsk¹
uchwa³y wraz z kalendarzem stosownych czynnoœci, a nastêpnie
zorganizowania oddzielnych lokali wyborczych oraz powo³ania
odrêbnej Miejskiej Komisji d/s Referendum (oraz komisji
obwodowych). W przypadku pozytywnego wyniku referendum
Rada Miejska w drodze kolejnej uchwa³y ustali zrycza³towan¹
powszechn¹ op³atê, któr¹ w³aœciciele gospodarstw domowych
(nieruchomoœci) uiszczaliby w 4 ratach, na podstawie nakazu
p³atniczego wystawionego przez Burmistrza, w terminach wp³at
w³aœciwych dla rat podatku od nieruchomoœci - przelewem na konto
Urzêdu, u inkasentów tego podatku, albo w kasie Urzêdu. (red)

W I E Œ C I  Z  M A G I S T R A T U
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KKiillkkaa  rreefflleekkssjjii  ppoo  wwiizzyycciiee  nnaa  UUkkrraaiinniiee
Czugujew powsta³ w jednym dniu, 10 sierpnia 1638 roku, gdy liczna grupa Kozaków, po

klêsce powstania dowodzonego przez hetmana Jakuba Ostranicê w wyniku ograniczenia
rejestru kozackiej armii zosta³a osiedlona nad rzek¹ Doniec. Powierzono im zadanie
wybudowania twierdzy, maj¹cej chroniæ tereny lewobrze¿nej Ukrainy przed atakami
krymskich Tatarów. I tak powsta³o miasto, na którego ca³ej historii najwiêksze piêtno wycisn¹³
jego militarny charakter, który w póŸniejszych wiekach prze³o¿y³ siê na lokalizacjê w nim
wielkiego garnizonu. Tak¿e dziœ, spaceruj¹c po Czugujewie, nie sposób nie zwróciæ uwagi na
olbrzymi plac, na którym przez kilka stuleci odbywa³y siê musztry paradne, które wielokrotnie
odbiera³ sam car. Choć trzeba przyznać, że największą dumą Czugujewa jest urodzony w nim (z
ojca oficera) wybitny rosyjski malarz, grafik, ilustrator Ilja Efimowicz Repin. Współcześnie w jego
ślady idą liczni uczniowie mieszczących się w mieście dwóch szkół sztuk plastycznych. 
Dziœ Czugujew liczy ponad 36 tysiêcy mieszkañców. Le¿y w odleg³oœci 50 km od centrum

Charkowa, na niezwykle malowniczej, lekko pofa³dowanej równinie, przy g³ównej trasie
wiod¹cej do Doniecka. Miasto, w którym w latach istnienia Zwi¹zku Radzieckiego
zlokalizowano szereg olbrzymich zak³adów, dziœ zmaga siê z now¹ rzeczywistoœci¹ gospodarki
rynkowej. Podczas spotkania w Urzêdzie Miasta Pani Burmistrz Galina Niko³ajewna
Minajewa przedstawia z komputera multimedialn¹ wizytówkê swojego miasta. Choæ sytuacja
ekonomiczna, podobnie jak ca³ej Ukrainy, nie jest ³atwa, z dum¹ pokazuje dynamikê wzrostu
gospodarczego, do którego przyczyniaj¹ siê przede wszystkim prywatni przedsiêbiorcy.
Analiza wzrostu zak³adanych nowych podmiotów gospodarczych oraz uzyskiwanych przez
nich wp³ywów niechybnie wskazuje na czas olbrzymiej koniunktury. Potrzebna jest tylko
wiedza, jak swoje firmy prowadziæ. Z zastêpc¹ pani burmistrz, Iwanem Iwanowiczem,
odwiedzamy nowe centrum informacji biznesowej. Za pieni¹dze z amerykañskiego grantu
zakupiono 5 komputerów, pod³¹czono Internet i zorganizowano salê spotkañ. Korzystaj¹ 
z niej lokalni mali i œredni przedsiêbiorcy. Na tablicy widaæ niestarte jeszcze zapiski po
ostatnim szkoleniu - „Jak reklamowaæ swój produkt na rynku”. Olena, odpowiadaj¹ca 
w Urzêdzie Miasta za rozwój gospodarczy, wspomina o funduszu Polsko-Amerykañsko-
Ukraiñskim (PAUCI). Chcieliby siêgn¹æ po te œrodki, ale do tego potrzebny jest im partner 
w Polsce. Chc¹ od nas uczyæ siê, jak prowadziæ i organizowaæ biznes, jak wspieraæ
przedsiêbiorczoœæ, jak wprowadzaæ demokratyczne rozwi¹zania w swoim spo³eczeñstwie. 
Na popo³udniowe spotkanie z nami przychodzi kilkudziesiêciu przedsiêbiorców. S¹ bardzo
otwarci, dopytuj¹ o mo¿liwoœci wspó³pracy z partnerami z naszego kraju. Patrz¹ na Polskê ju¿
jako na kraj unijny. Wielu z nich reprezentuje bran¿ê spo¿ywcz¹ - wiedz¹, ¿e nie mog¹ 
w obecnej chwili rozmawiaæ o eksporcie do Polski - potrzebne s¹ unijne certyfikaty jakoœci,
których zdobycie trwa i kosztuje. Ale zdecydowanie reklamuj¹ Czugujew i Ukrainê jako
wspania³e miejsce na prowadzenie biznesu przez Polaków. Gdzie w Polsce znajdziecie
wykszta³conego, wykwalifikowanego pracownika za mniej ni¿ 100 dolarów miesiêcznie -
wyjaœnia jeden z nich. W rozmowie z przedsiêbiorcami wspominam, ¿e naszym celem jest
zawi¹zanie ramowej wspó³pracy z Czugujewem, aby utorowaæ s¹deckim przedsiêbiorcom
wspó³pracê z partnerami ukraiñskimi. Po spotkaniu odwiedzamy kilka lokalnych biznesów
- w mieœcie zarejestrowanych jest ich ponad dwa tysi¹ce. Wiele z nich na pocz¹tku drogi.
Rzuca siê w oczy olbrzymia swoboda lokalowa - w Czugujewie nie ma problemu braku terenu
pod inwestycje czy te¿ powierzchni w istniej¹cych budynkach, a niskie ceny energii i paliwa
nie wymuszaj¹ jeszcze bardzo ekonomicznego gospodarowania powierzchniami obiektów. 
Sprezentowany Pani Burmistrz album „Pieœñ o Starym S¹czu” stanowi œwietn¹ wizytówkê

naszego miasta. W imieniu Burmistrza Starego S¹cza zapraszam przedstawicieli w³adz
Czugujewa na nasze uroczystoœci zwi¹zane z wejœciem Polski do Unii Europejskiej. W tych
dniach podpiszemy równie¿ ramow¹ umowê o wspó³pracy pomiêdzy naszymi miastami.
W tak wa¿nym dla naszego kraju momencie, ten fakt bêdzie œwiadectwem, ¿e ciesz¹c siê
z naszej akcesji do struktur zjednoczonej Europy, nie zamykamy siê w niej, ale wybiegamy

wzrokiem „do przodu i na wschód”,
widz¹c w demokratycznej Ukrainie,
powi¹zanej œcis³ymi wiêzami ekono-
micznymi, spo³ecznymi i kulturalnymi 
z Polsk¹, przysz³ego cz³onka Unii
Europejskiej.

JJaacceekk  LLeelleekk

PS. 25 kwietnia br. w Domu na Do³kach
Burmistrz Marian Cycoñ oraz Pani
Burmistrz Galina Niko³ajewna Minajewa
podpisz¹ umowê o wspó³pracy partnerskiej
pomiêdzy Starym S¹czem a Czugujewem. 

SSzzaannoowwnnii  PPaaññssttwwoo
BBuurrmmiissttrrzzoowwiiee  PPaarrttnneerrsskkiicchh
MMiiaasstt  SSttaarreeggoo  SS¹¹cczzaa!!
MMiieesszzkkaaññccyy  ii  SSyymmppaattyyccyy
NNaasszzeeggoo  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy!!
Wejœcie Polski w struktury Unii
Europejskiej to epokowe wydarzenie 
w dziejach naszego Kraju, w dziejach
Starego S¹cza - to odzyskanie przez nasz¹
ojczyznê nale¿nego jej miejsca w rodzinie
pañstw o tym samym korzeniu kulturowym,
którego od ponad tysi¹ca lat jesteœmy
nieod³¹czn¹ czêœci¹. Rozszerzenie Unii
Europejskiej to nie tylko likwidacja
poja³tañskiego porz¹dku na naszym
kontynencie, ale powrót do europejskiej
tradycji, w której ¿ywe kontakty handlowe,
spo³eczne i kulturalne miêdzy narodami by³y
zjawiskiem naturalnym i stanowi³y
podstawowy czynnik rozwoju
ekonomicznego i spo³ecznego. 
Jest mi niezmiernie mi³o, ¿e w Starym
S¹czu œwiêtowaæ ten dzieñ mo¿emy
wspólnie z przedstawicielami naszych
zaprzyjaŸnionych miast. Chcia³bym bardzo
serdecznie powitaæ naszych przyjació³ 
z Levoczy oraz z Liptowskiego Hradka na
S³owacji, Kestheley na Wêgrzech oraz
Mennconico w Republice W³oskiej. 
Z miastami tymi wi¹¿¹ nas wieloletnie ju¿
doœwiadczenia wspó³pracy, przejawiaj¹ce
siê w kontaktach miêdzy mieszkañcami,
odwiedzinach, wymianie kulturalnej 
i sportowej. Szczególnie mi³o jest mi
przywitaæ burmistrzów dwóch miast, 
którzy do Starego S¹cza przybywaj¹ 
po raz pierwszy - z którymi wspó³pracê
dopiero nawi¹zujemy, czego dowodem
bêdzie podpisanie umów o partnerstwie 
- to miasta Dunakeszi w Republice
Wêgierskiej oraz Czugujew na Ukrainie. 
Rzeczywiste postawy tak bardzo dzisiaj
upragnionego pokoju, tolerancji 
i wspó³pracy kszta³tuje siê dziêki kontaktom
pomiêdzy ludŸmi. Nie ulegamy z³udzeniu, ¿e
administracyjne w³¹czenie Polski i naszych
s¹siadów do Unii Europejskiej zlikwiduje
wszelkie bariery i podzia³y. 
Do tego trzeba czasu, a nade wszystko
otwartych i bliskich relacji pomiêdzy
mieszkañcami krajów tworz¹cych
wspólnotê europejsk¹, a tak¿e ich
s¹siadami. Dlatego radoœæ, ¿e podczas
staros¹deckich uroczystoœci z okazji
wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
obok nas stoj¹ nasi przyjaciele ze S³owacji,
Wêgier, W³och oraz z Ukrainy jest tym
wiêksza.

Bardzo serdecznie witam na
staros¹deckiej ziemi!

MMaarriiaann  CCyyccooññ
BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  SSttaarryy  SS¹¹cczz



Witaj Europo! 
Witaj majowa jutrzenko…

* * *
Marian Cycoń 

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz
serdecznie zaprasza 

na starosądeckie uroczystości z okazji przystąpienia 
POLSKI do UNII EUROPEJSKIEJ
oraz 213. rocznicy uchwalenia 

KONSTYTUCJI 3 MAJA

W programie:
NIEDZIELA, 25 KWIETNIA, RYNEK

14:00 − Finał IX Starosądeckiego Konkursu 
Młodych Wokalistów

17:30 − WITAJ EUROPO! − Główne uroczystości z okazji
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z udziałem 

władz miast partnerskich Starego Sącza
17:45 − Koncert (musztra paradna) Orkiestry

Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza
18:45 − Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

laureatom konkursu wokalistów
19:15 − Występ Zespołu Regionalnego „Podegrodzie”

W trakcie imprezy odbywał się będzie „Kiermasz wyrobów
rękodzieła artystycznego i potraw regionalnych”

SOBOTA, 1 MAJA, STADION „SOKOŁA”
15:00 − „Europejski Festyn Sportowy” dla dorosłych, 

dzieci i młodzieży
W trakcie festynu wystąpią m.in.: solistki z Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury oraz zespół parodystów 

z Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu
18:00 − Zabawa plenerowa 

z zespołem muzyczno− wokalnym
NIEDZIELA, 2 MAJA, RYNEK

16:00 − Muzyka ludowa regionów Europy − I część koncertu
zespołu „CYTERY” z Keszthely /Węgry/

17:00 − Dziecięcy Zespół Regionalny „Starosądeczanie
17:45 − II część koncertu zespołu Cytery

PONIEDZIAŁEK, 3 MAJA, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY,
KINO POPRAD, RYNEK

11:00 − Msza św. w intencji Ojczyzny − kościół parafialny
p.w. św. Elżbiety

12:00 − Przemarsz uczestników obchodów /Kazimierza
Wielkiego, Rynek, Batorego/ z udziałem Starosądeckiej

Orkiestry Dętej do kina Poprad
12:15 − „Impresje majowe” program patriotyczny 

w wykonaniu młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego 
w Starym Sączu /kino Poprad/

16:00 − Śląski humor, piosenki, konkursy w wykonaniu
zespołu „Śląska Biesiada”

19:00 − Występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
„Pieniny” z Krościenka

Na występy popołudniowe zapraszamy na starosądecki
rynek, w razie deszczu do kina Poprad!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W niedzielê 13 czerwca 2004 roku bêdziemy wybieraæ 54 pos³ów do

Parlamentu Europejskiego. Ich kadencja potrwa 5 lat. Prawo zg³aszania
kandydatów na pos³ów maj¹ partie polityczne oraz wyborcy (Co
najmniej 15 obywateli mo¿e utworzyæ komitet wyborczy. Ordynacja
nak³ada na komitety obowi¹zek zebrania co najmniej 1000 podpisów
obywateli popieraj¹cych utworzenie komitetu). Zarówno komitety partii
politycznych ich koalicji jak i komitety wyborcze wyborców maj¹
obowi¹zek powo³ania pe³nomocnika wyborczego oraz pe³nomocnika
finansowego. W ka¿dym okrêgu wyborczym komitety mog¹ zg³osiæ
jedn¹ okrêgow¹ listê kandydatów. Lista taka powinna byæ poparta
podpisami co najmniej 10 tys. wyborców stale zamieszka³ych w danym
okrêgu wyborczym.
Kalendarz wyborczy: 
••  ddoo  2244  kkwwiieettnniiaa  - zawiadomienie PKW; przez organ partii politycznej o
zamiarze zg³oszenia kandydatów na pos³ów do PE; przez pe³nomocnika
wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o
utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
••  ddoo  2266  kkwwiieettnniiaa  --  powo³anie okrêgowych i rejonowych komisji
wyborczych
••  ddoo  2299  kkwwiieettnniiaa  - dokonanie zmian sta³ych obwodów g³osowania;
utworzenie obwodów g³osowania w szpitalach i zak³adach pomocy
spo³ecznej oraz w zak³adach karnych i aresztach œledczych
••  ddoo  44  mmaajjaa  ((2244::0000))  - zg³aszanie okrêgowych list kandydatów na pos³ów
do PE w celu zarejestrowania
••  ddoo  1144  mmaajjaa - podanie do wiadomoœci publicznej informacji o numerach
i granicach obwodów g³osowania utworzonych w gminach oraz o
siedzibach obwodowych komisji wyborczych: przyznanie przez
Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹, w drodze losowania, jednolitego numeru
dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w wiêcej ni¿
jednym okrêgu wyborczym: zg³aszanie kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych przez pe³nomocników wyborczych
••  ddoo  1199  mmaajjaa - przyznanie przez okrêgow¹ komisjê wyborcz¹, w drodze
losowania, numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowa³y
listy wy³¹cznie w danym okrêgu wyborczym
••  ddoo  2233  mmaajjaa  --  powo³anie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast) obwodowych komisji wyborczych; podanie do wiadomoœci
publicznej informacji o numeracji i granicach obwodów g³osowania oraz o
siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granic¹
••  oodd  2299  mmaajjaa  ddoo  1111  cczzeerrwwccaa  ((2244::0000))  --  rozpowszechnianie na w³asny koszt
przez TPSA, Polskie Radio SA w programach ogólnopolskich i regionalnych
audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
••  ddoo  ddnniiaa  3300 - sporz¹dzanie przez gminy spisów wyborców
••  ddoo  33  cczzeerrwwccaa - sk³adanie przez wyborców niepe³nosprawnych wniosków
o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie g³osowania na
obszarze gminy w³aœciwej ze wzglêdu na miejsce sta³ego zamieszkania;
sk³adanie przez wyborców przebywaj¹cych czasowo na obszarze gminy
lub wyborców nigdzie niezamieszka³ych wniosków o dopisanie do spisu
wyborców; podanie przez okrêgowe komisje wyborcze, w formie
obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okrêgowych listach
kandydatów na pos³ów
••  ddoo  88  cczzeerrwwccaa - zg³aszanie przez wyborców przebywaj¹cych na polskich
statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach
g³osowania utworzonych na tych statkach; zg³aszanie przez wyborców
przebywaj¹cych za granic¹ wniosków o wpisanie do spisu wyborców 
w obwodach g³osowania utworzonych za granic¹
••  1111  cczzeerrwwccaa  ((2244..0000))  -- zakoñczenie kampanii wyborczej
••  1133  cczzeerrwwccaa  ((88::0000--2222::0000))  --  gg³³oossoowwaanniiee
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CCeennttrruumm  
iinnffoorrmmaaccjjii
Gminne Centrum Informacji dzia³a ju¿ trzy i pó³ miesi¹ca. 

W styczniu odwiedzi³o nas 161 osób, w lutym 593
osoby, w marcu 759 klientów, na 15 kwietnia - zarejestro-
wano 260 osób. Dane te najdobitniej wskazuj¹, ¿e placówka
taka jest w gminie Stary S¹cz bardzo potrzebna. Ponadto
obserwuje siê znaczny wzrost zainteresowania w porównaniu
z poprzednimi miesi¹cami. 

Odwiedzaj¹cy GCI korzystaj¹ g³ównie z:
4 us³ug internetowych
4 us³ug kserograficznych
4 bindowania dokumentów
4 informacji odnoœnie pracy 
4 informacji odnoœnie turystyki
4 informacji odnoœnie sporz¹dzania
4 listu motywacyjnego i CV
4 pomocy w obs³udze komputera

W miesi¹cu marcu w dniach od 22 - 26 w godzinach od
8:00 do 13:00 mo¿na by³o skorzystaæ równie¿ z porady
dotycz¹cej dop³aty bezpoœredniej i wype³niania wniosku o
wpis do ewidencji producentów. Z instrukta¿u Gra¿yny
Pajor skorzysta³o kilkanaœcie osób. W miesi¹cu tym
umieszczono na serwerze stronê GCI, która jest teraz
ogólnie dostêpna w Internecie pod adresem
„www.gci.stary.sacz.pl”. Ponadto zosta³o sporz¹dzone logo
Gminnego Centrum Informacji.

Zbli¿a siê czas matury, dlatego osobami najczêœciej
odwiedzaj¹cymi GCI s¹ osoby m³ode (do 24 lat), które
przychodz¹ w celu zdobycia informacji edukacyjnych na
w³asne potrzeby szkolne oraz informacji na temat studiów
wy¿szych. Nie znaczy to jednak, ¿e nie odwiedzaj¹ nas osoby
starsze. Korzystaj¹ oni z porad odnoœnie obs³ugi komputera
oraz poruszania siê po zasobach internetowych w celu
poszukiwania ofert pracy. 

Najwiêksze zainteresowanie dzia³alnoœci¹ GCI wystêpuje
w dniach od poniedzia³ku do pi¹tku, znacznie mniejsze 
w soboty, dlatego te¿ pragniemy przypomnieæ, ¿e placówka
jest czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00
do 19:00, natomiast w sobotê od godziny 9:00 do 17:00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych do odwiedzania
Gminnego Centrum Informacji i korzystania z naszych us³ug
- Stary S¹cz, Rynek 5. 

TTKK,,  JJMM

CCzzyy  nniiee  wwaarrttoo……  

Idziemy na powrót do Europy. Wejœcie do Unii
Europejskiej to wydarzenie historyczne i radosne.

Mówi¹c „tak“ w referendum zadecydowaliœmy nie tylko o
swoim losie, ale przede wszystkim o losie przysz³ych
pokoleñ.
Idziemy do Europy, bo doskwiera nam permanentny kryzys
spo³eczny i polityczny, a Europa, pomimo niedoskona³oœci,
to cywilizacja, jakiej wiêkszoœæ z nas pragnie. 
Unia jest szans¹, jednak nie ma co liczyæ na to, ¿e bêdzie
cudownym lekarstwem na nasze wszystkie dolegliwoœci.
Pomóc mo¿e, ale tylko wtedy, jeœli najpierw sami sobie
pomo¿emy. 
Tymczasem 5,5 mln Polaków utrzymuje siê z rolnictwa,
mamy w kraju 20% bezrobocie (w s¹deckim blisko 30%!),
niewydolny system opiekuñczy, a jednoczeœnie wydaje siê
masê pieniêdzy na zbyt powolne rozstawanie z gospodark¹
bez przysz³oœci.
Z bud¿etu Unii mo¿na wydaæ tylko tyle, ile siê do niego
zbierze. Nie ma wiele tych pieniêdzy, zaledwie 100 mld
euro rocznie. Niemal po³owê z tej kasy poch³ania
rolnictwo, a jedna trzecia idzie na biedne regiony - drogi,
autostrady, koleje itd. 
Jaki bêdzie bud¿et w nastêpnych latach? Nie wiadomo.
Bogate kraje chc¹ ograniczaæ wydatki.
Polska mo¿e otrzymaæ z „unijnych” pieniêdzy sumê doœæ
pokaŸn¹. Do 2013 roku 50-70 mld euro na czysto, ale po
zap³aceniu ok. 20 mld euro sk³adek. Mo¿na za to
przekszta³caæ rolnictwo, budowaæ konkurencyjny
przemys³, autostrady, oczyszczalnie œcieków, szko³y
wy¿sze, a nawet remontowaæ obiekty sakralne, gdy¿ Unia
szeroko wspiera odnowê zabytków. 
(Proszê zwróciæ uwagê, jak istotne w tym kontekœcie,
mog¹ okazaæ siê zamiary Starego S¹cza - przebudowa
rynku, obwodnica, inwestycje wodno-kanalizacyjne.)
Ale Unia to nie tylko kasa, któr¹ bogaci otwieraj¹ dla
biedniejszych. To wspólne regu³y gry w handlu, wspólne
normy ochrony œrodowiska, transportu, pomocy pañstwa
dla bran¿ czy przedsiêbiorstw w tarapatach, otwarte rynki i
konkurencja. Kontrakty na inwestycje bêd¹ jednakowo
dostêpne dla firm z „nowych“ i „starych” krajów unijnych.
Wielu z nas boi siê tych regu³, gorszy sporami wokó³
przysz³ej konstytucji europejskiej. Obywatele mówi¹: to
ograniczenie suwerennoœci, na narzuty socjalne i wysokie
podatki po prostu nas nie staæ, a skoro tak niewiele nam
proponuj¹, po co w³aœciwie mamy byæ w tej Unii?
Zdaje siê, ¿e nie do koñca przerobiliœmy lekcjê historii. W
dzisiejszym œwiecie podzia³ suwerennoœci paradoksalnie
sprawia, ¿e ma siê jej de facto wiêcej, odosobnienie
skazuje na niebezpieczn¹ marginalizacjê i poszkodowanie.
Samotni i biedni staj¹ siê ³atwym ³upem dla skrajnych
ugrupowañ politycznych, a populizm i ekstremizm zawsze
koñczy siê tak samo - dro¿yzn¹, wiêksz¹ bied¹,
nacjonalistyczn¹ retoryk¹, poszukaniem winnych,
chaosem i w koñcu wojn¹.
Czy nie warto wobec tego budowaæ wspólnotê ze
wszystkimi krajami Europy, w poczuciu historycznych
Ÿróde³ to¿samoœci oraz wartoœci okreœlaj¹cych przysz³oœæ:
„godnoœci ludzkiej, wolnoœci, równoœci i solidarnoœci”? 
Nasze sukcesy bêd¹ Uniê wzmacniaæ, a k³opoty stan¹ siê
wspólnymi k³opotami. Cieszmy siê, ¿e mo¿emy byæ razem i
bierzmy siê do pracy, bo mamy jeszcze bardzo du¿o do
naprawienia i uporz¹dkowania.. 

RRyysszzaarrdd  KKuummoorr
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PPaaccjjeennccii   zzaaddoowwoolleennii
Staros¹decki Oœrodek Zdrowia wygl¹da po restrukturyzacji jak dawniej,

na zewn¹trz zmieni³y siê tylko tablice informacyjne. Zmiany, które s¹
efektem przekszta³cenia w niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej widaæ
wewn¹trz budynku. Spó³ka medyczna „Eskulap“ zatrudnia 6 lekarzy na
etatach oraz 4 kontraktowych (2 chirurgów, radiologa i kardiologa).
Prowadzi: poradniê ogóln¹ (podstawowa opieka zdrowotna, tzw.
pierwszego kontaktu), poradniê dla dzieci zdrowych, poradniê dla dzieci
chorych oraz nowe gabinety specjalistyczne: urazowo-ortopedyczny,
preluksacyjny (wykrywanie i leczenie dysplazji bioder - najczêstszego
schorzenia ortopedycznego u niemowl¹t), kardiologiczny. Staros¹deckie
Centrum Medyczne oferuje porady lekarzy specjalistów w zakresie:
okulistyki, neurologii, laryngologii, medycyny pracy (m.in. badania
okresowe, wstêpne, kierowców), dermatologii, a ponadto gabinet
diagnozy i terapii pedagogicznej. Ponadto dla pacjentów dostêpne s¹:
gabinet stomatologiczny, poradnia „K“, pielêgniarki œrodowiskowo-
rodzinne oraz analityka. Lekarze przyjmuj¹ od godz. 8 do 18 lub 19, w
soboty do 11. DoraŸn¹, nocn¹ pomoc wyjazdow¹ sprawuje S¹deckie
Pogotowie Ratunkowe (tel. 999, 4422222). Pracownia analityczna
wykonuje badania w zakresie: analityki ogólnej, biochemii, hormonów
tarczycy, hormonów p³ciowych, markerów nowotworowych i immunologii. 
- Dla korzystaj¹cych z naszych us³ug nie ma znaczenia, ¿e pracujemy na
innych zasadach ni¿ w roku ubieg³ym - mówi Beata Lewicka-Kowalik,
lekarz pediatra, prezes spó³ki Eskulap. - Do tej pory pacjenci s¹
zadowoleni, lekarze równie¿, nie notujemy ¿adnych uwag negatywnych.
Spotykamy siê z przychylnoœci¹ spo³eczeñstwa, w³adz gminnych,
burmistrza. W przychodni, która obs³uguje ok. 13 tys. ludzi, w tym spoza
miasta i gminy Stary S¹cz, m.in. z Nowego S¹cza, Nawojowej, £¹cka
pracuj¹ obecnie 24 osoby. Ograniczona zosta³a administracja, z 6 do 2,5
etatu. Finanse i sprawozdawczoœæ prowadzone s¹ elektronicznie,
komputer wyrêcza nas z szeregu ¿mudnych czynnoœci. Rejestracj¹
pacjentów zajmuj¹ siê pielêgniarki, które maj¹ odpowiednie kwalifikacje
i szkolenia. Mamy w³asny transport (karetkê z kierowc¹) i sami
przewozimy pacjentów do szpitala. Nag³e wypadki obs³uguje pogotowie
ratunkowe. W trosce o naszych pacjentów chcielibyœmy jeszcze podnieœæ
jakoœæ us³ug, m.in. poprzez zakup nowego urz¹dzenia do badañ USG.
Konieczny jest remont i adaptacja pomieszczeñ w suterenie, gdy¿ nie
spe³niaj¹ one wymogów technicznych odpowiednich do prowadzenia
dzia³alnoœci leczniczej. Inwestowanie w wyposa¿enie medyczne jest
bardzo korzystne choæby z tego wzglêdu, ¿e zwiêksza wartoœæ us³ug, a
tym samym mo¿liwoœæ pozyskania œrodków. Niestety, nasze kontrakty
medyczne zawierane po 1 stycznia s¹ mniejsze œrednio o 15%.

RRKK

SS¹¹ddeecckkaa  aarrcchhiitteekkttuurraa

Wnawi¹zaniu do przypadaj¹cego w tym roku
100-lecia objêcia funkcji „Budowniczego

Nowego S¹cza” przez Zenona Remiego, protoplastê
s³ynnego s¹deckiego rodu architektów (obecnie
pracownia w Zakopanem), znanych m.in. z projektu
o³tarza papieskiego w naszym mieœcie, chcia³bym
pokazaæ Czytelnikom „Kuriera” star¹ widokówkê 
z mojej kolekcji, na której widnieje okaza³y budynek
„Soko³a” (obecnie kino Poprad) wybudowany wg.
projektu Remiego w Starym S¹czu ok. 1910 roku.  

Antoni Radecki 

KKllaassyyccyy  ww  GGaalleerr ii ii   
Wpi¹tek 16 kwietnia w Galerii MGOK odby³ siê kameralny koncert

fortepianowy francuskiej pianistki Veronique Thual-Chauvel.
Urodzona w Bretanii (Josselen) artystka koncertowa³a w wielu krajach
Europy, w Starym S¹czu zaprezentowa³a program pt. „SONATY I
SUITY” z utworami: J. S. BACHA (2 Suita angielska a-moll 1717-
1722), J. HAYDNA (Sonata G-dur 1776, Sonata D-dur 1780), F.
SCHUBERTA (Trzy Impromptu op. Posth. 1828) M. RAVELA
(Sonatina 1905). 
Koncert z muzyk¹ europejskich klasyków - mistrzów czarno-bia³ej
klawiatury - by³ zapowiedzi¹ staros¹deckich uroczystoœci z okazji
przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, zaplanowanych na 25 kwietnia.
Z przykroœci¹ trzeba zauwa¿yæ, ¿e mimo wolnego wstêpu i wielu
rozes³anych zaproszeñ (plakatów) na koncert przyby³o niewielu
s³uchaczy. 

MC

KKuurrss  kkoommppuutteerroowwyy  
ddllaa  rroollnniikkóóww
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom du¿ej grupy

zainteresowanych mieszkañców wsi, Szko³a
Podstawowa im. Jana Paw³a II w Go³kowicach
wyst¹pi³a do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa z wnioskiem o pomoc finansow¹ na zakup
zestawów komputerów do pracowni, w celu zorganizo-
wania kursu komputerowego dla rolników i osób
bezrobotnych z terenu Go³kowic, Skrudziny i Gabonia.
Wniosek zosta³ pozytywnie rozpatrzony przez AAggeennccjjêê
RReessttrruukkttuurryyzzaaccjjii  ii  MMooddeerrnniizzaaccjjii  RRoollnniiccttwwaa  --
DDeeppaarrttaammeenntt  PPoommooccyy  KKrraajjoowweejj  SSeekkccjjii  EEdduukkaaccjjii
WWiieejjsskkiieejj,, szko³a otrzyma³a odpowiednie œrodki
finansowe, w zwi¹zku z czym zorganizowano w terminie
od 30.03.2004 r. do 19.06.2004 r. kurs komputerowy.
Zajêcia prowadz¹ nauczyciele informatycy tutejszej
szko³y: Urszula Gawron oraz Tadeusz ¯urawski.
Przedsiêwziêcie to zwi¹zane jest z podnoszeniem i
zmian¹ kwalifikacji zawodowych mieszkañców z
obszarów gmin wiejskich. Zajêcia maj¹ na celu
przygotowanie rolników do prowadzenia bud¿etu
gospodarstwa rolnego z zastosowaniem technologii
komputerowej oraz nabycie umiejêtnoœci dokonywania
prostych analiz ekonomicznych przy u¿yciu arkusza
kalkulacyjnego. W zajêciach uczestnicz¹ 64 osoby.
Kurs komputerowy cieszy siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem w œrodowisku, jednak ze wzglêdu na
iloœæ stanowisk komputerowych, liczba uczestników
jest ograniczona. Wiele osób zwraca siê z zapytaniem
do Dyrekcji Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w
Go³kowicach czy bêdzie organizowana taka kolejna
forma dokszta³cania.

AG, MG
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II zz bb aa   TT ii ss cc hh nn ee rr aa
Wsali na piêtrze Muzeum Regionalnego w Domu na Do³kach urz¹dzona zosta³a

sta³a ekspozycja poœwiêcona ¿yciu i twórczoœci ks. prof. Józefa Tischnera
(1931-2000). Otwarcie izby nast¹pi³o w trakcie staros¹deckich uroczystoœci
„tischnerowskich” 16 marca br. W ten sposób Towarzystwo Mi³oœników Starego
S¹cza chce przybli¿yæ mieszkañcom i turystom postaæ wybitnego, urodzonego 73.
lata temu Staros¹deczanina.
- Wœród wielu pami¹tek, jakie zgromadziliœmy w muzeum s¹ dokumenty, ksi¹¿ki,

publikacje, zdjêcia, nekrologi - mówi Andrzej D³ugosz, pracownik muzeum. - Czêœæ z
nich by³a w naszych zbiorach, czêœæ przekaza³ Kazimierz Tischner, najm³odszy brat
ksiêdza, m.in. ponad sto egzemplarzy miesiêczników „WiêŸ” i „Znak” oraz „Miesiêcznika
filozoficznego” ze zbiorów Józefa Tischnera, stanowiæ one bêd¹ zal¹¿ek biblioteki
chrzeœcijañskiej myœli filozoficznej. Kilka przywióz³ do Starego S¹cza drugi brat ksiêdza
Marian, m.in. kopiê dyplomu Uniwersytetu Jagielloñskiego, drobne przedmioty
codziennego u¿ytku - pióro, okulary. Na uwagê zas³uguje zbiór wszystkich kazañ
wyg³oszonych przez ksiêdza Józefa w koœciele œw. Trójcy przy klasztorze Klarysek, w
latach 1980-92, spisanych przez s. Salomeê w 2002 roku. Na wystawie mo¿na tak¿e
zobaczyæ zdjêcia z Janem Paw³em II wielkim przyjacielem Tischnera, zdjêcia rodzinne,
m.in. z matk¹ Weronik¹, z obojgiem rodziców na spacerze po Starym S¹czu w roku
1935. Pokazujemy równie¿ stare dokumenty cechowe powroŸników i tkaczy, z najstarszymi zapisami dotycz¹cymi Tischnerów.
Dodajmy, ¿e A. D³ugosz eksponuje na tej wystawie 37. ksi¹¿ek Tischnera ze swojego ksiêgozbioru, m.in. unikatowe wydanie

„Etyki Solidarnoœci” oraz „w³asne” drzewo genealogiczne Tischnerów.. Wystawa ma kilka plansz zatytu³owanych: „rodowód”,
„rodzice”, „narodziny i chrzest”, „staros¹deckie spotkania”. Ciekawostk¹, przykuwaj¹c¹ uwagê zwiedzaj¹cych jest oprawiona
w ramkê kserokopia przepiêknego wiersza - „Litania na œmieræ ksiêdza Józefa Tischnera” prof. Ryszarda Wiktora Schramma,
opublikowana w naszym „Kurierze” w drug¹ rocznicê œmierci Ksiêdza Filozofa. ((RRKK))  

OOBBWWIIEESSZZCCZZEENNIIEE
Burmistrza Miasta i Gminy Stary S¹cz z dnia 30 marca 2004 roku 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Stary S¹cz miejsc
przeznaczonych na bezp³atne umieszczanie urzêdowych obwieszczeñ

wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Dzia³aj¹c na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku -
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219)

Burmistrz Miasta i Gminy Stary S¹cz podaje do publicznej wiadomoœci
liczbê miejsc przeznaczonych na bezp³atne umieszczanie urzêdowych

obwieszczeñ wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

Lp.  Nazwa miejscowoœci - miejsce             - liczba
1. Stary S¹cz ul. St. Batorego - tablica og³oszeñ - 2
2. Stary S¹cz ul. Morawskiego - tablica og³oszeñ - 1
3. Stary S¹cz ul. 11 Listopada - tablica og³oszeñ - 1
4. Stary S¹cz ul. Jana Czecha - tablica og³oszeñ - 1
5. Stary S¹cz ul. Kazimierza Wielkiego - tablica og³oszeñ - 1
6. Stary S¹cz ul. Sobieskiego - tablica og³oszeñ - 1
7. Stary S¹cz ul. Nowa - tablica og³oszeñ - 1
8. Stary S¹cz - Osiedle S³oneczne - tablica og³oszeñ - 1
9. Stary S¹cz - Rynek - tablica og³oszeñ - 1
10. Barcice Dolne - tablica og³oszeñ - 3
11. Barcice Górne - tablica og³oszeñ - 1
12. Gaboñ - tablica og³oszeñ - 1
13. Gaboñ - Praczka - tablica og³oszeñ - 1
14. Go³kowice Dolne - tablica og³oszeñ - 2
15. Go³kowice Górne - tablica og³oszeñ - 2
16. £azy Biegonickie - tablica og³oszeñ - 3
17. Mostki - tablica og³oszeñ - 1
18. Moszczenica Ni¿na - tablica og³oszeñ - 2
19. Moszczenica Wy¿na - tablica og³oszeñ - 3
20. Myœlec - tablica og³oszeñ - 1
21. Popowice - tablica og³oszeñ - 3
22. Przysietnica - tablica og³oszeñ - 3
23. Skrudzina - tablica og³oszeñ - 3
24. Wola Krogulecka - tablica og³oszeñ - 3

Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na terenie Miasta i Gminy Stary S¹cz.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  MARIAN CYCOÑ

TTiisscchhnneerr  --  ppoo  ggóórraallsskkuu!!
• Cy s³yso³ œwiat, coby jako baba pedzia³a: „Wiem, ze nic

nie wiem“? Przecie by jóm zycie sponiewiera³o. Babskoœæ
na tym polega, coby wiedzieæ i wiedzieæ, ze siê wiy. Na
przyk³od cyje dziecko. Abo, cy mozno se wyobraziæ, zeby
jako Maryna z Hrubego pedzia³a: „Myœle, wiêc jestem?“
A co? A jak œpi, to jej nima? Ale inkse prowdy ju¿ sóm
babie blizse. Na tyn przyk³od œw. Augustyn: „Kochoj i rób,
co fces“. Jasne, ze jak bêdzie kocho³, to bêdzie robiy³, co
ona fce. Takie uogólnienie moze byæ. (Wieœci ze
s³uchanicy /11/ - Filozofia po babsku)

• „Dialektyke“ mozes uwidzieæ go³ym okiem, kie Jasiek,
W³adek i Józek sóm jest przynapici. Kie sie Jasiek
przynapije, to go gorzo³ka ci¹gnie w dó³. Kie sie W³adek
przynapije, to gorzo³ka ci¹gnie go na bok. A Józka zaœ
gorzo³ka ci¹gnie do zadku. Kie sie nojdóm syæka pijani, to
sie poob³apiajom i trzymajóm sie wroz. Tak se idóm. I choæ
kozdy z osobna ni moze siê na nogach utrzymaæ, to razem
siê trzymajom. Idom œpiewajêcy sobie samym na
sprzycnoœæ. I to siê nazywo „pojednaniem w sprzycnoœci“.
(Historia filozofii po góralsku 20-21)

• Jak ksi¹dz skrzywdzi jednego parafianina, to mo sprawe z tym
skrzywdzónym, a jak dobrze zrobi jednymu, to mo sprawe z
ca³óm parafiom. (Wieœci ze s³uchanicy /7/ - O ksiêzach)

• Jak [kto] nimo dusy, to go nawet nima co nawracaæ. Bo,
co on mo¿e zbawiaæ? Przecie wsêdy po koœcio³ach na
krzyzu stoi wypisane: „zbow duse swojóm“. Nima dusy -
nima sprawy. (Wieœci ze s³uchanicy /1/ - O dobrobycie)

• Jak Ÿle duse kormis, to z dusy robi siê sietniok. I widzis:
cielsko uroœnióne, zapocnione, ciep³e jak piec przed
weselym, a o dusy ani s³ychu, ani dychu. (Wieœci ze
s³uchanicy /9/ - C³owiek i dusa)

• Kie do karcmy wlezie c³ek z dusóm i pomiêdzy pijokami
stanie, to takiego c³eka nawet w karcmie znaæ! (Wieœci ze
s³uchanicy /9/ - C³owiek i dusa) /Za: /www.znak.com.pl/Tischner/
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NNiiee  zzaawwiieeddzziiee
mmeelloommaannóóww......
Z DYR. ART. STAROS¥DECKIEGO FESTIWALU MUZYKI
DAWNEJ STANIS£AWEM WELANYKIEM ROZMAWIA
RYSZARD KUMOR

PPoo  uubbiieegg³³oorroocczznneejj,,  jjuubbiilleeuusszzoowweejj  eeddyyccjjii  FFeessttiiwwaalluu  ppooddnniiooss³³yy
ssiiêê  gg³³oossyy,,  ¿¿ee  SSttaarrooss¹¹ddeecczzaann  ssaattyyssffaakkccjjoonnoowwaa³³aabbyy  ttaakk¿¿ee
eeddyyccjjaa  ttrrzzyyddnniioowwaa..  WWiiaaddoommoo  jjeeddnnaakk,,  ¿¿ee  oo  cczzaassiiee  ii  pprrooggrraammiiee
kkaa¿¿ddeejj  iimmpprreezzyy  aarrttyyssttyycczznneejj  ddeeccyydduujj¹¹  gg³³óówwnniiee  ppiieennii¹¹ddzzee,,  aa  nnaa
ppeerrmmaanneennttnnyy  iicchh  nniieeddoossttaatteekk  nnaa  ddzziiaa³³aallnnooœœææ  kkuullttuurraallnn¹¹,,  cczzyy  ttoo
ww  sskkaallii  ggmmiinnyy  cczzyy  kkrraajjuu,,  nniiee  wwaarrttoo  jjuu¿¿  nnaawweett  uuttyysskkiiwwaaææ,,
wwaa¿¿nnee,,  ¿¿ee  GGmmiinnaa  cchhccee  uuttrrzzyymmaaææ  tt¹¹  iimmpprreezzêê..  
•Wydaje mi siê, ¿e d³ugoœæ Festiwalu nie jest tu
najwa¿niejsza, aczkolwiek pe³na frekwencja na koncertach w
ubieg³ych latach wydaje siê œwiadczyæ, ¿e przynajmniej czêœæ
Staros¹deczan - szczególnie ci, którzy przychodz¹ na
koncerty - chêtnie i z satysfakcj¹ przyjmuj¹ d³u¿sz¹ edycjê. To
zreszt¹ nie jest najwa¿niejszy problem; podstaw¹ s¹ - jak
zwykle - pieni¹dze; kraj znajduje siê w stanie kolejnej
transformacji - czêœæ sponsorów, zw³aszcza reprezentuj¹cych
doœæ bogate zagraniczne instytucje rz¹dowe, wycofuje siê z
pomocy dla Polski, uwa¿aj¹c, ¿e kraj, wchodz¹cy do Unii
Europejskiej powinien dawaæ sobie radê sam. Z kolei podzia³
œrodków unijnych rz¹dzi siê w³asnymi, niejasnymi jeszcze
prawami - i z tych funduszy bardzo trudno coœ dostaæ na
„zwyk³¹”, dzia³alnoœæ kulturaln¹. Burmistrz Marian Cycoñ jest
przychylny Festiwalowi, Rada Miejska tak¿e chce jego
kontynuacji. Rozumiem, ¿e w tym roku dysponuj¹ mniejszymi
pieniêdzmi, ale od razu muszê jasno powiedzieæ, ¿e
tegoroczna edycja musi byæ skromniejsza, w czym zreszt¹ nie
widzê nic specjalnie z³ego, pod warunkiem, ¿e bêdzie to jeden
rok „chudy”, po ubieg³orocznym jubileuszu. Moim zadaniem
jest zbudowanie jak najlepszego programu w oparciu o to,
czym dysponujemy i mogê zapewniæ, ¿e staramy siê to robiæ
jak najbardziej ekonomicznie i oszczêdnie. Dziêki przyjacio³om
Festiwalu i moim, byæ mo¿e uda siê i w tym roku.
Ubieg³oroczna edycja zosta³a oceniona bardzo pozytywnie
przez media, a zw³aszcza przez publicznoœæ. Swoj¹
satysfakcjê z tego powodu maj¹ tak¿e artyœci, dlatego
chêtnie przyje¿d¿aj¹ na nasz Festiwal.

JJaakk  wwoobbeecc  tteeggoo  kkoonnssttrruuuujjee  ssiiêê  pprrooggrraamm  kkoonncceerrttóóww??
•Z wielkim stresem. Jest taka zale¿noœæ, ¿e im wy¿sza jest
gwarancja finansowa sponsora strategicznego - w tym
przypadku Gminy - tym wiêcej mo¿na pozyskaæ œrodków
zewnêtrznych. Najlepsi artyœci maj¹ zape³nione kalendarze
koncertów na wiele miesiêcy naprzód, trudno z nimi
uzgadniaæ dalekosiê¿ne terminy bez zabezpieczenia
finansowego. Ciêgle nie mogê zrozumieæ niechêci lokalnego
biznesu do sponsorowania uznanej, miêdzynarodowej imprezy
wyrastaj¹cej z tradycji tej ziemi, do skorzystania z ³atwej
promocji za stosunkowo niedu¿e pieni¹dze. 

AA  ttrraaddyyccyyjjnnii  ssppoonnssoorrzzyy  FFeessttiiwwaalluu??
•Podobnie jak w latach ubieg³ych z³o¿yliœmy wnioski o
dofinansowanie do Ministerstwa Kultury, Urzêdu
Marsza³kowskiego, Starostwa Nowos¹deckiego, Fundacji
Batorego, Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej i
sponsorów prywatnych. Marsza³ek Ma³opolski uwzglêdni³ nas

w swoich planach finansowych, niestety, z powodów, o
których wy¿ej, odmówili nam Niemcy, a PZU nie mo¿e
wchodziæ w imprezy kulturalne rok po roku - tym razem nie
bêdzie ich z nami. Czekamy jeszcze na dalsze decyzje, choæ
nie ukrywam, ¿e nie spodziewamy siê zbyt wiele.
Chcielibyœmy te¿, jak w roku ubieg³ym, pokazaæ Festiwal w
Nowym S¹czu i po raz pierwszy w Gorlicach. Negocjacje z
prezydentami tych miast s¹ bardzo zaawansowane. 

CCoo  ww  ttaakkiimm  rraazziiee  bbêêddzziiee  mmoo¿¿nnaa  zzoobbaacczzyyææ  ii  uuss³³yysszzeeææ  ww  SSttaarryymm
SS¹¹cczzuu,,  ccoo  ww  NNoowwyymm  SS¹¹cczzuu,,  aa  ccoo  ww  GGoorrlliiccaacchh??
•I w Barcicach. Dwa koncerty zaplanowa³em w koœciele p.w.
Wniebowziêcia NMP i mam ju¿ wstêpn¹ zgodê ks.
Proboszcza. Ubieg³oroczne koncerty w tej wsi odbi³y siê
szerokim echem. Program jest w fazie ostatecznego
zgrywania ze stanem finansów. Na pewno w koœciele SS
Klarysek wyst¹pi poznañski kwintet wokalny Affabre
concinui, który tak siê podoba³ w roku ubieg³ym, we
wspó³pracy z Funduszem Wyszehradzkim zaprezentujemy
koncert wybitnego czeskiego tria barokowego. Na marginesie
- to w³aœnie jest przyk³ad d³ugofalowego planowania,
przynosz¹cego olbrzymie efekty. Koncert ten jest jednym z
wielu przedsiêwziêæ festiwalu „Czeskie sny”, prezentuj¹cego
wszechstronnie czesk¹ kulturê w ca³ej Europie; pieni¹dze na
ten festiwal organizator czeski otrzymuje bezpoœrednio z
Brukseli - i s¹ to bardzo du¿e, wrêcz niewyobra¿alne
pieni¹dze - ale aby je dostaæ, musia³ spe³niæ warunek, który
dla nas na razie jest nieosi¹galny - zadeklarowaæ 2 lata
wczeœniej du¿y wk³ad w³asny (te pieni¹dze Bruksela mno¿y
potem kilkakrotnie). 
Swój recital gambowy zaprezentuje Kazimierz Pyzik, solista
Cameraty Cracovii, która z takim powodzeniem wystêpowa³a
w ubieg³ym roku w nowos¹deckim Ratuszu; tê wspó³pracê
chcia³bym kontynuowaæ, przedstawi³em w³adzom Nowego
S¹cza kilka konkretnych propozycji, m.in. koncert nieznanego
jeszcze na S¹decczyŸnie zespo³u wybitnej badaczki kultur

Stanisław Welanyk w towarzystwie Kai Danczowskiej i Elżbiety Stefańskiej
przed koncertem „Wieczór sonat i suit“ − XXV SFMD. Fot. Andrzej Rams
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Azji, Marii Pomianowskiej. Koncert ten, zatytu³owany „Muzyka
Jedwabnego Szlaku” jest rodzajem muzycznej podró¿y ze
wschodnich terenów Rzeczypospolitej a¿ do Japonii, szlakiem,
którym w XVI i XVII w. wêdrowa³ do Europy jedwab.
Bardzo chcia³bym, ¿eby przyjechali do S¹cza nasi lwowscy
przyjaciele z chóru Gloria i zespo³u A capella Leopolis, ale
w³aœnie przed chwil¹ bezlitosny komputer pokaza³ mi, ¿e na
razie nie mam pieniêdzy, ¿eby ich zaprosiæ. Bêdê stara³ siê
jednak dokonaæ niemo¿liwego, tym bardziej, ¿e chcia³bym ten
zespó³ pokazaæ w Gorlicach, gdzie móg³by zaprezentowaæ
program historycznie zwi¹zany z tym miejscem; pozytywna
reakcja burmistrza Gorlic na nasz projekt umo¿liwi³aby
zaproszenie tak lubianej Glorii. 
W zesz³ym roku mieliœmy pierwszy „¿ywy” efekt zainicjowanego
kilka lat temu Kursu Wykonawstwa Muzyki Dawnej. Powsta³
zespó³, którego nazwa jest najbardziej „staros¹decka” z
mo¿liwych - Omnia Beneficia. M³odzi muzycy koncertowali ju¿
kilkakrotnie w Polsce, maj¹ przygotowane dwa nowe programy
i na pewno zaprezentuj¹ je u nas. 
Jak zwykle, chcemy kontynuowaæ nasze wycieczki w historiê
dawnych, pozaeuropejskich kultur. Tym razem Mariusz Koluch
chcia³by zaprezentowaæ program armeñski, a tak wysoko sobie
ceni atmosferê Festiwalu, ¿e wybra³ go na œwiatow¹
prapremierê tego programu. 
W programach festiwalowych nigdy nie by³o koncertów
organowych, by³o to spowodowane brakiem odpowiedniego
instrumentu. Nowe 25. lecie Festiwalu chcia³bym otworzyæ
koncertami z udzia³em organów; odpowiedni instrument
znaleŸliœmy w przyjaznym koœciele w Barcicach. Oczywiœcie nie
mo¿na tam graæ np. wielkich form bachowskich, ale da siê
zestawiæ inne bardzo ciekawe i odpowiednie do brzmienia
instrumentu programy. 
S¹ jeszcze inne plany, ale nie jestem dot¹d pewien czy bêd¹
œrodki na ich zrealizowanie, nie chcê wiêc teraz o nich mówiæ. 

WW  oossttaattnniicchh  llaattaacchh  mmoogglliiœœmmyy  zzoobbaacczzyyææ  cciieekkaawwee  kkoonncceerrttyy  ww
wwyykkoonnaanniiuu  uucczzeessttnniikkóóww  kkuurrssuu  ttoowwaarrzzyysszz¹¹cceeggoo  FFeessttiiwwaalloowwii,,
gg³³óówwnniiee  lluuddzzii  mm³³ooddyycchh..
•W tym roku Tadeusz Czechak z zespo³em Dekameron
zaprasza œpiewaków i instrumentalistów do studiowania
utworów zebranych w polskich XV-wiecznych Ÿród³ach, g³ównie
rêkopisach bibliotek: Krasiñskich, Raczyñskich, Jagielloñskiej,
„Œpiewniku G³ogowskim” i rêkopisie Jana z Jasiennej, w
których znajduj¹ siê kompozycje polskie jak i
zachodnioeuropejskie - muzyka religijna i œwiecka. Ogromnie siê
cieszê, ¿e zespó³ Czechaka, jeden z najlepszych w interpretacji
muzyki dawnej, tak chêtnie uczestniczy w naszym Festiwalu; ju¿
czwarty raz bêd¹ prezentowali swój kunszt i dzielili siê swoim
muzycznym warsztatem z muzykami poszukuj¹cymi w³asnej
drogi. Tradycyjnie, uczestnicy kursu przygotowuj¹ koncert, bêd¹
wiêc mieli okazjê pokazaæ siê publicznoœci. 

CCzzyy  mmoo¿¿nnaa  zzaatteemm  ppoowwiieeddzziieeææ,,  ii¿¿  mmiimmoo  oobbiieekkttyywwnnyycchh  ttrruuddnnooœœccii
bbyywwaallccyy  FFeessttiiwwaalluu  zzoossttaann¹¹  zzaassppookkoojjeennii,,  aa  nnoowwii  uucczzeessttnniiccyy  mmiillee
zzaasskkoocczzeennii??
•Wra¿enia s¹ subiektywne. Chcia³bym, aby odbiorcy naszej
muzyki mieli jak najwiêcej satysfakcji. Pewne jest natomiast, ¿e
XXVI Staros¹decki Festiwal Muzyki Dawnej odbêdzie siê w
tradycyjnym terminie, nie zwiedzie melomanów, choæ
niew¹tpliwie bêdzie skromniejszy.

XXVI Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Stary Sącz  
www.festiwal.stary.sacz.pl

Dyrektor artystyczny: Stanisław Welanyk, e−mail:swel@poczta.onet.pl
Organizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu, 33−340 Stary Sącz, Rynek 5

tel./faks 18 4461641, tel. 4460964, e−mail:mgok@stary.sacz.pl

ZZ  ss¹¹ddeecckkiimm  rrooddoowwooddeemm

TTEERREESSAA  PPLLAATTAA--NNOOWWIIÑÑSSKKAA
--  wybitna artystka rzeŸbiarka urodzi³a
siê w Mostkach. Do szko³y
podstawowej i ogniska muzycznego
uczêszcza³a w Starym S¹czu. Jest
absolwentk¹ Pañstwowego Liceum
Sztuk Plastycznych im. Antoniego
Kenara w Zakopanem, gdzie uczy³a siê pod kierunkiem
Antoniego Rz¹sy, Tadeusza Brzozowskiego, W³adys³awa
Hasiora i Haliny Kenarowej. Studiowa³a na Wydziale RzeŸby
Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Dyplom artysty
rzeŸbiarza w pracowni prof. Bohdana Chmielewskiego. Po
studiach podjê³a pracê w macierzystej uczelni na stanowisku
asystenta w pracowni rzeŸby prof. Gustawa Zem³y. Nastêpnie,
przez cztery lata uczy³a w pracowni rysunku, wspó³pracuj¹c z
prof. Jackiem Sielickim. Obecnie jest profesorem tej uczelni.
Prowadzi samodzieln¹ pracowniê ceramiki (aneksy dyplomowe
dla studentów Wydzia³u RzeŸby i Wydzia³u Malarstwa). Od 200l
r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego, prowadzi pracowniê
rzeŸby w Katedrze Sztuk Piêknych Uniwersytetu Warmiñsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Bierze udzia³ w sympozjach i
plenerach w Polsce i za granic¹. 
W swojej twórczoœci zajmuje siê ma³ymi formami rzeŸbiarskimi
w br¹zie, medalierstwem, szk³em i ceramik¹ oraz rysunkiem.
Prezentowa³a swoje prace na licznych wystawach
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granic¹ (np. „Biennali
Internazionali Dantesche - Artisti Polacchi per edizione - Plata
Nowiñska Teresa, 1981”). Prace artystki znajduj¹ siê w zbiorach
Muzeum Brytyjskiego w Londynie, AIAP w Mediolanie, Pulchri -
Studio w Hadze, Galerii Gamla - Stan w Malmö, Instytutu
Balzaka w Pary¿u, Muzeum Watykanu, w kolekcji Ministerstwa
Kultury i Sztuki oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granic¹.
Prof. Gustaw Zem³a, u którego Teresa Plata zdobywa³a wiedzê i
doœwiadczenie pedagogiczne (pokonuj¹c poszczególne etapy
kwalifikacyjne nauczyciela akademickiego) tak pisze o artystce
do Katalogu Galerii Sztuki Wspó³czesnej w Olsztynie (Olsztyn,
2003): - Tak jak w ¿yciu codziennym, Teresa Plata w swojej
twórczoœci rzeŸbiarskiej jest skromna, powœci¹gliwa. RzeŸby jej
powstaj¹ w ma³ej pracowni, gdzie w skupieniu i mozole tworzy
formy, które wi¹¿¹ siê z jej prze¿yciami. Mo¿e dlatego s¹ tak
autentyczne i przejmuj¹ce. Ka¿da rzeŸba to notacja zdarzeñ, to
odruch, to chêæ zatrzymania czasu. Cz³owiek i jego losy to
temat dla Teresy najwa¿niejszy. RzeŸbi w ceramice, odlewa w
br¹zie, szkle. RzeŸby ceramiczne s¹ harmonijne, s¹ znakiem,
symbolem lub tylko przes³aniem dla widza. Kszta³towane z
du¿ym wyczuciem struktury materia³u, jego wydolnoœci
konstrukcyjnej oraz subtelnoœci kolorystycznych. RzeŸby w
br¹zie, to niewielkie rozmiarami formy, czêsto uk³adaj¹ siê w
cykle np. cz³owiek, macierzyñstwo, torsy, drzewo ¿ycia, kosmos.
S¹ to rzeŸby bardzo wra¿liwie modelowane, czêsto ³¹czone z
kamieniem lub bry³¹ szk³a, daj¹ ciekawe efekty formalne. Teresa
pos³uguje siê form¹ syntetyczn¹, prost¹, nierozgadan¹
szczegó³em.  
W ubieg³ym roku mogliœmy podziwiaæ twórczoœæ „naszej”

artystki rzeŸbiarki na wystawie (24.VII-24.VIII) w nowos¹deckiej
„Ma³ej Galerii”. Pokaza³a prace iœcie profesorskie - „mistrzowsko
oszczêdne w formie, zmuszaj¹ce do skupienia i wewnêtrznego
wyciszenia”. Teresa Plata nale¿y dziœ do œcis³ej czo³ówki
rzeŸbiarzy polskich odnosz¹cych sukcesy artystyczne w kraju i
za granic¹.  Mimo, ¿e mieszka w Warszawie zwi¹zana jest na
sta³e ze swoimi rodzinnymi Mostkami. Tutaj bowiem wybudowa³a
uroczy domek, do którego przyje¿d¿a przy ka¿dej mo¿liwej
okazji.    OOpprr..  AAnnddrrzzeejj  DD³³uuggoosszz



Lata poprzedzaj¹ce upadek Rzeczypospolitej obfitowa³y w
szereg dramatycznych zdarzeñ, które nie ominê³y równie¿

Starego S¹cza, a tym samym konwentu sióstr œw. Klary.
Stacjonowali tu kilkakrotnie konfederaci barscy; jako pierwszy
„goœci³” w klasztornych dobrach kilkutysiêczny oddzia³
konfederacki pod dowództwem Kazimierza Pu³askiego. W œlad
za Polakami pod¹¿a³y wojska moskiewskie. Klaryski wspiera³y
konfederatów, a Rosjanom zmuszone by³y zap³aciæ okup,
ponadto udziela³y pomocy ch³opom, od których obydwie
walcz¹ce strony bra³y ¿ywnoœæ i paszê dla koni, co niemal
pozbawia³o w³oœcian œrodków do ¿ycia. Koszty, jakie poniós³
klasztor w czasie niespe³na dwóch lat wojny konfederackiej
szacuje siê na oko³o 700 000 z³. Niestety, ju¿ wkrótce mia³y
nadejœæ dla niego o wiele ciê¿sze czasy! 

Ju¿ w 1768 r. dwór wiedeñski zaplanowa³ zagarniêcie
po³udniowych ziem polskich. W 1769 r. Austriacy zajêli
podstêpnie Spisz, a w nastêpnym roku przesunêli swe wojska w
g³¹b S¹decczyzny - po wid³y Popradu i Dunajca oraz na tereny
starostwa czorsztyñskiego i nowotarskiego. Pretekstem do
podjêcia tych zdradzieckich dzia³añ by³a rzekoma koniecznoœæ
wprowadzenia kordonu sanitarnego z powodu zarazy. Austriacy
twierdzili ponadto, i¿ Wêgry maj¹ prawo do S¹decczyzny i
Podhala. W ten sposób na dwa lata przed pierwszym rozbiorem
Polski staros¹decki klasztor Klarysek wraz z wiêkszoœci¹
nale¿¹cych do niego dóbr znalaz³ siê w rêkach obcego
mocarstwa. 5 sierpnia 1772 r. Rosja, Austria i Prusy podpisa³y w
Petersburgu traktaty rozbiorowe Polski. Rzeczpospolita
podpisa³a je 30 wrzeœnia tego samego roku. Rozpocz¹³ siê d³ugi
okres niewoli. 
Dopóki cesarzow¹ Austrii by³a Maria Teresa, czyli do roku 1780,
¿eñskie klasztory na terenie Galicji nie by³y zagro¿one likwidacj¹.
Nakazano im tylko przed³o¿yæ swoje dokumenty fundacyjne i
erekcyjne, a tak¿e podaæ wykazy dochodów. W 1774 r. zosta³
wydany dekret zakazuj¹cy sk³adania œlubów zakonnych przed 24
rokiem ¿ycia. Po wst¹pieniu na tron Józefa II sytuacja zmieni³a
siê radykalnie. Cesarz ten uwa¿a³, i¿ klasztory kontemplacyjne
s¹ bezu¿yteczne i ju¿ w 1781 r. nakaza³ ich kasatê. Kasaty
ka¿dego przeznaczonego do likwidacji klasztoru dokonaæ mia³a
specjalna komisja sk³adaj¹ca siê z osób œwieckich i duchownych.
Gubernator J. Brigido wys³a³ do stosownych w³adz koœcielnych
na terenie Galicji pismo, w którym nakaza³ im wydanie
klasztorom rozporz¹dzeñ, na mocy których siostry otworzy³yby
klauzurê komisarzom œwieckim i duchownym i udostêpni³y im
listy posiadanych rzeczy. 
Komisarzem abolicyjnym dla klasztoru klarysek w Starym S¹czu
zosta³ mianowany starosta wielicki H. von Baum. Dokona³ on
spisu maj¹tku klasztornego, po czym w obecnoœci 12
urzêdników œwieckich i 3 duchownych wszed³ za klauzurê i
odczyta³ zgromadzonym w refektarzu zakonnicom cesarski
dekret kasacyjny. Poleci³ te¿, aby ksieni i trzy inne siostry z³o¿y³y

przysiêgê manifestacyjn¹. Sta³o siê to 11 lutego 1782 roku. 
Nastêpnie komisja opieczêtowa³a zakrystiê, piwnice, spichlerz,
spi¿arniê. Spisywano tez wszystkie rzeczy znajduj¹ce siê w
poszczególnych celach zakonnych. Zabrane zapasy ze spi¿arni
i piwnic klasztornych oraz zbo¿e ze spichlerza sprzedawa³
starosta Baum klaryskom. W skarbcu znalaz³ skrzyniê z ró¿nymi
monetami: polskimi, saskimi, bawarskimi i pruskimi o wartoœci
1125 fl 36 kr, które odes³a³ do Lwowa. Z koœcio³a zabrano
drogie przedmioty kultu, naczynia i szaty liturgiczne, cenne
ozdoby i klejnoty w sumie 12 000 fl. Wszystkie te rzeczy spisano
komisyjnie i oddano komisarzowi z Nowego S¹cza N.
Hermannowi, aby dostarczy³ je do kasy powiatowej w
Wieliczce. W œwi¹tyni zostawiono tylko tyle naczyñ koœcielnych,
ile by³o potrzebnych do sprawowania liturgii na okres 5
miesiêcy. W œwiêto Matki Bo¿ej Bolesnej wywieziono relikwiarz
G³owy b³. Kunegundy ozdobiony klejnotami, per³ami, rubinami.
Niestety, te drogocenne ozdoby sta³y siê ³upem urzêdników
niemieckich i nie wróci³y ju¿ do klasztoru. W uroczystoœæ œw.
Klary wziêto srebrn¹ trumienkê b³. Kunegundy, z³ot¹ r¹czkê,
srebrne lampy, z³ot¹ monstrancjê wysadzan¹ per³ami. Oprócz
drogocennych rzeczy komisja zabra³a rozleg³e dobra ziemskie
nale¿¹ce do konwentu.1

Na mocy cesarskiego dekretu, z odebranych klasztorom
maj¹tków utworzono fundusz religijny, z którego miano wyp³acaæ
pensje zakonnikom ze skasowanych klasztorów. S³u¿y³ on te¿
m.in. do zak³adania nowych parafii, szkó³ i instytucji religijnych.
W miarê up³ywu lat dochody funduszu zmniejsza³y siê, poniewa¿
Ÿle gospodarowano maj¹tkami poklasztornymi, pensje
wyp³acano wiêc coraz bardziej nieregularnie. Od 1801 r.
klasztory ¿eñskie na terenie Galicji przesta³y otrzymywaæ
jak¹kolwiek pomoc, a od 1788 r. wszystkie domy zakonne
zobowi¹zane by³y p³aciæ podatek w wysokoœci 7,5% od swoich
dochodów.
Podczas kasaty niemal ca³kowicie zniszczone zosta³o archiwum
klasztorne. Wed³ug niektórych badaczy, komisja Töröka zabra³a
czêœæ wa¿niejszych dokumentów ju¿ w 1770 r., czyli po zajêciu
S¹decczyzny przez Wêgry. Niektóre archiwalia klarysek
znajdowa³y siê w staros¹deckim klasztorze franciszkanów. Po
jego kasacie zabrano je i przewieziono do Krosna. Gdy
kasowano konwent klarysek, starosta wielicki H. von Baum
znalaz³ w klasztorze 2 szafy i 4 skrzynie z ró¿nymi dokumentami,
aktami, regestrami i papierami. Dnia 15 IV 1782 r. Millbaumer,
cz³onek komisji abolicyjnej, odda³ komisarzowi cyrku³u
nowos¹deckiego H Hermannowi skrzyniê archiwaliów
klasztornych, które miano przes³aæ do Ludwinowa pod
Krakowem. Najwa¿niejsze dokumenty przes³ano do Wiednia.
Pozosta³e archiwalia zabrano i wywieziono do lwowskiego
gubernium, gdzie póŸniej uleg³y czêœciowo zniszczeniu i
rozproszeniu. We Lwowie zabrano dwa najstarsze klasztorne
dokumenty pergaminowe: pierwszy z 1257 r., w którym
Boles³aw Wstydliwy nada³ swojej ¿onie Kindze S¹decczyznê,
drugi z 1280 r., w którym Kinga fundowa³a klasztor klarysek
s¹deckich. Czêœæ oryginalnych dokumentów znalaz³a siê
póŸniej w prywatnych rêkach takich zbieraczy, jak Antoni
Schneider i Aleksander Czo³owski, czy te¿ trafi³a do bibliotek
Pawlikowskich i Dzieduszyckich we Lwowie. Wiêkszoœæ
zbiorów Czo³owskiego, Pawlikowskiego i Dzieduszyckich
wesz³a do Ossolineum, które po II wojnie œwiatowej
przeniesiono do Wroc³awia. 2

W bogatym archiwum klasztornym znajdowa³o siê wiele
interesuj¹cych i bardzo cennych dokumentów, m.in. odnosz¹cy
siê do kanonizacji b³. Kingi papierowy kodeks z XVII w., akta
dotycz¹ce procesu konwentu z kolegiat¹ nowos¹deck¹ z roku
1695, trzy inwentarze dóbr klasztornych z 1698 r., dochody i
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wydatki ksieñ z lat 1685 - 1712, kroniki ob³óczyn, profesji,
wyboru ksieñ, ksiêgi zmar³ych, rejestry nabo¿eñstw, protoko³y z
wizytacji biskupich, korespondencja oraz Inventarium bonorum
conventus in Antiqua Sandecz, 1681 - 1791, czyli kopiariusz
najwa¿niejszych przywilejów, dekretów, kontraktów, wyroków,
listów itp. Szczêœliwie ksiêgê tê uda³o siê uchroniæ przed
dostaniem siê jej w rêce komisji likwidacyjnej. Do naszych
czasów dotrwa³o te¿ dziewiêtnaœcie ksi¹g dochodów i wydatków
klasztornych z lat 1602 - 1726.

Staros¹decki klasztor klarysek posiada³ dosyæ bogat¹
bibliotekê. Jej rozkwit przypada na XVII i XVIII w. Znajdowa³y siê
w niej bezcenne dzie³a rêkopiœmienne oraz ksi¹¿ki drukowane,
które klasztor zakupi³ lub zosta³y mu ofiarowane przez ró¿ne
osoby. Równie¿ ksiêgozbiór ten zabra³a komisja kasacyjna.
Bibliotekê klarysek wywieziono do Lwowa, przeznaczaj¹c j¹ do
biblioteki uniwersyteckiej, a póŸniej do bibliotek seminariów
duchownych w Galicji i Austrii. Czêœæ posz³a na przemia³.
Chocia¿ rabunek by³ gruntowny, to jednak du¿o ksi¹¿ek
przetrwa³o do dzisiejszego dnia. 3

Komisja kasacyjna mieszka³a w klasztornym domu
spowiedników i kapelanów. Jej cz³onkowie namawiali siostry do
opuszczenia klasztoru i zamieszkania u krewnych lub znajomych.
Zakonnice nie da³y siê przekonaæ. Matka ksieni trzykrotnie
wystosowa³a w imieniu klasztoru pismo do cesarza Józefa II,
prosz¹c aby wyrazi³ zgodê na pozostanie sióstr w swoim domu
do œmierci. Wszystkie klaryski, a by³o ich wówczas w klasztorze
staros¹deckim 56 - oœwiadczy³y na piœmie, ¿e chc¹ pozostaæ w
klasztorze. Starosta Baum opatrzy³ tê petycjê nieprzychylnymi
uwagami i wys³a³ j¹ do Lwowa. Identyczny dokument gubernator
Brigido skierowa³ do Wiednia, równoczeœnie proponuj¹c, aby
staros¹decki klasztor przeznaczyæ na dom zbiorczy dla zakonnic
ze skasowanych na terenie Galicji konwentów. Poleci³ te¿, aby
oficja³ tarnowski u³o¿y³ dla niego przepisy i wyznaczy³
prze³o¿onego. Cesarz Józef II zatwierdzi³ te rozporz¹dzenia. 

Równoczeœnie z kasat¹ staros¹deckiego konwentu klarysek,
zamkniêto koœció³ klasztorny, a siostrom polecono chodziæ na
nabo¿eñstwa do koœcio³a parafialnego. Ksieni zwróci³a siê z
proœb¹ do oficja³a tarnowskiego ks. J. Duwalla o otwarcie
koœcio³a. Popar³ on jej podanie. Poprzez gubernium lwowskie
proœba ta trafi³a do Wiednia, gdzie rozpatrzy³ j¹ pozytywnie opat
Stefan Rautenstrauch i ju¿ w 1783 roku koœció³ klasztorny zosta³
otwarty. Siostry otrzyma³y zgodê na pozostanie w klasztorze do
œmierci. 5 listopada 1784 roku zwrócono konwentowi zabrane w
czasie kasaty relikwie œw. Kingi.
Wielokrotnie staros¹decki konwent Sióstr œw. Klary zwraca³ siê
do w³adz z proœb¹ o pozwolenie na otwarcie nowicjatu,
zobowi¹zuj¹c siê równoczeœnie do dalszego prowadzenia szko³y
dla dziewcz¹t. Wszystkie te starania by³y bezskuteczne.
Tymczasem zakonnice wymiera³y. 
W 1811 roku goœci³ w Starym S¹czu gubernator galicyjski

hrabia Jan Goess. By³a to dobra okazja do zwrócenia siê do
niego z proœb¹ o ratowanie klasztoru. Uczyni³a to ksieni wraz z
przychylnymi klaryskom ¿onami urzêdników pañstwowych.
Uda³o siê im przekonaæ gubernatora i stosowny wniosek zosta³
skierowany na dwór wiedeñski. Cesarzem by³ wówczas
Franciszek I, który wyrazi³ zgodê na przywrócenie nowicjatu,
uznaj¹c i¿ wychowanie i edukacja dziewcz¹t s¹ wa¿nymi
sprawami i nale¿y je wspieraæ. Poleci³ te¿, aby zosta³y przyjête
cztery nowicjuszki znaj¹ce jêzyk niemiecki. Mia³y byæ
nauczycielkami w szkole klasztornej. Dekret cesarski zosta³
wydany 5 III 1811 roku. Niezw³ocznie kancelaria nadworna
wys³a³a stosowne noty i rozporz¹dzenia do nadwornej komisji
nauk, najwy¿szego trybuna³u pañstwa i do gubernatorstwa
galicyjskiego, które powiadomi³o o tym klaryski. Tylko 15 sióstr

do¿y³o tej szczêœliwej chwili. Przeciêtna wieku zakonnic wynosi³a
wówczas oko³o 65 lat.
Klasztor zosta³ uratowany dziêki determinacji wiernych swemu
powo³aniu sióstr klarysek oraz pomocy ¿yczliwych konwentowi
osób œwieckich i duchownych.
Ju¿ w nastêpnym roku przyjêto dwie nowicjuszki. Powoli, lecz

systematycznie liczba sióstr zaczê³a siê powiêkszaæ. W
archiwum przybywa³o nowych dokumentów, siostry zatroszczy³y
siê o ksi¹¿ki, g³ównie o treœci religijnej i teologicznej. By³y to
¿ywoty œwiêtych, dzie³a Ojców Koœcio³a, œwiêtych i mistyków,
psa³terze oraz literatura zwi¹zana z postaci¹ œw. Kingi.
Gromadzono te¿ literaturê dotycz¹c¹ Starego S¹cza i regionu
s¹deckiego oraz literaturê piêkn¹, ksi¹¿ki podró¿nicze i
historyczne, a tak¿e z dziedziny prawa. Utworzono osobn¹
bibliotekê szkoln¹. 
Tradycja dotycz¹ca szkolnictwa w staros¹deckim konwencie

klarysek siêga³a czasów œw. Kingi, której pragnieniem by³o
edukowanie panienek i dlatego w dokumencie fundacyjnym
klasztoru wyznaczy³a uposa¿enie szko³y dla dziewcz¹t. Nie
wszystkie siostry by³y nauczycielkami. Nauczanie i wychowanie
prowadzono wed³ug dawnego zwyczaju. Rok 1782 historycy
uwa¿aj¹ za pocz¹tek szko³y wed³ug przepisów austriackich. Taki
by³ warunek jej dalszego istnienia. Klasztor nie mia³ kadry
nauczycielskiej, która spe³nia³aby wymagania zaborców, lecz
stopniowo stara³ siê j¹ pozyskaæ. W prowadzeniu szko³y
pomaga³y bernardynki i sakramentki, które zamieszka³y w
staros¹deckim konwencie po kasacie swoich klasztorów. Po
przywróceniu nowicjatu przyjêto do pomocy guwernantki.
Postanowiono te¿, ¿e szko³a bêdzie mia³a osobnego katechetê,
który oprócz obowi¹zków wychowawczych i edukacyjnych mia³
za zadanie przyjmowanie razem z ksieni¹ dziewcz¹t do szko³y.
Przy klasztorze znajdowa³ siê pensjonat, w którym mieszka³y
panienki spoza Starego S¹cza. W 1811 roku by³o ich w nim 31. 
Klasztor Klarysek w Starym S¹czu ma wielkie zas³ugi dla

kultury polskiej. W okresie zaborów stara³ siê, podobnie jak
konwenty siostrzane o utrzymanie jêzyka polskiego, chroni³
przed zniszczeniem zabytki sztuki i architektury koœcielnej,
troszczy³ siê, mimo skromnych mo¿liwoœci o utrzymanie ich w
dobrym stanie. Dziêki temu doczeka³y wolnej Polski. 

cdn

1. O. Zenon Piêta OFM Conv. Polskie Klaryski pod zaborami i w
Ksiêstwie Warszawskim 1772 - 1815, Warszawa - Rzym
1981, s. 39.

2. Ibid., s. 158.
3. Ibid., s. 170.

Lekcja w szkole Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu 
− pocz. XX w. (fot. arch. klasztorne)
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CCzzêêœœææ  IIII.. Szko³ê, o któr¹ miasto ubiega³o siê przez kilkanaœcie lat
i konsekwentnie popiera³o, by³o Seminarium Nauczycielskie.
Starania o jego za³o¿enie rozpoczêto od r. 1894. Rada wybra³a
delegacje, które pertraktowa³y z Rad¹ Szkoln¹ Krajow¹.
Ostatecznie 5 paŸdziernika 1903 r. uroczyœcie otwarto
Seminarium. Pierwszym dyrektorem zosta³ Józef Dobrowolski,
który wyst¹pi³ z inicjatyw¹ stworzenia internatu dla niezamo¿nych
uczniów z dalszych okolic. W r. 1906/1907 Seminarium osi¹gnê³o
pe³en kszta³t organizacyjny i uroczyœcie przyst¹piono do pierwszej
matury. Internat, o którym wczeœniej by³a mowa otwarto w r.
1908. Stabilizacja Seminarium jako placówki oœwiatowej
nast¹pi³a przed I wojn¹ œwiatow¹. Kierownikiem szko³y po
odejœciu Dobrowolskiego do Krakowa zosta³ przejœciowo
Stanis³aw Wilga, a po nim Micha³ Magicza.
Program nauczania okreœla³a ustawa z 1886 r. zmodernizowana
przepisami z r. 1909. Zgodnie z nimi uczono religii, jêzyka
polskiego i niemieckiego, kaligrafii, geografii, rysunku i œpiewu,
gry na skrzypcach, fortepianie i organach, pedagogiki z
praktycznymi æwiczeniami i nauki gospodarstwa wiejskiego.
Wybuch wojny w 1914 r. wywo³a³ m³odzie¿ z murów szkolnych do
armii austriackiej i Legionów. W roku 1918 dosz³o do przerw w
nauce z powodu wstêpowania uczniów do wojska w odrodzonym
pañstwie polskim.
Seminarium odegra³o istotn¹ rolê w realizacji intelektualnych
aspiracji mieszczañstwa staros¹deckiego. Wykszta³ci³o spory
zastêp nauczycieli, którzy pracowali w szko³ach Galicji, a potem
niepodleg³ej Polski. Przygotowywa³o ono jednak do
nauczycielstwa tylko m³odzie¿ mêsk¹, tote¿ niemal równoczeœnie
z otwarciem Seminarium Mêskiego doprowadzi³ klasztor do
zorganizowania takiego zak³adu prywatnego dla du¿ej liczby
dziewcz¹t, który jednak¿e nie istnia³ d³ugo (do 1907/1908).
Kszta³ceniem nauczycieli zajmowali siê prywatnie profesorowie
Seminarium (np. Feliks D³ugoszewski). Ich uczennice jako tzw.
prywatystki sk³ada³y potem egzamin pañstwowy w miejscowym
Seminarium Mêskim i otrzymywa³y uprawnienia nauczycielek.
Na uwagê zas³uguje próba znanej artystki Bronis³awy Rychter-
Janowskiej, która wysz³a z ciekaw¹ inicjatyw¹ stworzenia w 1909
r. w Starym S¹czu prywatnej szko³y malarskiej. Przeprowadzi³a
wczeœniej rozmowy w Starostwie i uzyska³a pozwolenie na
prowadzenie takiej szko³y.

Rozwój szkolnictwa poci¹ga³ za sob¹ zak³adanie ma³ych
ksiêgarni. W r. 1888 stara³ siê o pozwolenie na sprzeda¿ ksi¹¿ek
szkolnych Adolf Essen. W r. 1896 koncesjê na sprzeda¿
podrêczników uzyska³ Chaim Lampel, w trzy lata póŸniej Wojciech
Tokarczyk. W r. 1903 w³adze miasta przychyli³y siê do proœby
Teresy Jakubowskiej z Nowego S¹cza na za³o¿enie filii ksiêgarni.

Œrodowisko malarsko-literackie w Starym S¹czu tworzy³a
osiad³a tu inteligencja. Patronowa³ jej Szczêsny Morawski (1818-
1898), z pochodzenia rzeszowianin, który po studiach w
Uniwersytecie Lwowskim, Akademii Sztuk Piêknych w Wiedniu i
pracy przy zbiorze rycin Aleksandra Batowskiego na sta³e zwi¹za³
siê z S¹decczyzn¹. Twórczoœæ historyczno-badawcz¹ rozwin¹³
Morawski w wyniku skrzêtnego penetrowania archiwów
s¹deckich, prywatnych zbiorów i licznych wêdrówek
archeologicznych. Owocem tych studiów i fascynacji przesz³oœci¹
regionu by³o wydanie dwu tomów „S¹decczyzny (1863,1865),
który mimo up³ywu ponad stu lat jest nadal niczym niezast¹pion¹

podstawow¹ monografi¹ historyczn¹ tego terenu.
Staros¹deckie ¿ycie obyczajowe i kulturalne kszta³towa³a

tradycja oraz organizacje spo³eczne. Silne piêtno nadawa³y mu
koœció³ i klasztor. Tradycje rzemieœlnicze powodowa³y, ¿e
koncentrowa³o siê ono w w¹skich, zamkniêtych grupach
zawodowych. Osnow¹ by³y uroczystoœci cechowe.

Potrzeby kulturalne pewnych wy¿szych grup spo³ecznych i
zawodowych stara³y siê zaspokoiæ powstaj¹ce towarzystwa. Ju¿
w latach szeœædziesi¹tych miejscow¹ inteligencjê grupowa³o
Kasyno Urzêdnicze. Utworzony w 1893 r. „Sokó³“ organizowa³
zabawy i prowadzi³ teatr amatorski wystawiaj¹cy sztuki Anczyca,
Józefa Korzeniowskiego, Aleksandra Fredry, Juliusza
S³owackiego. W dwa lata póŸniej powsta³o Katolickie
Stowarzyszenie Robotników „PrzyjaŸñ“, skupiaj¹ce m³odzie¿
robotnicz¹ w celach samokszta³ceniowych i oœwiatowych. W
pocz¹tku XX w. dzia³a³y tak¿e inne towarzystwa. ¯ydów skupia³o
Towarzystwo Kneses Izrael, nauczycieli Ognisko Nauczycielskie.
Dzia³a³y koœcielne bractwa ró¿añcowe, Towarzystwo Wincentego
a Paulo, Towarzystwo Ochronek œw. Kingi. Ko³o myœliwskie
skupia³o w¹ski kr¹g bogatszych mieszczan i urzêdników oraz
spensjonowanych wojskowych przebywaj¹cych w Starym S¹czu.
M³odzie¿ szkoln¹ i terminatorów skupia³y orkiestry organizowane
przez Franciszka Naturskiego. Muzykowaniem zajmowano siê w
domach staros¹deckich urzêdników i inteligencji. Gry na
fortepianie uczy³a Stanis³awa Lebdowicz, córka poborcy
podatkowego, zamieszka³ego w Starym S¹czu. Muzyki uczy³y te¿
nauczycielki œwieckie zatrudnione w szkole klasztornej. S³ynna w
przysz³oœci œpiewaczka operowa Ada Sari (Jadwiga Szayer)
pobiera³a swe pierwsze lekcje gry na fortepianie równie¿
prywatnie. Edukacjê obowi¹zkow¹ odbywa³a w miejscowej szkole
klasztornej. Prze¿ywa³o tak¿e miasto uroczystoœci patriotyczne,
kszta³tuj¹ce psychikê m³odego pokolenia.

Organizatorami patriotycznych uroczystoœci by³y Towarzystwo
Szko³y Ludowej i „Sokó³. Urz¹dzi³y one g³oœnie pochody z
pochodniami z okazji rocznic Konstytucji 3 maja, nabo¿eñstwo za
poleg³ych w Powstaniu Listopadowym i za Tadeusza Koœciuszkê.

W okresie miêdzywojennym w strukturze i organizacji
szkolnictwa staros¹deckiego zasz³y, w stosunku do okresu
galicyjskiego, znaczne zmiany. Ju¿ w roku 1920 do istniej¹cych w
Starym S¹czu szkó³ powszechnych wprowadzono program szkó³
wydzia³owych. W roku 1925 orzeczeniem Kuratorium Okrêgu
Szkolnego Krakowskiego z 17.XII.1924 r. przemianowano 4-
klasow¹ szko³ê ¿eñsk¹ im. Królowej Jadwigi w szko³ê 7-klasow¹.
Podobnie zorganizowano szko³ê mêsk¹, która ponadto by³a szko³¹
wydzia³ow¹.

Najstarsz¹ szko³¹ œredni¹ by³o istniej¹ce od 1903 r.
Seminarium Nauczycielskie mêskie im. Jana D³ugosza
pozostaj¹ce pod dyrekcj¹ Ignacego Kwieciñskiego, historyka
S¹decczyzny i Kazimierza P³aczka. Seminarium kszta³ci³o
nauczycieli dla szkó³ powszechnych, a jego absolwenci zatrudniani
byli na terenie ca³ej Polski. Szko³a posiada³a dobrze wyposa¿on¹
pracowniê biologiczn¹ i fizyczn¹. Wœród uczniów dzia³a³y kó³ka
zainteresowañ: biologiczne, pedagogiczne, muzyczne,
polonistyczne i dramatyczne. Istnia³ tak¿e hufiec szkolny oraz
dru¿yna harcerska. Dzia³a³y tak¿e chór i orkiestra.

W roku 1932/33 wprowadzono naukê narzecza
³emkowskiego, aby kszta³ciæ kadry nauczycielskie dla terenów

LLeesszzeekk  MMiissiieewwiicczz

Tradycje kulturalno − oświatowe
Starego Sącza
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zamieszka³ych przez £emków.
Reforma szkolna Jêdrzejowskiego z roku 1922 zagrozi³a

Seminarium likwidacj¹. Dziêki staraniom Rady Miejskiej,
Ministerstwo Wyznañ i Oœwiecenia Publicznego przed³u¿y³o
istnienie placówki o 1 rok (tzn. rok szkolny 1934/1935). Po
ukoñczeniu tego roku Seminarium zamkniêto, a pozosta³e roczniki
skierowano do Seminarium w Nowym S¹czu. W r. 1937 dosz³o do
utworzenia w Starym S¹czu Pañstwowego Gimnazjum Miejskiego
i Liceum Pedagogicznego. W Starym S¹czu dzia³a³y tak¿e inne
szko³y œrednie. W klasztorze ss. Klarysek mieœci³o siê prywatne
seminarium nauczycielskie prowadzone przez zakonnice. W roku
1937 na miejsce tej szko³y utworzono Miejskie Gimnazjum i
Liceum Pedagogiczne. Dyrektorem tej szko³y by³ Ignacy
Kwieciñski, a tu¿ przed sam¹ wojn¹ szko³¹ kierowa³a mgr Maria
Kotas. 

Na zakoñczenie warto podaæ kilka danych liczbowych,
ilustruj¹cych stan i zasiêg miejscowego szkolnictwa. W roku
1937/38 w szko³ach œrednich w Starym S¹czu uczy³o siê 370
uczniów, w szko³ach powszechnych zaœ 917 dzieci.
Stary S¹cz by³ nie tylko oœrodkiem kszta³cenia m³odzie¿y szkolnej.
Rozwija³a siê tu oœwiata pozaszkolna, która objê³a swoim
zasiêgiem przede wszystkim doros³ych. W g³ównej mierze by³o to
zas³ug¹ dwóch organizacji zas³u¿onych na polu szerzenia oœwiaty
i kultury - pozostaj¹cej w œcis³ym kontakcie PPS Czytelni im.
Boles³awa Limanowskiego oraz bêd¹cego pod wp³ywami endencji
Towarzystwa Szko³y Ludowej. Organizacje te dzia³a³y na polu
szerzenia oœwiaty i upowszechnienia kultury wœród najwy¿szych
warstw spo³eczeñstwa, zw³aszcza wsi i ma³ych miast.

W mieœcie rozwija³o siê ¿ycie muzyczne. Przy TSL istnia³o kó³ko
œpiewacze, a Czytelnia im. B. Limanowskiego prowadzi³a chór i
orkiestrê kolejow¹ za³o¿on¹ w 1917 roku.

¯ywy by³ tak¿e w staros¹deckim grodzie w okresie
dwudziestolecia miêdzywojennego ruch teatralny. Dzia³a³o w tym
okresie kilka aktywnych teatrów amatorskich. Jako pierwszy
nale¿y wymieniæ zespó³ teatralny „Sokó³“. Kierowali nim Boles³aw
Bojarski, nastêpnie zaœ Marian Mikuta i Józef Kaczanowski.
Dzia³a³ wspólny z Czytelni¹ im B. Limanowskiego Zespó³ Teatralny
Kolejarzy pod kierownictwem W³adys³awa Myczkowskiego.
Szczególnie aktywne na polu teatralnym by³o Kó³ko Dramatyczne
im Aleksandra Fredry przy Seminarium Nauczycielskim. Jego
opiekunem by³ Jan Wagner, a pracami kó³ka kierowali Tadeusz
Kacz, Stanis³aw Backowski i Mieczys³aw Knonenberg. Katolickie
Stowarzyszenie M³odzie¿y wystawia³o sztuki o treœci religijnej 
a przede wszystkim popularne przedstawienia „Jase³ka“ 
i „Golgota“.

Bywa³y te¿ w Starym S¹czu wystêpy teatrów zagranicznych.
Np. w lipcu 1927 r. odby³ siê koncert zespo³u rosyjskiego pod
batut¹ Eugeniusza Dubowicza. W tym samym roku wyst¹pi³
Ukraiñski Zespó³ Zadnieprzañski z operetk¹ „Baron Kimmel“.

W okresie miêdzywojennym zawita³o do Starego S¹cza kino.
Mieœci³o siê ono w budynku „Soko³a“ i tak¹ te¿ nosi³o nazwê.
Popularyzowa³o ono sztukê filmow¹. O poziom wyœwietlanych
filmów troszczy³a siê Rada Miejska, uchwalaj¹c w 1930 roku
specjaln¹ taryfê op³at, która preferowa³a filmy wartoœciowe.

W Starym S¹czu okres miêdzywojenny charakteryzowa³ siê
dalszym rozwojem gospodarczym, przyrostem liczby
mieszkañców miasta, nast¹pi³ powa¿ny postêp w dziedzinie
oœwiaty i kultury, a tak¿e podniesienie siê poziomu kulturalnego, w
tym tak¿e kultury ¿ycia codziennego. Nast¹pi³o ju¿ ca³kowite
scementowanie i utrwalenie siê œwiadomoœci narodowej
mieszczan.

Wrzesieñ 1939 roku, koñcz¹cy omawiany okres oznacza
jednoczeœnie nastanie nowego ciê¿kiego okresu okupacji
hitlerowskiej. W czasie II wojny œwiatowej ludnoœæ Starego S¹cza
wykaza³a swój patriotyzm i poœwiêcenie dla sprawy
niepodleg³oœciowej, uczestnicz¹c czynnie w ruchu oporu.

Rok 1939 wrzesieñ - wojna. Po przejœciu frontu hitlerowcy w
sposób bezwzglêdny przerwali naukê w szko³ach œrednich. Licea
staros¹deckie podzieli³y los wszystkich szkó³. Œwiatli ludzie nie
mogli siê z tym faktem pogodziæ. Zaczêto, wiêc na razie w sposób
niezorganizowany chroniæ maj¹tek szkolny. Przede wszystkim
zabezpieczono to, co da³o siê zabraæ i ukryæ z naukowego mienia
szkolnego. Poszukiwano kontaktów z m³odzie¿¹ szkoln¹ i ich
rodzicami. W ten sposób podrêczniki z bibliotek szkolnych znalaz³y
siê w rêkach m³odzie¿y i miejscowych profesorów. Czêœæ pomocy
szkolnych zosta³a zdeponowana w klasztorze ss. Klarysek. Te
wstêpne kontakty sta³y siê pocz¹tkiem kontynuacji przerwanej
nauki. Na prze³omie 1939/1940 r. systematycznie wzrasta³a
liczba uczniów chc¹cych siê uczyæ. W warunkach okupacji, terroru
szalej¹cego w Generalnym Gubernatorstwie zaistnia³a
koniecznoœæ tworzenia 2-3-4 osobowych zespo³ów, a nastêpnie
organizowania bezpiecznego miejsca nauki. Do tych dzia³añ obok
zaanga¿owanej m³odzie¿y w³¹czyli siê sami rodzice. „Otwarli swe
prywatne mieszkania w ró¿nych punktach miasta, aby m³odzie¿
mog³a bezpiecznie uczyæ siê, a nawet zdawaæ egzaminy.
Pocz¹tkowo niezorganizowana forma nauczania, której w Starym
S¹czu podjêli siê: dyrektor Ignacy Kwieciñski razem z Izabel¹
Molewicz trwa³a do grudnia 1939 roku. W styczniu 1940 powsta³a
koncepcja zorganizowania kompletów z ró¿nych klas
gimnazjalnych i licealnych oraz prowadzenia nauk wg
obowi¹zuj¹cych programów szkó³ œrednich. Zaistnia³a, wiêc
koniecznoœæ porozumienia i wspó³pracy profesorów ró¿nych
przedmiotów ze Starego i Nowego S¹cza. W ten sposób, wiêc
utworzono grono pedagogiczne, z kolei wy³oniono egzaminatorów
i cz³onków komisji egzaminacyjnej, do przeprowadzenia
egzaminów w poszczególnych klasach, a tak¿e egzaminów
dojrza³oœci. Nauka odbywa³a siê systematycznie z tym, ¿e
ka¿dorazowo ustalano terminy i miejsca spotkañ. Komisje
egzaminacyjne dzia³a³y okresowo.

Pierwsza matura na terenie Starego S¹cza odby³a siê 16 maja
1941 roku w domu pp. G³ogów przy ulicy Wiejskiej. Absolwentami
byli Czes³aw Essen i Lidia Pretech. Do czasu wyzwolenia
egzaminy dojrza³oœci z³o¿y³o 44 absolwentów. Natomiast liczba
ucz¹cej siê m³odzie¿y w tajnym nauczaniu w S¹decczyŸnie
przedstawia siê nastêpuj¹co:

• I - IV klasy gimnazjalne - 1528 osób
• I klasa licealna - 162 osoby
• Egzamin dojrza³oœci z³o¿y³o 166 osób
• Razem 1856 osób

Tajne nauczanie wype³nia³o lukê w piêcioletniej edukacji.
M³odzie¿ w swej postawie patriotycznej, mimo wojny, represji,
zahartowana w trudnych warunkach okupacji - broni³a polskiej
nauki.

c d n

Najstarsza szkoła średnia w Starym Sączu. Od 1903 r.
Seminarium Nauczycielskie męskie im. J. Długosza, obecnie

Zespół Szkół Zawodowych im. W. Orkana /fot. R. Kumor/
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Ten uprzejmy pan przy stole wiedeñskim nazywa siê
Stanis³aw Vincenz

Spotkaliœmy siê ze sob¹ dzisiaj nad ranem
Pamiêtam œwieci³o s³oñce i jego mowa pachnia³a te¿

blaskiem
Herbata nie pozostawi³a po sobie
Historycznego smaku
Nie mogê przypomnieæ sobie czemu mnie zaprosi³
I dlaczego by³ królem ryskim
W rozmowie towarzyszy³a nam ¿ona
To oficjalna czêœæ spotkania
PóŸniej pop³ynê³y wonne jak Arabia trawy kresów
Niedoœcig³e rimbaudy metafor i ob³oki s³ów
Wiedzia³em ¿e jestem z kimœ
I ta chwila by³a wa¿niejsza ni¿ skowyt œwiata
Czas zatrzyma³ siê dla nas dla wspomnieñ dla literatury
Nieczêsto siê to zdarza
A teraz prawie nigdy
Potem powiedzia³ mi coœ co zag³uszy³a ³y¿eczka 

mieszaj¹ca cukier
Lecz wiedzia³em
¯ycie tylko wtedy ma sens
Gdy kamienne niebo nad swoj¹ nieporadnoœci¹ rozbijê
I bêdê królem ryskim
Choæby we œnie
I tylko o czwartej rano gdy po³onina strzela za oknem

MMiissttrrzz
Polecenia mojego mistrza pióra by³y nie do zrealizowania
Mêczy³em siê jak przes³uchiwany w dusznym pokoju
By wydobyæ z siebie odpowiedni¹ frazê
Co mia³a oznaczaæ nie wiedzia³em
Œmieræ spl¹tan¹ korzeniami ze œmierci¹
Narodziny z trwog¹ pulsu
Pewnego dnia na odjezdnym
Rzek³em mistrzowi wszystko czego nie wiedzia³em
To dobry pocz¹tek powiedzia³
Od tego i ja zaczyna³em
A teraz popatrz na mnie dobrze 
Jaskó³ki wyrazów wylatuj¹ spod mego pióra
Niepoliczalne czarne ob³oki piêkna

Jubileusz 
i promocja
Wostatnim dniu marca Powiatowa i Miejsko

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starym
S¹czu goœci³a Marka Basiagê - znakomitego
poetê, prozaika, krytyka literackiego i
filmoznawcê z Nowego S¹cza, który wieczorem
autorskim w naszym mieœcie rozpocz¹³ obchody
jubileuszu trzydziestolecia pracy twórczej.
Basiaga posiada znacz¹cy dorobek literacki i
uznawany jest powszechnie za najbardziej
utalentowanego literata tworz¹cego na terenie
naszego regionu. Jest wspó³za³o¿ycielem i
prezesem zarz¹du Klubu Literackiego
„S¹decczyzna”, nale¿y do Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. 

W czasie uroczystego spotkania Jubilata z
czytelnikami promowany by³ najnowszy tomik
poetycki jego autorstwa pt. „Mityki przez wieki”.
Pomieszczone w tym wydawnictwie wiersze ró¿ni¹
siê tak znacznie pod wzglêdem formy i treœci od
poprzednich, i¿ mo¿na z ca³ym przekonaniem
stwierdziæ, ¿e rozpoczyna ono nowy etap w
twórczoœci tego znakomitego autora.

Zamiast wyciszonych, ³agodnych strof,
przewa¿nie przesyconych œwiat³em, którego
uparcie poszukiwa³ w sobie i wokó³ siebie, czytamy
wiersze pe³ne pasji, goryczy, buntu i smutku, choæ
nie brak w nich te¿ akcentów optymistycznych.
Zamiarem autora by³o niew¹tpliwie dokonanie
rozrachunku i to w sposób bezkompromisowy ze
sprawami szczególnie wa¿nymi dla niego na tym
etapie ¿ycia. Obok spraw osobistych, takich jak
dokonania twórcze, które nie satysfakcjonuj¹ go
wystarczaj¹co oraz mi³oœæ, która jest trudna, ale z
ca³¹ pewnoœci¹ najwa¿niejsza, znajdujemy w tym
zbiorze poetyckim mechanizmy funkcjonowania
w³adzy i stosunek poety do niej - w najwy¿szym
stopniu krytyczny, znajdujemy te¿ wstrz¹saj¹ce,
nakreœlone emanuj¹cymi potêpieniem s³owami
obrazy z epoki stalinizmu, a tak¿e niechêtne opinie
na temat kolejnych polskich rz¹dów. W ksi¹¿ce
wszechobecna jest œwiadomoœæ nieuchronnoœci
œmierci. Wszystko to przyt³acza poetê i odbiera
mu sporo radoœci ¿ycia. Nie traci on wszak¿e
œwiadomoœci jego sensu.
Jest to znakomita ksi¹¿ka, dowodz¹ca niezbicie,

i¿ talent jej autora ci¹gle siê rozwija. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e kolejne dzie³a bêd¹ jeszcze
lepsze.
Na spotkanie przyby³o liczne grono przyjació³ i

mi³oœników twórczoœci Marka Basiagi. Na ich
proœbê Jubilat opowiedzia³ o okolicznoœciach
powstania niektórych ksi¹¿ek, wspomina³ te¿
ró¿ne, nieznane dot¹d zdarzenia ze swego ¿ycia.
Sporo mówi³ o swoich inspiracjach twórczych.
Panowa³a wspania³a - przyjacielska, swobodna, a
równoczeœnie uroczysta atmosfera. 
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RzeŸ Galicyjska - to najtragiczniejsze w spo³eczno
narodowym wymiarze wydarzenie w naszych dziejach -

najpe³niej jak dot¹d zdokumentowa³ Stefan Kieniewicz, jeden
z naszych najwybitniejszych historyków wieku XX, w
monografii pt. „Ruch Ch³opski w Galicji w 1846 r”1. A ¿e jej
wiarygodnoœæ nie ucierpia³a pomimo zawieruch
interpretacyjnych, spowodowanych rozrachunkami z
peerelowskim dorobkiem historyków, jednoznacznie œwiadczy
o osobowoœci jej autora jako uczonego.

Bo czas, w jakim ta monografia zosta³a napisana - a
zw³aszcza wydana - uczciwym historykom (nie tylko notabene
uczciwym uczonym o tej akurat specjalnoœci) nie sprzyja³ w
podejmowaniu tematów, nad którymi czuwa³a ludowa w³adza,
ale które - warto dodaæ - dla historyków konformistów stwarza³y
doœæ czêsto nie lada okazjê na drodze do kariery. Nie tylko
zreszt¹ naukowej. 

RzeŸ Galicyjska - poza wspomnian¹ piecz¹ - jeszcze na
dodatek by³a niezbyt wygodna do wyci¹gania jednoznacznych
wniosków. Przy niej mog³o siê wiêc ówczesnym decydentom, to
przydarzyæ, co mia³o miejsce w przypadku Kostki Napierskiego,
gdy po uroczystym ufundowaniu mu przez nich na ruinach
czorsztyñskiego zamku i po z wielkim hukiem ods³anianej
pami¹tkowej tablicy jako obroñcy ciemiê¿onego przez szlachtê
ludu - zaraz po tym ujawnione dokumenty ukaza³y Kostkê
Napierskiego jako p³atnego zdrajcê na us³ugach Szwedów w
czasie potopu. 

I tu, tytu³em osobistej dygresji, niech mi bêdzie wolno mo¿e
przypomnieæ a’propos tego wydarzenia, jak mój profesor,
Stanis³aw Pigoñ t³umaczy³ siê nam, studentom UJ, na jednym z
wyk³adów, ze swoich oficjalnych, g³oœnych nie tylko w Krakowie,
protestów przeciw niegodziwej niestosownoœci ods³aniania
tablic pami¹tkowych zdrajcom narodowym.

Wróæmy jednak do samego „Ruchu ch³opskiego w Galicji”
Stefana Kieniewicza. 

Du¿o jest w tej rozprawie danych o naszym regionie. I to nie
tylko tych, co mówi¹ o samym przebiegu wydarzeñ 1846 roku
na terenie S¹decczyzny. 

Dowiadujemy siê z niej na przyk³ad, ¿e w 1846 r. obwód
nowos¹decki - odpowiadaj¹cy niedawnemu nowos¹deckiemu
województwu - liczy³ 262 tys. ludnoœci, z gêstoœci¹ zaludnienia
na milê kwadratow¹ 3500; ¿e na 100 mieszkañców przypada³o
w nim 7 koni 36 sztuk byd³a; ¿e antyalkoholowe bractwa
wstrzemiêŸliwoœci zrzesza³y 126 068 osób, w tym 83% pe³nych
abstynentów. Warto przypomnieæ, ¿e bractwa te mia³y zwi¹zek
z plag¹ pijañstwa - z klêsk¹ spo³eczn¹ pierwszej po³owy XIX w.
nie tylko zreszt¹ w Galicji, ale te¿ w ca³ej pó³nocnej Europie i
Ameryce. Odk¹d bowiem zaczêto pêdziæ wódkê z kartofli, cena
jej nagle spad³a, a produkcja wzros³a. W Galicji dodatkowym
sprzymierzeñcem tej plagi by³o prawo propinacyjne zmuszaj¹ce
ch³opów pañszczyŸnianych do nabywania wódki w gorzelni
swych panów. Pisz¹c o dzia³alnoœci na naszym terenie bractw
wstrzemiêŸliwoœci, Kieniewicz przypomina, ¿e W Nowym S¹czu
olbrzymie wra¿enie wywar³y 4 poœwiêcone pijañstwu kazania

adwentowe, które wyg³osi³ znakomity kaznodzieja, jezuita Karol
Antoniewicz.

Szlachta - nadmienia Kieniewicz - bardzo protestowa³a
przeciwko dzia³alnoœci bractw. Najg³oœniej zaœ szlachta w Galicji
wschodniej. Tam to czterech hrabiów o jak¿e przecie¿
znacz¹cych nazwiskach - Seweryn Fredro, Karol Krasicki,
Konstanty Siemieñski i Edward Stadnicki - z³o¿y³o nawet do
Wiednia formalny protest przeciwko akcji bractw,
zabraniaj¹cych ch³opom picia wódki. 

Zwrócenie uwagi na to jest tutaj o tyle istotne i wrêcz
uzasadnione, ¿e przecie¿ w przewa¿aj¹cej czêœci ci ch³opi, 
co w³aœnie palili i rabowali dwory, co to wtedy panów pi³¹ r¿nêli
- to oni, jak wynika z przytaczanych relacji, byli w stanie
alkoholowego upojenia. 

Ironia losu? Lecz ile to przyk³adów ironii losu nasze dzieje
zd¹¿y³y ju¿ zaliczyæ? Co najgorsze, to wcale zaliczaæ chyba nie
skoñczy³y.

Ale ad rem. Wiadomo, czym by³o to, co do naszej historii
przesz³o pod nazw¹ Rzezi Galicyjskiej. Austriacy politycznie
wykorzystali sobie po prostu ch³opów galicyjskich do
zlikwidowania powstania, gotowanego przez Wielk¹ Emigracjê.
No i wraz z nim do pozbycia siê ewentualnych samych
powstañców.

Powstanie - zwane Krakowskim, czyli to z Dêbowskim na
czele - Austriakom przyda³o siê w tej formie, w jakiej siê
skoñczy³o, jako pretekst do likwidacji Rzeczpospolitej
Krakowskiej, która jako coœ w rodzaju strefy wolnoc³owej,
koniunkturalnie korzystnej dla górnoœl¹skiego hutnictwa, wrêcz
bruŸdzi³a Habsburgom w rozkwicie swojego hutnictwa - tego
dziœ w okrêgu Linz.

Ale nie czas jeszcze na uprawianie tego skutecznie
zaniedbanego przez historyków pola. Ograniczmy siê li tylko w
tym zakresie do powstania zwanego Chocho³owskim. B¹dŸ co
b¹dŸ mia³o mieæ miejsce w³aœnie w obwodzie nowos¹deckim. 
I zreszt¹ mia³o.

Przeto za Stefanem Kieniewiczem2 przytoczmy tu na jego
temat parê szczegó³ów: Gdy wieczorem 21 lutego
Andrusikiewicz z ks. Kmietowiczem dali we wsi sygna³ do
powstania, przekonani byli, ¿e razem z nimi powstaje w jednej
godzinie cala Polska.. A to by³o jedynie ¿yczeniowe mniemanie.
Bo tymczasem z powodu niedoinformowania czy te¿ wrêcz
celowej dezinformacji zaczê³o dochodziæ do zdarzeñ, które
niczego dobrego nie mog³y wró¿yæ. Na przyk³ad w Czarnym
Dunajcu wywo³ano umiejêtnie panikê w czasie nabo¿eñstwa,
puszczaj¹c wieœæ, ¿e Chocho³owianie id¹ mordowaæ (...) W
oparciu o stra¿ skarbow¹ zorganizowano rodzaj pospolitego
ruszenia.(...) Wyprawa zaskoczy³a powstañców, którzy wziêli j¹
za nadchodz¹cy oddzia³ ochotników. Po krótkiej, chaotycznej
strzelaninie napastnicy rozbiegli siê w pop³ochu. Na 
placu zosta³o 4 zabitych ch³opów (2 powstañców 
i 2”cesarskich”).(...) 23 II kilkudziesiêciu górali wywieziono 
w kajdanach do Nowego S¹cza. Tak siê za³ama³ ruch, który
opiera³ siê o jednego tylko cz³owieka.
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Edmund Wojnarowski

JESZCZE W STARYM SĄCZU UCIEKAJĄCA SZLACHTA
SŁYSZAŁA POGRÓŻKI
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Kieniewicz ma na myœli ks. Kmietowicza. A ksi¹dz
Kmietowicz - przypomnijmy - jest Staros¹deczaninem.

Spoczywa na Starym Cmentarzu. I tu pozwolê sobie na
drug¹ osobist¹ dygresjê. Jako harcerz staros¹deckiej dru¿yny
jego imienia - odtworzonej szybko po wyzwoleniu - nad jego
w³aœnie grobem sk³ada³em harcerskie przyrzeczenie. Byliœmy
pierwszymi harcerzami Starego S¹cza, którzy sk³adali je po
zakoñczeniu wojny. Odbiera³ go od nas wówczas druh hufcowy
z Nowego S¹cza. A sk³adaliœmy to przyrzeczenie nad grobem
swojego patrona o pó³nocy. 

Ale którego dnia to by³o? Nie pamiêtam. Ani te¿ którego
miesi¹ca i nawet dok³adnie roku. 1945? Czy 1946? 

Ale mo¿e znajdzie siê ktoœ jeszcze, kto mimo up³ywu lat
pamiêta i przypomni? 

Wracaj¹c zaœ do tematu, to przypomnijmy, ¿e RzeŸ
Galicyjska zaczê³a siê w Tarnowskim 19 lutego 1946 roku. W
tym samym zreszt¹ dniu ch³opi z Ro¿nowa wy³apali spor¹ liczbê
powstañców i dostawili ich do Nowego S¹cza bez specjalnych
ekscesów. Ale nastêpnego dnia przenikn¹³ w nasze strony ruch
antyszlachecki. Starosta ówczesny, Bochyñski,
niewtajemniczony w grê w³adz austriackich, zagro¿ony w
dodatku powstaniem góralskim w Chocho³owie, ujrza³ w
nadci¹gaj¹cej od pó³nocy fali groŸne niebezpieczeñstwo. W
istocie, gromady ch³opów, które stanê³y pod broni¹ w
pó³nocno-wschodniej czêœci obwodu sandeckiego, wcale nie
pozorowa³y swej akcji z wspó³prac¹ z w³adzami. Nie tak wiele
pope³niono tu morderstw, za to pl¹drowano, co tylko wpad³o
po rêkê. (...) Ruch ch³opski onieœmiela³, a po czêœci poci¹ga³
mieszczan. W Bobowej (Sandeckim) mieszkañcy wpuœcili do
miasteczka oddzia³ Korygi, a czêœæ ich wziê³a udzia³ w
spl¹drowaniu zamku. Jeszcze w Starym S¹czu uciekaj¹ca
szlachta s³ysza³a pogró¿ki, ¿e wyr¿n¹ u siebie tych, co
ch³opskiej uszli rzezi.3

Z dostêpnej dokumentacji, a zwi¹zanej z t¹ spraw¹, wynika,
¿e siê skoñczy³o w naszym mieœcie tylko na pogró¿kach. W
obwodzie nowos¹deckim antyszlacheckie ekscesy mia³y w
ogóle o wiele ³agodniejszy charakter ni¿eli te w tarnowskim.
B¹dŸ co b¹dŸ nikt w Nowym S¹czu nie nagradza³ ch³opów za
przywiezionych powstañców, a w Limanowej nawet akcyŸnicy
brali udzia³ w obronie miasta przed ch³opami - stwierdza
Kieniewicz i podaje zestawienie, z którego wynika, ¿e na 430
zrabowanych dworów w ca³ej Galicji, na tarnowskie przypad³o
131, zaœ na obwód nowos¹decki 97.

I tu pozwolê sobie na jeszcze jedn¹ osobist¹ dygresjê.
Polecony przez swego profesora w czasie pisania u niego pracy
seminaryjnej o Orkanie, mia³em to szczêœcie, ¿e mog³em jako
student poznaæ osobiœcie Stefana Kieniewicza. By³o to jeszcze
przed ukazaniem siê na pó³kach omawianej tu ksi¹¿ki. W czasie
rozmowy o Rzezi Galicyjskiej prof. Kieniewicz da³ mi
nieoczekiwanie - tak ni st¹d, ni zow¹d - do przeczytania fiszkê
sygnowan¹: Bracia Wojnarowscy. 

Jeszcze bardziej epiczne legendy kr¹¿y³y o wyczynach braci
Wojnarowskich zamieszka³ych pod Sêdziszowem, na
wschodnim krañcu obwodu tarnowskiego - czyta³em
onieœmielony sytuacj¹. - Ci wprawdzie nie ocalili folwarków
swych od z³upienia, ale uszli ca³o, ostrzeliwuj¹c siê ch³opom, a
potem pierwsi sprowadzili na nich ekspedycjê karn¹. 

Znalaz³em to potem na 229 stronie ksi¹¿ki, na kanwie której
dosz³o do snucia przeze mnie niniejszych rozwa¿añ. I dziêki
czemu mog³em to dok³adnie zacytowaæ. 
__________________________
1 Wyd. Ossolineum, Wroc³aw 1951r.
2 Op. cit., s. 176  i 7.
3 Op. cit., s. 237.

Œw. Kinga 
w legendach

Czy wiecie, kto najlepiej zna
legendy o œwiêtej Kindze?

Pewnie nie. Otó¿ odpowiadam. S¹ to
uczniowie ze szkó³ w Gaboniu,
Go³kowicach, Popowicach i Przysie-
tnicy, którzy brali udzia³ w Gminnym
Konkursie p.t. „ Znam Legendy o Œw. Kindze”. Po wyrównanej i zaciêtej
rywalizacji, spoœród 10 dru¿yn, jury wy³oni³o dwie dru¿yny reprezentuj¹ce
gminê Stary S¹cz w dalszym etapie, którego fina³ odby³ siê w Wieliczce.
Do udzia³u w konkursie organizatorzy zaprosili przedstawicieli z
miejscowoœci zwi¹zanych ze œwiêt¹ King¹. W ostatecznych zmaganiach w
dniu 26 marca uczestniczy³y dru¿yny Wieliczki, Gdowa i Starego S¹cza. 
Nasza gminê reprezentowali uczniowie ze szko³y w Popowicach i

Przysietnicy. Konkursowe zmagania by³y bardzo wyrównane. Uczestnicy
wykazali siê niezwyk³¹ znajomoœci¹ legend. Czasami wydawa³o siê, ¿e
znaj¹ je na pamiêæ… I zapewne tak by³o.  
W³aœciwie tylko ma³a pomy³ka jêzykowa zadecydowa³a, ¿e uczniowie ze
szko³y w Przysietnicy zajêli II miejsce. I nagrodê przywieŸli reprezentanci
z Popowic, którzy s¹ „specjalistami” je¿eli chodzi o œwiêt¹ Kingê. Wszak
to patronka ich szko³y. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie zawiedli…
Konkurs nie by³ jednak g³ówn¹ atrakcj¹ dnia. Organizatorzy doskonale

sprawdzili siê w roli gospodarzy. Zapewnili uczestnikom nie lada atrakcje.
Jedn¹ z nich by³o zwiedzanie s³awnej kopalni soli, zwi¹zanej przecie¿ z
g³ówn¹ „bohaterk¹” konkursu czyli œwiêt¹ King¹. Wszystkich zachwyci³a
doskonale przygotowana trasa zwiedzania i „niespodzianki”, jakie
czekaj¹ na turystów. Najwiêksze jednak wra¿enie zrobi³a kaplica œw.
Kingi wykonana ca³a, ze soli.
„To by³ dzieñ pe³en wra¿eñ”- tak stwierdzi³a jedna z uczestniczek

konkursu. Jest to najlepsze podsumowanie konkursu i podziêkowanie dla
organizatorów: Miejsko- Gminnego Oœrodka Kultury i Powiatowej
Biblioteki w Starym S¹czu oraz Biblioteki Miejskiej w Wieliczce. 

BBaarrbbaarraa  OOwwssiiaannkkaa
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KKoonniieecczznnyy  pprrooffeessjjoonnaalliizzmm!!
Ca³kiem przypadkowo do moich r¹k dosta³o siê zaproszenie na

spotkanie z poezj¹ organizowane przez M³odzie¿owy Teatr Szkolny w
Gimnazjum im. Juliusza S³owackiego w Starym S¹czu.
Nie wiem pod czyim okiem pracuje m³odzie¿, ale uwa¿am, ¿e forma

zaproszenia winna byæ korygowana przez fachowca, zanim wypuœci siê
je w obieg, nie mo¿emy ca³kowicie polegaæ na uczniu, a w tym
przypadku tak siê chyba sta³o, gdy¿ nie wyobra¿am sobie innej
przyczyny.
Moje uwagi dotycz¹ b³êdnego umieszczenia w tekœcie zaproszenia

przyimków „w” (u¿ytego dwukrotnie) i „z”, które to wyrazy zawsze
przenosi siê do nowego wersu, nie pozostawia siê ich na koñcu linijki
tekstu, gdy¿ „mog¹ spaœæ i zabiæ siê” (tak obrazowo t³umaczy siê
uczniowi, aby zapamiêta³ regu³ê).
O ile to niedopatrzenie nie jest mo¿e zbyt wa¿ne, bo spotykamy siê z
tym zjawiskiem równie¿ w czasopismach, (np. „Z Grodu Kingi”), to ju¿
ca³kowicie nie rozumiem umieszczenia na zaproszeniu pary m³odych
ludzi z kieliszkami ( lampkami) w rêku. Obojêtnie jak siê to nazwie - w
lampkach (pucharkach) nie pijemy herbaty ani kawy, czy ró¿nych
soków. Te naczynia szklane kojarz¹ siê nam z innymi napojami. Gdyby
to zaproszenie wysz³o z winiarni, to wszystko w porz¹dku, nie ma
sprawy, reklama ³adna, przyzwoita, ale przecie¿ ono wysz³o ze szko³y i
to nawet nie z liceum, a z gimnazjum, które na pewno wychowuje
uczniów w trzeŸwoœci, a przynajmniej takie ma miêdzy innymi zadanie!
Gimnazjalista to osoba jeszcze niedoros³a, mimo i¿ chcia³aby tak¹ byæ.
Czy¿by siê tu komuœ coœ pomiesza³o? A mo¿e teraz w szko³ach jest

inaczej, ni¿ to dawniej, dawniej bywa³o?
Nie traktujê tej sprawy jako b³ahej, mimo i¿ komuœ mo¿e siê taka

wydawaæ.
WWaannddaa  SSkkoocczzeeññ



Poprad łączy, nie dzieli
WW  ssoobboottêê,,  2277  mmaarrccaa  bbrr..,,  ww  rraammaacchh  DDnniiaa  OOttwwaarrtteeggoo  SSzzkkoo³³yy,,
ddyyrreekkttoorrzzyy  sszzkkóó³³  ppoollsskkiieejj  ii  ss³³oowwaacckkiieejj  ooffiiccjjaallnniiee  ppooddppiissaallii  uummoowwêê  oo
wwssppóó³³pprraaccyy..  SSppoottkkaanniiuu  ttoowwaarrzzyysszzyy³³yy  wwyyssttêêppyy  aarrttyyssttyycczznnee
wwyycchhoowwaannkkóóww  oorraazz  kkiieerrmmaasszz  oozzddóóbb  œœwwii¹¹tteecczznnyycchh  ii  pprraacc  uucczznniióóww..
SSttrroonnêê  ppoollsskk¹¹  rreepprreezzeennttoowwaa³³aa  ddyyrreekkttoorr  SSzzkkoo³³yy  PPooddssttaawwoowweejj  iimm..
FFrraanncciisszzkkaa  ŒŒwwiieebboocckkiieeggoo  ww  BBaarrcciiccaacchh  JJaanniinnaa  KKoowwaallcczzyykk,,  zzaaœœ
ss³³oowwaacckk¹¹  ddyyrreekkttoorr  ZZáákkllaaddnneejj  šškkoollyy  ss  mmaatteerrsskkoouu  šškkoolloouu  ww  HHnniieezzddnneemm
VVaalleenntt  KKaallaakkaajj..
Na spotkanie przyby³a delegacja s³owacka w sk³adzie: Valent

KALAKAJ (dyrektor szko³y), Darina MELEGOVÁ (zastêpca
dyrektora), Mária Baumeisterová (pedagog), Zuzana Majirská,
Michaela Fábová, Eleonóra Filková (nauczycielki) oraz starosta
(odpowiednik wójta) okrêgu Hniezdne Viktor SELEP. Ze strony
polskiej w spotkaniu uczestniczyli goœcie reprezentuj¹cy ró¿ne
obszary ¿ycia codziennego. So³tysi: Antoni Iwulski (Barcice
Górne), Rafa³ Rams (Barcice Dolne); W³adys³aw Sroka
(komendant Komisariatu Policji w Starym S¹czu), Jerzy Górka
(przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Starym S¹czu), Grzegorz
Garwol (dyrektor Gimnazjum w Barcicach), Marian Lis
(przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty przy UMiG w Starym S¹czu),
Jadwiga Gr¹dalska (radna Powiatu Nowos¹deckiego), Wojciech
Popardowski (prezes Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
w Nowym S¹czu). Na spotkanie przyby³ równie¿ Marian Cycoñ,
burmistrz Miasta i Gminy Stary S¹cz. 
W przedœwi¹teczny nastrój wprowadza³ zebranych kiermasz ozdób

wielkanocnych. Uczniowie prezentowali na kramach klasowych
niezwykle piêkne, samodzielnie wykonane stroiki. Mo¿na by³o kupiæ
wytwory dzieciêcego rêkodzie³a: palmy, koszyczki, pocztówki
œwi¹teczne. Nie zabrak³o pisanek i kraszanek. Mimo iœcie zimowej
aury soczyœcie zielona rze¿ucha i œwie¿e, kie³kuj¹ce zbo¿e
zapowiada³y nadchodz¹c¹ wiosnê. 
Uczniowie klasy VI a wykazali siê niezwyk³¹ pomys³owoœci¹ i
zrêcznoœci¹: Marcin Jojczyk, Kamil Ko³odziej oraz Tomasz Matl¹g
samodzielnie wykonali drewniany kram do z³udzenia przypominaj¹cy
stoiska targowe. 
Licznie przybyli mieszkañcy wioski mieli ogromny dylemat: u kogo i
co kupiæ. Ceny umiarkowane zachêca³y do robienia powa¿nych
zakupów, tym bardziej, ¿e dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony
na czêœciowe pokrycie kosztów zwi¹zanych z uruchomieniem
pracowni komputerowej w barcickiej podstawówce. 
Wszyscy sprzedaj¹cy wykorzystywali swoje zdolnoœci handlowe.
Ceny by³y niewygórowane, dlatego te¿ prawie wszystkie ozdoby
zniknê³y jeszcze przed koñcem.
¯y³ka handlowa sprzedaj¹cych przejawia³a siê wszêdzie - ka¿dy
proponowa³ zakup w swoim kramie ofiaruj¹c gratisowe drobiazgi np.
foldery z przepisami wielkanocnymi, ciasta, dodatkowe ozdoby. 
Dziêki ogromnej pomocy rodziców mo¿na by³o poczêstowaæ
kupuj¹cych niezwykle smacznymi ciastami oraz serdecznie podj¹æ
zagranicznych goœci. Rodzice upiekli ciasta i ciasteczka, którymi
czêstowano przyby³ych. 
Barciczanie mieli okazjê zaprezentowaæ siê wszechstronnie.
Ka¿dy móg³ pochwaliæ siê swoimi mo¿liwoœciami i osi¹gniêciami.
Najm³odsi, „zerówkowicze“, zatañczyli dwa tañce ludowe: kujawiaka
i krakowiaka. Wiele czasu musia³y spêdziæ panie przygotowuj¹ce ich
do tego wystêpu: Halina Majewska i Alicja Cieœlicka. 
Ciekawa scenografia oraz mistrzowska gra artystów
przedstawiaj¹cych inscenizacjê „Pani Twardowskiej“ pozwoli³y
zauwa¿yæ, ¿e talenty aktorskie dostrzec mo¿na ju¿ w podstawówce.
Grupê teatraln¹ przygotowa³a Izabela Bochniarz. 
Dzieci z klasy I b monta¿em s³owno - muzycznym przygotowanym
pod okiem wychowawczyni Stanis³awy Górki przypomnia³y zwyczaje
œwi¹teczne zwi¹zane z obchodami Wielkiej Nocy. Tradycje te
podtrzymywane s¹ na naszym terenie rokrocznie. 
Delegacja oraz zaproszeni goœcie obejrzeli wystêp Szkolnego
Zespo³u Regionalnego „Barcicoki“. Dzieci pod okiem Anny Leœniary

oraz Marka Kanika opanowa³y trudn¹, lecz jak¿e widowiskow¹,
sztukê tañców ludowych. Tañce, okraszane przyœpiewkami, zosta³y
nagrodzone gromkimi brawami. 
Mo¿na by³o obejrzeæ wystawkê „Ostern in Polen”, obejmuj¹c¹
pamiêtniki oraz menu wielkanocne wykonane po niemiecku. Nad
poprawnoœci¹ jêzykow¹ prac czuwa³a germanistka Janina Batko.
O ¿yciu szko³y informowa³a na swych ³amach gazetka „Szkolne
s³ówko” redagowane przez uczniów pod okiem polonistki Izabeli
Bochniarz.
Wielkim zainteresowaniem cieszy³y siê wystêpy grup tanecznych:
dziewcz¹t z Zespo³u „De-biut“ (opiekun Barbara Smyda) oraz
ch³opców uprawiaj¹cych Break dance. Taniec tych ostatnich
zgromadzi³ t³umy, a o atrakcyjnoœci pokazu mog³y œwiadczyæ
huraganowe oklaski i g³oœne okrzyki, towarzysz¹ce niesamowitym
popisom akrobatycznym tych wysportowanych m³odzieñców.
Prowadz¹ca grupê Izabela Bochniarz mia³a wiele powodów do dumy
ze swych podopiecznych.
Dzieci udowadnia³y, ¿e: „muzyka ³agodzi obyczaje“. Mi³o by³o
pos³uchaæ g³oœnych, odwa¿nych wystêpów solistów (œpiewali: Maja
W¹cha³a, Natalia Olszowska, Jaros³aw Citak), jak i zgodnego œpiewu
chóru. 
Jego repertuar jest zró¿nicowany. Dzieci równie piêknie prezentowa³y
wspó³czesne przeboje, pieœni koœcielne jak i kanony szkolne. Wielka
w tym zas³uga nieocenionego krzewiciela muzyki Marka Kanika. 
Niezwykle sugestywnie zabrzmia³ hymn Unii Europejskiej „Oda do
radoœci“, poprzedzaj¹cy kulminacyjny punkt spotkania. 
W samo po³udnie dyrektorzy szkó³ podpisali umowê o wspó³pracy.

Miêdzy organizacjami szkolnymi uwidaczniaæ siê ona bêdzie w
obszarach rozwoju oœwiaty, kultury i sztuki, turystyki, sportu, rekreacji
i wypoczynku oraz kontaktów miêdzy uczniami. Obie strony
zadeklarowa³y, ¿e bêd¹ podejmowaæ ró¿ne inicjatywy s³u¿¹ce
rozwojowi partnerskich kontaktów: bêd¹ wzajemnie wspieraæ
inicjatywy w zakresie przedsiêwziêæ edukacyjnych, kulturalnych i
sportowych miêdzy obydwiema szko³ami, bêd¹ wspó³pracowaæ przy
opracowywaniu i przedk³adaniu wspólnych projektów do programów
pomocowych Unii Europejskiej. 
Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach w jêzyku polskim i jêzyku s³owackim przy równoœci
tekstów pod wzglêdem wa¿noœci. Ka¿da ze stron otrzyma³a jeden
egzemplarz porozumienia w jêzyku polskim i jeden w jêzyku
s³owackim. 
W kuluarach toczy³y siê rozmowy na tematy gospodarcze, polityczne
i kulturalne zwi¹zane z celem nadrzêdnym spotkania. Reprezentanci
w³adz samorz¹dowych obu krajów zadeklarowali pomoc w realizacji
programu. Pedagodzy zastanawiali siê nad realizacj¹ i przebiegiem
najbli¿szej imprezy. Dominowa³y optymistyczne spojrzenia.
Spotkanie przebiega³o pod has³em: „Poprad ³¹czy, nie dzieli“. Obie

strony podkreœla³y, ¿e rzeka jest nici¹ ³¹cz¹c¹ Barcice i Hniezdne.
Wspólnymi celami obu szkó³ s¹ troska o folklor - zespó³ muzyczny,
chór i zespó³ taneczny; zami³owanie do sportu; kultywowanie tradycji.

Hniezdne le¿y zaledwie kilkanaœcie kilometrów od przejœcia
granicznego w Mniszku. W budynku szkolnym odbywaj¹ siê zajêcia
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MMyyœœll¹¹cc  oo  wwaakkaaccjjaacchh......
Kilka miesiêcy temu zrodzi³ siê pomys³ opracowania w ramach

„Programu M³odzie¿“ projektu, który da³by szansê na
zorganizowanie wymiany obejmuj¹cej uczniów naszych gimnazjów
oraz szkó³ z krajów wstêpuj¹cych wraz z Polsk¹ do Unii
Europejskiej. 

Cele takiego projektu to integracja m³odzie¿y poprzez
wspó³dzia³anie maj¹ce na celu poszukiwanie wspólnej historii,
zaspokojenie potrzeby poznania nowych ludzi i wspó³dzia³ania z nimi,
przybli¿enie uczestnikom projektu obyczajów kultury drugiego narodu,
nawi¹zywanie przyjaŸni poprzez wspóln¹ zabawê i sport oraz
prze³amywanie ewentualnych uprzedzeñ oraz kszta³towanie postaw
wzajemnej tolerancji.

Na pierwszym spotkaniu zorganizowanym przez z-cê Burmistrza
MiG Stary S¹cz, Jacka Lelka, zapoznano siê z ogólnymi za³o¿eniami
projektu, wybrano koordynatora dzia³añ oraz ustalono zasady doboru
m³odzie¿y do grupy maj¹cej uczestniczyæ w projekcie. Wnioskodawc¹
zosta³o Gimnazjum w Barcicach, które przygotowuj¹c projekt ³¹czy
grupê m³odzie¿y z trzech gimnazjów Gminy Stary S¹cz. Opiekunami
uczniów zosta³y U. Gawron, M. Geroch, A. Nakielska, E. Popiela, 
B. Wide³, K. Wojtakowska. 

Nastêpnie przyszed³ czas na konkretne dzia³ania. Nauczyciele
zorganizowali cykl spotkañ umo¿liwiaj¹cych integracjê przysz³ych
uczestników projektu oraz nawi¹zanie wspó³pracy z Gimnazjum 
z Dunakeszi na Wêgrzech. 

W trakcie wspomnianych zajêæ m³odzie¿ opracowa³a 
w dwuosobowych grupach propozycje tematów, by ostatecznie
wybraæ jeden i uzasadniæ go, aby móc przyst¹piæ do wypracowania
sposobów jego realizacji. Spoœród wielu pomys³ów wybrano tytu³
„G³odni wspólnoty”, który najlepiej oddaje postawê i oczekiwania
m³odzie¿y. Uczestnicy projektu wymyœlili równie¿ has³o: „Zjednoczona
Europa na³ogiem, sport nie jest wrogiem, dziedzictwo podstaw¹, 
a ¿ycie zabaw¹”, które towarzyszy³o im zarówno w przygotowaniach
projektu jak i bêdzie tematem wiod¹cym w trakcie jego realizacji. By
jak najstaranniej opracowaæ harmonogram codziennych zajêæ
realizowanych w trakcie projektu, uczniowie z Gimnazjów z Barcic,
Go³kowic i Przysietnicy gromadzili informacje na temat miejsc, 
w których bêdzie siê on odbywa³. 

W trakcie realizacji projektu m³odzie¿ w grupach mieszanych
bêdzie uczestniczy³a we wszystkich zaplanowanych
przedsiêwziêciach bior¹c na siebie rolê nie tylko uczestników, ale
równie¿ gospodarzy. Zamierzeniem organizatorów jest, by m³odzie¿
nawi¹za³a trwa³e kontakty i przyjaŸnie z rówieœnikami z Wêgier 
z mo¿liwoœci¹ kontynuacji wymiany w przysz³ym roku.

Ewaluacja projektu bêdzie przebiega³a w dwóch etapach:
pierwszym, wspólnym, bêdzie ocena wytworów dzia³ania grup
polsko-wêgierskich dokonana w ostatnim dniu wymiany; drugim,
indywidualnym, konkurs na wspomnienia /w jêzyku angielskim/ ze
spotkania w Polsce.

Obecnie projekt czeka na rozpatrzenie w Narodowej Agencji
Programu M³odzie¿. W przypadku pozytywnej opinii oraz przyznania
œrodków finansowych temat wymiany bêdzie realizowany wed³ug
opracowanego harmonogramu uwzglêdniaj¹cego wspó³dzia³anie w
nastêpuj¹cych dziedzinach: plastyce, muzyce, sporcie, turystyce. JJPP

PO PRZEGLĄDZIE. Po raz kolejny Miejsko−Gminny Ośrodek Kultury i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu byli organizatorami przeglądu teatralnego. W ciągu dwóch dni
obejrzeliśmy 23 przedstawienia teatralne w wykonaniu dzieci ze szkół powiatu nowosądeckiego. Występy oceniało jury w składzie: Zofia Pychyrek, Maria Sosin, Małgorzata Tarsa − Bielak
Renata Gierczyk, Marta Leśniak. Po burzliwej dyskusji jury przyznało w kategorii klas integracyjnych dwa równorzędne I miejsca: klasie integracyjnej z ZSG Nr 2 w Nowym Sączu za spektakl
„Narodziny Wróżki“, klasie integracyjnej z SP w Paszynie za spektakl „Brzydkie Kaczątko“. W kategorii Szkół Gimnazjalnych dwa równorzędne I miejsca: teatrzykowi „A po co“ z Gimnazjum
w Krużlowej za przedstawienie „Nie ma tego złego“, Teatrowi Jednego Wiersza z Gimnazjum Nr 2 w Nowym Sączu za „Jesteśmy w kratkę“.  W kategorii grup najmłodszych: grupie teatralnej
„Gwiazdeczki“ z SP w Krużlowej za przedstawienie „Komputer i bajki“. W kategorii Szkół Podstawowych przyznano pięć równorzędnych I miejsc: kołu teatralnemu im. Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego z ZS−P w Kadczy za przedstawienie „Kim jest Jezus“, szkolnemu teatrzykowi „Jaworzynka“ z SP w Skrudzinie za  „W poszukiwaniu lepszego świata“, teatrzykowi „Drzazga“ ze
SP Nr 8 w Nowym Sączu za przedstawienie „Jaś i Małgosia“, grupie teatralnej „Skrzaty“ z SP w Przysietnicy za bajkę „Nowe przygody Koziołka Matołka“,teatrzykowi „Jak się patrzy“ z  SP w
Żeleźnikowej Wielkiej za spektakl „Valentino z III B“. Trzy równorzędne II miejsca: zespołowi teatralnemu z SP w Stróżach za przedstawienie „Diabelsko trudne“, grupie teatralnej „Słoneczka“
z SP w Krużlowej za przedstawienie „Świniopas“, teatrowi „Uśmiechu“ z SP Nr 18 w Nowym Sączu za przedstawienie „Jesienne liście“. Cztery równorzędne III miejsca: zespołowi teatralnemu
z SP w Stróżach za przedstawienie „Bal bajek“, teatrowi „Mateusz“ z  SP Nr 18 w Nowym Sączu za „Wariacje na temat Czerwonego Kapturka“, teatrzykowi Szkolnemu „Baj“ z ZSP−G w
Łososinie Dolnej za bajkę „Czerwony Kapturek inaczej“, grupie teatralnej „Szkolne Jajo“ z SP w Paszynie za przedstawienie „Moje biedne gąski“. Ponadto jury przyznało  trzy wyróżnienia:
teatrzykowi „Figielek“ z SP w Biczycach Dolnych za przedstawienie „Krzesiwo“, grupie teatralnej „Bajeczka“ z SP w Szczereżu za przedstawienie „Samo pole“, kołu teatralnemu z SP  w
Moszczenicy za bajkę „Śpiąca  królewna“. Najlepszym aktorem Przeglądu został Arkadiusz Obrzut  z klasy VI SP w Stróżach za postać diabła w spektaklu „Diabelsko trudne“, zaś najlepszą
aktorką jury uznało Milenę Janisz z klasy V SP Nr 8 w Nowym Sączu za rolę czarownicy w bajce „Jaś i Małgosia“. Jury postanowiło zakwalifikować do III edycji Małopolskiego Festiwalu Teatrów
Szkolnych Skawina ‘2004 następujące zespoły: klasę integracyjną z ZSP−G Nr 2 w Nowym Sączu, koło teatralne z ZSP w Kadczy, teatrzyk „Drzazga“ z SP  Nr 8 w Nowym Sączu, szkolny teatr
„Jaworzynka“ z  SP w Skrudzinie oraz do XIX Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży w Nowym Sączu − szkolny teatr „Jaworzynka“ i grupę teatralną „Skrzaty“.   MMCC

dla uczniów z Hniezdnego, Forbasów i Lackovej (miejscowoœci oœciennych
nale¿¹cych do obwodu szkolnego). Pracy szko³y przyœwiecaj¹ s³owa
Jana Amosa Komenskiego: „Niech na pierwszym miejscu znajduje siê
rozumienie rzeczy, na drugim pamiêæ, a na trzecim jêzyk”.
Szko³y, mimo nieco odmiennego systemu szkolnego, s¹ podobne. W murach
ZŠSMŠ Hniezdne pobiera naukê 251 uczniów z klas I-IX (od 6 do 15 roku
¿ycia) oraz 35 przedszkolaków. SP Barcice liczy 400 uczniów zgromadzonych
w 16 oddzia³ach, którymi na co dzieñ zajmuje siê 29 nauczycieli. Absolwenci
s³owaccy s¹ wiêc starsi od polskich szóstoklasistów. 
Wszyscy ucz¹ siê jêzyka niemieckiego. Poznaj¹ historiê i kulturê swojego
regionu oraz kultywuj¹ tradycje. Ciesz¹ siê muzyk¹. W szkole w Hniezdnem
ucz¹ siê podstaw i doskonal¹ technikê gry na akordeonie w klasie o profilu
muzycznym (jest to oddzia³ Szko³y Muzycznej ze Starej Lubovni).
Cz³onkowie zespo³u doskonale prezentuj¹ siê w strojach ludowych.
„Barcicoki” piêknie tañcz¹. Barciccy chórzyœci radoœnie œpiewaj¹.

Ju¿ poprzednie spotkanie (w grudniu 2003 roku w Hniezdnem)
utwierdzi³o w³adze szkó³, ¿e warto spróbowaæ wspólnie zorganizowaæ
imprezy, które pozwol¹ dzieciom na poznanie innej kultury, ciekawych
miejsc oraz sposobów spêdzania wolnego czasu. Wszyscy zgodnie
twierdz¹, ¿e jêzyk dla dzieci nie stanowi bariery.
Goœcie z zagranicy obejrzeli barcick¹ podstawówkê. Zatrzymali siê przy
K¹ciku Patrona, podziwiali eksponaty zebrane w Szkolnej Izbie
Regionalnej. Zwrócili uwagê na przepiêkny wystrój korytarzy i sal.
Zadumali siê nad s³owami Jana Paw³a II stanowi¹cymi motto szko³y: 
„W wychowaniu chodzi w³aœnie o to, aby cz³owiek stawa³ siê coraz
bardziej cz³owiekiem”. Wra¿enie wywar³a na nich nowa hala sportowa.
Obiekt imponuj¹cy pod wzglêdem wielkoœci. 
Pierwsze kroki zosta³y poczynione. Teraz przed szko³ami stoj¹ wspólne wyzwania.
Aby wspó³praca przebiega³a sprawnie i przynios³a wymierne korzyœci szko³y
pragn¹ wspólnie opracowaæ i z³o¿yæ wniosek o dotacjê dla Programu Wspó³pracy
Przygranicznej Polska - S³owacja Phare 2002/2003 ze Wspólnego Funduszu
Ma³ych Projektów og³aszanego przez Euroregion „Tatry”.
Kolejne spotkanie ju¿ w maju na festynie w Barcicach. 

MMaarriiaa  DDyyjjaass

Autorzy zdjęć: Aleksander
Golba, Maria Dyjas
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M I S T R Z O S T W A  P O L S K I  
SZKÓŁ LEŚNYCH W PIŁCE SIATKOWEJ 
W Zespole Szkó³ Zawodowych im. W³. Orkana odby³y siê XIV Mistrzostwa
Polski Szkó³ Leœnych - Stary S¹cz 2004 - w Pi³ce Siatkowej Ch³opców.
Bardzo udana impreza, na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym
zosta³a zorganizowana przez dyrektorów szkó³: Bogumi³ê Hybel, Teresê
Tokarz, Edwarda Tokarza oraz Mariana Kuczaja. 
Mistrzostwo Polski zdoby³ Zespó³ Szkó³ Leœnych z Tucholi. Br¹zowy medal
wywalczy³ Zespó³ Szkó³ Leœnych ze Starego S¹cza (Artur Pi¹tek, Jacek
Adamczyk, £ukasz Jolecki, Damian Lech, Jan Gurgul, Mariusz Piwowar,
Robert D¹browski, Tomasz Mieciurski, Mariusz Lipanowicz, £ukasz Matuta,
Marek Jop, Krystian Lichoñ), pod opiek¹ M. Kuczaja.
Najlepszym siatkarzem turnieju zosta³ Tomasz Kochanowski (ZSL Tuchola),
najlepszym atakuj¹cym Micha³ Suchodolski (ZSL Bia³owie¿a), a najlepszym
rozgrywaj¹cym Artur Pi¹tek (ZSZ Stary S¹cz).

WWYYNNIIKKII::
GGrruuppaa  AA
ZSL Lesko - ZSLO Brzynek 2:0
ZSL Lesko - ZSL Goraj 2:0
ZSL Brzynek - ZSL Goraj 2:0

1. ZSL Lesko 2 4 4:0
2. ZSL Brzynek 2 2 2:2
3. ZSL Goraj 2 0 0:4

GGrruuppaa  BB
ZSZ Stary S¹cz - ZSL Zagnañski  2:1
ZSL Rogoziniec - ZSL Bi³goraj 0:2
ZSZ Stary S¹cz - ZSL Rogoziniec 2:0
ZSL Bi³goraj - ZSL Zagnañsk 2:0
ZSL Zagnañsk - ZSL Rogoziniec 2:1
ZSZ Stary S¹cz - ZSL Bi³goraj 2:0

1. ZSZ Stary S¹cz 3 6 6:1
2. ZSL Bi³goraj 3 4 4:2
3. ZSL Zagnañsk 3 2 3:5
4. ZSL Rogoziniec 3 0 1:6

GGrruuppaa  CC
ZSP Milicz - ZSL Bia³owie¿a 0:2
ZSL Tuchola - ZSL Bia³owie¿a 2:1
ZSP Milicz - ZSL Tuchola 0:2

1. ZSL Tuchola 2 4 4:1
2. ZSL Bia³owie¿a 2 2 3:2
3. ZSP Milicz 2 0 0:4

FFIINNAA££::
OO  mmiieejjssccee  88--1100
ZSL Goraj - ZSP Milicz 0:2
ZSL Goraj - ZSL Rogoziniec 2:0
ZSP Milicz - ZSL Rogoziniec 2:1

1. ZSP Milicz 2 4 4:1
2. ZSL Goraj 2 2 2:2
3. ZSL Rogoziniec 2 0 1:4

OO  mmiieejjssccaa  55--77
ZSL Bia³owie¿a - ZSL Brynek 2:0
ZSL Zagnañsk - ZSL Bia³owie¿a 0:2
ZSL Brynek - ZSL Zagnañsk 2:0

1. ZSL Bia³owie¿a 2 4 4:0
2. ZSL Brynek 2 2 2:2
3. ZSL Zagnañsk 2 0 0:4

OO  mmiieejjssccee  11--44
ZSZ Stary S¹cz - ZSL Bi³goraj 2:0
ZSL Tuchola - ZSL Lesko 2:0
ZSL Lesko - ZSZ Stary S¹cz 2:1
ZSL Tuchola - ZSL Bi³goraj 2:0
ZSL Tuchola - ZSZ Stary S¹cz 2:0
ZSL Lesko - ZSL Bi³goraj 2:0

1. ZSL Tuchola 3 6 6:0
2. ZSL Lesko 3 4 4:3
3. ZSZ Stary S¹cz 3 2 3:5
4. ZSL Bi³goraj 3 0 0:6

TTAABBEELLAA  KKOOÑÑCCOOWWAA
ZSL Tuchola
ZSL Lesko
ZSZ Stary S¹cz
ZSL Bi³goraj
ZSL Bia³owie¿a
ZSL Brynek
ZSL Zagnañsk
ZSP Milicz
ZSL Goraj
ZSL Rogoziniec

Mistrzostwa sêdziowali: Leszek Ziêbowicz, Marek Majda, Janusz Pasiut,
Piotr Wañczyk, Zdzis³aw Wojnarowski, Magdalena Skoczeñ, Dorota i
Ma³gorzata Janczura, Edyta ¯ra³ka, Nina Suchodolska i Anna Janczura.
Sponsorzy turnieju: Nadleœnictwo Stary S¹cz, Dyrekcja Lasów
Pañstwowych w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Nowym S¹czu, Bank
Ochrony Œrodowiska, PKO BP, REIFEISEN Bank, Bank Œl¹ski,
Wytwórnie Wód Mineralnych: „Muszynianka“, „Postêp“ Krynica, „Kinga“
Kroœcienko, „Piwniczanka”, Fakro, Urzêdy Miast i Gmin: Muszyna, Rytro,
Piwniczna, Krynica, Nowy S¹cz, Stary S¹cz, „KONSPOL“ Nowy S¹cz,
„EPI“, „HOPEK“, „MIŒ“ ZiK Janczura, J. Gomó³ka, J. S³aby, A. Tokarz,
W. S³owik, Z. Weber, „Darz Bór“, Cukiernia Jeziorek, „MARKET“ Stary
S¹cz, Zak³ady Miêsne £êg Tarnowski oraz B. Klimek i R. Koral Nowy
S¹cz i TU „HESTIA“. 
Opieka medyczna: „S³u¿ba Maltañska“, pod kier. L. Paluch.

Organizatorzy XIV Mistrzostwa Polski Szkó³ Leœnych w Pi³ce Siatkowej
Ch³opców przekazuj¹ podziêkowania wszystkim wy¿ej wymienionym
oraz „Dziennikowi Polskiemu“. 

((rreedd))

Serdeczne podziêkowania sponsorom:  BBaarr  JJaarrsskkii  EEmmiilliiii
RReegguullsskkiieejj,,  SSppóó³³ddzziieellnniiaa  HHaannddlloowwoo  --  PPrroodduukkccyyjjnnaa  „„RRoollnniikk””,,
SSkklleepp  SSppoo¿¿yywwcczzyy  AAnnddrrzzeejjaa  CCiiêêcciieellaa,,  SSkklleepp  SSppoo¿¿yywwcczzyy  LLuuccyynnyy
RRaammss  ii  MMaarriiii  GGoonncciiaarrzz,,  MMiinnii  MMaarrkkeett  JJaannaa
SSttaawwiiaarrsskkiieeggoo,,  CCiiaassttkkaarrnniiaa  KKrryyssttyynnyy  JJeezziioorreekk,,
FFeerrmmaa  DDrroobbiiuu  AAnnddrrzzeejjaa  ZZyycchhaa  zz  GGoo³³kkoowwiicc,,
HHuurrttoowwnniiaa  SSaaddrroobb  zz  NNoowweeggoo  SS¹¹cczzaa  oorraazz
OOœœrrooddeekk  PPoommooccyy  SSppoo³³eecczznneejj  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu,
którzy sw¹ ofiarnoœci¹ i bezinteresown¹
pomoc¹ przyczynili siê do zorganizowania,
tradycyjnego œniadania wielkanocnego dla
osób samotnych, w wielki czwartek, w kinie
Poprad.

Miejsko Gminny Oœrodek Kultury 
w Starym S¹czu

RR  EE  DD  AA  KK  CC  JJ  AA
33-340 Stary S¹cz, Rynek 5, tel./fax (18) 4460964 
wwwwww..kkuurriieerr..ssttaarryy..ssaacczz..ppll      ee--mmaaiill::  mmggookk@@ssttaarryy..ssaacczz..ppll
Redaguje zespó³. Redaktor naczelny Ryszard Kumor 

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich
skracania i zmianê tytu³u. Za treœæ reklam i og³oszeñ nie odpowiadamy 

Wydawca: MGOK Stary S¹cz, ul. Stefana Batorego 23
Sk³ad: IICCSS SSttuuddiioo 4423228,    Druk:  DDrruukkaarrnniiaa  AANNNNAA 4438280

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



EEllyyrriiaa  ((UUSSAA))
Elyria le¿y w stanie Ohio. Kontakty partnerskie utrzymywane s¹
od 1992 roku. Od tego roku dzia³a w Starym S¹czu Letnia Szko³a
Jêzyka Angielskiego. Zajêcia prowadzone s¹ w okresie wakacji
przez nauczycieli - ochotników z USA - ciesz¹ siê ogromnym
powodzeniem. 1 lipca 1996 r. w budynku Zespo³u Szkó³
Zawodowych im. W. Orkana zosta³a wmurowana tablica
poœwiêcona Frankowi Boron - promotorowi szko³y jêzyka
angielskiego. 

NNeessss  --  ZZiioonnaa  ((IIzzrraaeell))  
Ness Ziona le¿y w Dolinie Ró¿, na zach. Izraela. Umowa 
o wspó³pracy zosta³a podpisana 11 marca 1996 roku. Dwukrotnie
Stary S¹cz goœci³ grupy m³odzie¿owe z tego miasta, które
prezentowa³y kulturê swojego regionu. 

MMeennccoonniiccoo  ((WW³³oocchhyy))
Menconico to ma³a
gmina po³o¿ona 
w pó³nocnych W³oszech
w regionie Pavia 
w Lombardii. Umowa 
o wspó³pracy zosta³a
podpisana 27 wrzeœnia
1998 roku przez gminê
Stary S¹cz, Rytro 
i £¹cko. G³ówn¹ dzie-

dzin¹ wspó³pracy jest wzajemne promowanie regionów 
i wspieranie rozwoju gospodarczego, ochrona i wzbogacanie
dziedzictwa historycznego i kulturowego, wspieranie zatrudniania
przy pracach sezonowych na terenie W³och, wymiana turystyczna,
kulturowa i sportowa miêdzy gminami. W ostatnim roku zaœ
wzajemne wspieranie procesu integracji mieszkañców ró¿nych
krajów europejskich, które s¹ cz³onkami b¹dŸ te¿ wkrótce nale¿eæ
bêd¹ do zjednoczonej Europy.

LLiippttoovvsskkyy  HHrraaddookk  ((SS³³oowwaaccjjaa))
Liptovsky Hradok le¿y u podnó¿a Wysokich Tatr, w pobli¿u
zbiornika wodnego Liptowska Mara. Po³o¿enie nadzwyczaj sprzyja
uprawianiu narciarstwa i sportów wodnych. Miasto liczy 8600
mieszkañców.
Umowa o wspó³pracy zosta³a podpisana 20 czerwca 2001 roku.
Wspó³praca pomiêdzy Liptowskim Hradokiem a Starym S¹czem
polega na wymianie m³odzie¿owej, wymianie kulturalnej, 
a w szczególnoœci poprzez wspó³pracê placówek kulturalnych,
sportowych poprzez spotkania artystów i twórców sztuki.

KKeesszztthheellyy  ((WWêêggrryy))
Keszthely le¿y w pó³nocno - zachodniej czêœci regionu Balaton.
Liczy 21 tysiêcy mieszkañców. To najstarsze miasto nad jeziorem

Balaton. Jest oœrodkiem nauki 
i kultury, mieœci siê w nim jedyny
w okolicy uniwersytet. 
Atrakcyjnoœæ miasta zwiêksza
przekszta³cony w muzeum
barokowy pa³ac arystokra-
tycznej rodziny Festetics. 
Umowa o wspó³pracy zosta³a
podpisana 28 czerwca 2001
roku. Przyjaciele z Wêgier
towarzysz¹ nam we wszystkich
wa¿nych wydarzeniach, nie
mo¿na te¿ zapomnieæ o przyjacielskiej pomocy Wêgrów dla
mieszkañców naszej gminy poszkodowanych w ostatniej powodzi.

LLeevvoocczzaa  ((SS³³oowwaaccjjaa))
Levocza jest historycznym centrum Spisza. Miasto jest
architektonicznym zabytkiem kultury (z zachowanym do dzisiaj
œredniowiecznym charakterem). Powsta³o po tatarskich najazdach
w po³owie XIII wieku. Levocza dziêki swoim zabytkom architektury,
nale¿y do jednych z najwa¿niejszych miast na S³owacji. Wokó³
rynku jest ponad 50 gotyckich, renesansowych i barokowych
domów patrycjuszy. Wokó³ dawnego centrum zachowa³y siê czêœci
gotyckich miejskich murów obronnych z XIV i XV w. Umowa 
o wspó³pracy miêdzy naszymi miastami zosta³a podpisana 20
sierpnia 2003 roku. Podpisanie deklaracji odby³o siê podczas
miêdzynarodowej imprezy kulturalnej „Dni Majstra Pavla”. 
W ramach tych uroczystoœci odby³ siê targ rzemios³a, podczas
którego swoje rêkodzie³o prezentowali staros¹deccy rzemieœlnicy.

DDuunnaakkeesszzii  ((WWêêggrryy))
Dunakeszi le¿y nad rzek¹ Dunaj, w bezpoœrednim s¹siedztwie
Budapesztu. To bardzo silnie gospodarczo rozwiniête miasto liczy
30 tysiêcy mieszkañców. Choæ pierwsze wzmianki o mieœcie
pochodz¹ z 1255 roku, prawa miejskie otrzyma³o zaledwie 27 lat
temu. Pierwsze kontakty z miastem nawi¹zane zosta³y w ubieg³ym
roku, a ju¿ na najbli¿sze wakacje planowany jest wspólny projekt
m³odzie¿y z gimnazjum w Dunakeszi oraz z naszej gminy,
finansowany ze œrodków Unii Europejskiej.  

CCzzuugguujjeeww  ((UUkkrraaiinnaa))
Czugujew to 37 tysiêczne miasto le¿¹ce we wschodniej czêœci
Ukrainy, oko³o 50 km na wschód od Charkowa. Za³o¿yli je
kozacy, jako twierdzê maj¹c¹ chroniæ lewobrze¿n¹ Ukrainê
przez Tatarami Krymskimi. Jest miejscem urodzin s³ynnego
rosyjskiego malarza, grafika i ilustratora Ilyi Efimowicza
Repina. 25 kwietnia br. w Starym S¹czu zostanie podpisana
umowa partnerska z Czugujewem. 
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MIAS TA PARTNERSKIE  S TAREGO SĄCZA 
W EUROPIE  I  ŚWIECIE

Menconico

Keszthely

Starosądeccy twórcy
na jarmarku 
w Levoczy

Starosądecki zespół 
ludowy w Keszthely


