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prawy zwi¹zane z lipcow¹ powodzi¹ zdominowa³y sesjê Rady
Miejskiej 9 sierpnia br. Wczeœniej Radni wys³uchali,
wprowadzonej do porz¹dku obrad przez burmistrza Mariana
Cyconia, informacji o powodzi na terenie miasta i gminy Stary
S¹cz”, uzupe³nionej zdjêciami i planszami.
W dyskusji przytaczano szereg przyk³adów z „w³asnego
podwórka”. Okaza³o siê, ¿e do tak du¿ych szkód powodziowych na
terenie gminy przyczyni³ siê z³y stan rowów melioracyjnych i
przydro¿nych, brzegów potoków, strumieni, czêsto zamulonych i
bardzo zaroœniêtych.
By³a sugestia, aby: - Podnieœæ podatek o 5 z³ i za uzyskane
pieni¹dze zatrudniæ dwóch sta³ych pracowników do czyszczenia
na bie¿¹co przepustów i rowów. - Czy zgodziæ… dró¿ników,
których zadaniem, jak niegdyœ, by³oby czuwanie nad w³aœciwym
stanem przepustów i rowów przy drogach w ca³ej gminie?
Kolejnym problemem, który unaoczni³a powódŸ, to kwestia
odpowiedzialnoœci. Jak siê okazuje, wielu administratorów dróg,
rowów, terenów zalewowych… mno¿y spory kompetencyjne.
Administratorzy - ka¿dy z osobna - dbaj¹ tylko o swój wycinek.
Powróci³a tak¿e sprawa wy³¹czania spod zabudowy terenów
zalewowych i osuwiskowych w planach zagospodarowania
przestrzennego oraz zalesiania terenów na ziemiach ni¿szych klas, jak
wiadomo drzewa „wi¹¿¹” grunt i znakomicie kumuluj¹ nadmiar wody.
- Sytuacja klêski ¿ywio³owej zawsze sk³ania do refleksji - mówi³
Burmistrz. - Czy mo¿na tego unikn¹æ? Aby na przysz³oœæ
zabezpieczyæ siê przed takimi kataklizmami, a przynajmniej
minimalizowaæ skutki ich dzia³añ trzeba: regularnie utrzymywaæ
cieki wodne i rowy przydro¿ne, wprowadziæ i rygorystycznie
przestrzegaæ zakazu zabudowy w strefach ochrony ekologicznej
potoków; koniecznie prowadziæ politykê zwiêkszenia zalesienia
gminy; na potokach zapobiegaæ zjawiskom erozji dennej i bocznej;
edukowaæ spo³eczeñstwo - przeciekaj¹ce szamba, nielegalne
sk³adowiska odpadów w korytach potoków czy te¿ zasypywanie
rowów melioracyjnych stanowi bardzo du¿e zagro¿enie.
Zabezpieczenie gminy Stary S¹cz jak i wielu innych gmin le¿¹cych
w terenach górskich i zagro¿onych osuwiskami wymaga
wspó³dzia³ania wielu instytucji, w³aœcicieli gruntów oraz
samorz¹dów. W zwi¹zku z tym wyst¹pi³em do Ministra S³awomira
Cytryckiego i Ministra Ryszarda Kalisza z inicjatyw¹, aby na wzór
programu, który by³ realizowany w dorzeczu Odry po powodzi w
1997 roku, wdro¿yæ rz¹dowy program, którego celem by³oby
zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów górskich w
Karpatach. Do przeprowadzenia pilota¿u tego zadania
zaproponowa³em nasz¹ Gminê.
Burmistrz otrzyma³ informacjê z Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów (Biura do Spraw Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych)
potwierdzaj¹c¹, ¿e osuwiska w Popowicach, Myœlcu i Przysietnicy
zosta³y uwzglêdnione - jako jedne z zadañ priorytetowych - w
programie „Os³ona przeciwosuwiskowa - likwidacja skutków
osuwisk i zapobieganie ich powstawaniu”. Stary S¹cz znalaz³ siê
w programie finansowanym z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
i bud¿etu pañstwa. W tej sprawie w³odarze gminy skierowali tak¿e
wniosek do Ministerstwa Finansów o obni¿enie podatku VAT na
roboty zwi¹zane z usuwaniem skutków powodzi.
Na posiedzeniu dyskutowano tak¿e o przygotowanej przez
Burmistrza informacji (radni otrzymali j¹ w materia³ach na sesjê)
na temat polityki finansowej gminy w latach 1992-2003,
uzupe³nionej o protokó³ z wizji terenowej maj¹tku komunalnego.
Ten materia³ ma stanowiæ „Ÿród³o informacji dla potrzeb
przygotowania przysz³orocznego bud¿etu jak równie¿ wieloletniego
programu remontowo-inwestycyjnego”. RK
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Odpust
św. Kingi

onad trzy tysi¹ce pielgrzymów, czcicieli œw. Kingi
wziê³o udzia³ w uroczystoœciach odpustowych 24-25
lipca. Wœród nich - jak zawsze od wielu, wielu lat S³owacy i Wêgrzy.
W sobotê 24 lipca, w liturgiczne œwiêto Patronki odby³y siê
msze œwiête: o godz. 7.00 - msza œw. w kaplicy œw. Kingi dla
sióstr Klarysek, o godz. 8.40 - msza œw. na o³tarzu polowym
na dziedziñcu klasztoru z udzia³em ksiê¿y rodaków, o godz.
11 - suma pontyfikalna pod przewodnictwem ordynariusza
tarnowskiego ks. biskupa Wiktora Skworca (z udzia³em
neoprezbiterów Diecezji Tarnowskiej), i o godz. 17 - msza œw.
po³¹czona z zakoñczeniem nowenny do œw. Kingi.
Natomiast centralne uroczystoœci odbywa³y siê w niedzielê 25
lipca przy o³tarzu papieskim w S¹deckim Centrum
Pielgrzymowania im. Jana Paw³a II. (Tradycyjnie bior¹ w nich
udzia³: oficjalna delegacja i orkiestra górnicza z Wieliczki.) Tego
dnia z koœcio³a œw. Trójcy do o³tarza wœród pól przechodzi
procesja z relikwiami œw. Kingi, i tam odbywa siê msza œw.
W tym roku sumê odprawi³ bp. W³adys³aw Bobowski. Potem
relikwie w procesji na powrót przenoszone s¹ do klasztoru. Po
po³udniu, o godz. 17 zostaje odprawiona uroczysta msza œw. za
dobrodziejów klasztoru Sióstr Klarysek.
Wielka Nowenna ku czci œw. Kingi (16 - 24 czerwca),
przygotowuj¹ca wiernych do centralnych uroczystoœci
odbywa³a siê tym razem pod has³em: Naœladowaæ
Chrystusa ze œwiêt¹ King¹.
Odpust Patronki Starego S¹cza ma tak¿e wymiar œwiêta
ludycznego. Towarzysz¹ mu nieodmiennie liczne kramy
i stoiska z dewocjonaliami, pami¹tkami i zabawkami. RBK
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Sesja z powodzią w tle
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Miasto w pelargoniach… Urz¹d Miasta i Gminy
Stary S¹cz wyasygnowa³ w sumie 15.782 z³ na ukwiecenie
miasta - zasadzono 2896 sztuk pelargonii. Dodatkowo
przy udziale pracowników interwencyjnych wykonano
200 sztuk drewnianych donic kwiatowych, których koszt
oszacowano na kwotê 24 tys. z³. (red)
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Znów wielka woda
bfite opady deszczu w trzeciej dekadzie lipca znów spowodowa³y
gwa³towny przybór wód w potokach górskich i rzekach na terenie
gminy, czêsto przekraczaj¹c stany alarmowe. Kulminacja opadów
nast¹pi³a w dniach od 26 do 30 lipca. I tym razem wiele przepustów nie
pomieœci³o sp³ywaj¹cej wody, uaktywni³y siê stare i powsta³y nowe
osuwiska, zamuli³o kilometry rowów. Straty powodziowe w samej
infrastrukturze komunalnej zosta³y oszacowane na ponad 17 mln z³.
Uszkodzonych zosta³o 36 km dróg, 5 mostów, 7 przepustów.
Komisja weryfikacyjna (powo³ana przez Wojewodê Ma³opolskiego
Jerzego Adamika, w sk³adzie: Anna Szmyd i Jerzy Gilewicz z
s¹deckiego Zamiejscowego Oddzia³u Ma³opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego, zastêpca burmistrza Jacek Lelek i inspektor w
referacie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i komunikacji UMiG
Kazimierz Nakielski), której zadaniem by³o oszacowanie strat, ustali³a,
i¿ najwiêksze straty - ponad 11 mln z³ - zosta³y spowodowane przez
osuwiska. Dalsze wyszczególnione straty w infrastrukturze, to: drogi 4,7 mln z³, mosty - 270 tys. z³, przepusty - 36 tys. z³, k³adki - 30 tys. z³,
obiekty i urz¹dzenia sieci kanalizacyjnej - 16 tys. z³, obiekty i urz¹dzenia
sieci wodoci¹gowej - 61 tys. z³, sieæ wodoci¹gowa - 29 tys. z³, stacje
uzdatniania i ujêcia wody pitnej - 50 tys. z³, oczyszczalnie œcieków - 34
tys. z³, szko³y podstawowe - 105 tys. z³, szko³y œrednie - 20 tys. z³, inne
placówki wychowawcze - 5 tys. z³, rowy odwadniaj¹ce - 10 tys. z³.
Odnotowano tak¿e niebagatelne zniszczenia w prywatnych
obiektach mieszkaniowych i gospodarczych, wynik³e na skutek
zalania wodami opadowymi sp³ywaj¹cymi z pól oraz wezbranych
potoków. Szczególnie w rejonie ul. Wêgierskiej i osiedla
Cyganowice oraz we wsiach: Mostki, Barcice (przysió³ek
Facimiech), Go³kowice Dolne. Gmina Stary S¹cz ponios³a
najwiêksze straty w ca³ym powiecie. Najtrudniejsza sytuacja
zaistnia³a w Popowicach, gdzie zosta³ odciêty dojazd do wielu
gospodarstw. W sumie poszkodowanych zosta³o ponad
200 rodzin.
^
Taka sytuacja powtarza siê kolejny raz od 1997 roku, komisja uzna³a
wiêc, ¿e na tych terenach konieczne jest wykonanie kompleksowego
systemu zabezpieczeñ i odprowadzania wód opadowych.
W tej kwestii nie ma dyskusji, zarówno burmistrz Marian
Cycoñ, jak i radni wiedz¹ o tym doskonale, tyle tylko, ¿e
gmina nie jest w stanie udŸwign¹æ w³asnym sumptem ogromu
nak³adów z tym zwi¹zanych.
Wykonanie kompleksowego zabezpieczenia osuwisk oraz
naprawa i modernizacja zdewastowanych i zagro¿onych dróg
(nawet przy pomocy znacznych œrodków zewnêtrznych gmina ju¿ znalaz³a siê w grupie tych, które w pierwszej
kolejnoœci otrzymaj¹ dotacjê w ramach programu „Os³ona

O

przeciwosuwiskowa - likwidacja skutków osuwisk i
zapobieganie ich powstawaniu” finansowanego z
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i bud¿etu pañstwa)
mo¿e potrwaæ wiele lat, poniewa¿ te inwestycje musz¹ byæ
poparte
kosztownymi
badaniami
geologicznymi,
hydrotechnicznymi i odpowiedni¹ dokumentacj¹.
Ekolodzy zaœ przypominaj¹, ¿e do powstrzymania „wielkiej
wody” niekoniecznie potrzeba betonowych zapór i
uregulowanych brzegów, które dodatkowo wywo³uj¹
spustoszenie w przyrodzie. Wed³ug nich powinniœmy odsun¹æ
siê od wody, co oznacza zminimalizowanie dzia³alnoœci
cz³owieka na terenach zalewowych, ograniczaj¹c siê do
naturalnych metod. RK

Fot. arch. UMiG Stary Sącz

Kanalizacje i drogi…
Największe realizacje inwestycyjne na terenie Gminy Stary Sącz w I półroczu br.:
3 kanalizacja sanitarna i wodociągowa oraz nawierzchnia ulicy Węgierskiej
i Witosa w Starym Sączu o długości 1759,5 mb oraz wodociąg o dł. 1700 mb −
koszt (bez nawierzchni) 802.000 zł
3 kanalizacja sanitarna ul. 3−go Maja i Staszica w Starym Sączu o długości 476
mb − wartość 143.000 zł
3 kanalizacja sanitarna ul. Barycza i Bolesława Chrobrego w Starym Sączu o dł.
ok. 627 mb − wartość (bez kosztów nawierzchni) 215.000 zł
3 kanalizacja ul. Krakowskiej i Paszkiewicza w Starym Sączu długość 716 mb −
koszt 300.000 zł
3 oświetlenie uliczne w Barcicach i Woli Kroguleckiej na długości 844 m (wartość
37.485 zł) oraz w Łazach Biegonickich na dł. 684 m (wartość 24.108 zł)
3 remonty i modernizacje dróg z tzw. „środków powodziowych” − 6620 mb,
wartość 768.930 zł
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WIEŚCI
SZKOLNE
Kalendarz szkolny 2004/2005
u

Rozpoczêcie roku szkolnego: 1 wrzeœnia
Dzieñ Edukacji: 14 paŸdziernika
u Zimowa przerwa œwi¹teczna: 23 - 31 grudnia
u Ferie zimowe w województwie ma³opolskim: 31 stycznia
- 13 lutego
u Wiosenna przerwa œwi¹teczna: 24 - 29 marca
u Sprawdzian na koniec szko³y podstawowej: 5 kwietnia
u Pocz¹tek egzaminów ustnych nowej matury: 18 kwietnia
u Egzamin gimnazjalny - czêœæ humanistyczna: 26 kwietnia
u Egzamin
gimnazjalny - czêœæ matematycznoprzyrodnicza: 27 kwietnia
u Pocz¹tek pisemnej czêœci nowej matury: 4 maja
u Stara matura z jêzyka polskiego: 10 maja
u Stara matura z przedmiotu wybranego: 11 maja
u Matura w szko³ach (oddzia³ach) z ojczystym jêzykiem
nauczania mniejszoœci narodowych: 12 maja
u Dodatkowy termin sprawdzianu na koniec szko³y
podstawowej: 7 czerwca
u Dodatkowy termin czêœci humanistycznej egzaminu na
koniec gimnazjum: 15 czerwca
u Dodatkowy termin czêœci matematyczno-przyrodniczej
egzaminu na koniec gimnazjum: 16 czerwca
u Egzamin potwierdzaj¹cy kwalifikacje w szko³ach
zawodowych: 21 czerwca
u Pocz¹tek egzaminów praktycznych potwierdzaj¹cych
kwalifikacje zawodowe: 22 czerwca
u Koniec roku szkolnego: 24 czerwca
u Wakacje: 25 czerwca - 31 sierpnia
u

Dodatkowe dni wolne od nauki
- po odpracowaniu?
u

2 listopada (pi¹tek). Cztery dni wolne dla szkó³, bo 11
listopada jest œwiêto narodowe
u 2 maja (poniedzia³ek). W sumie cztery dni majówki, bo 1 i 3
maja s¹ œwiêtami
u 27 maja (pi¹tek). Kolejna czterodniówka (w przeddzieñ
wypada Bo¿e Cia³o)

Warto wiedzieæ
u

Zaœwiadczenia (z poradni pedagogiczno-psychologicznej)
o dysleksji (problemy z czytaniem), dysgrafii lub dysortografii
(zaburzenia w pisaniu), które umo¿liwi¹ ocenianie ucznia na
egzaminach wed³ug odrêbnych kryteriów i sprawi¹, ¿e bêdzie
on móg³ d³u¿ej ni¿ inni pisaæ egzaminacyjne prace, nale¿y
dostarczyæ do szko³y do koñca wrzeœnia!
u Etapy
szkolne konkursów i olimpiad (Ma³opolskie
Kuratorium Oœwiaty organizuje dla uczniów podstawówek
konkurs humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy, a dla

gimnazjów: polonistyczny, matematyczny, fizyczny,
historyczny, biologiczny, geograficzny, chemiczny, jêzyka
angielskiego i niemieckiego) i olimpiad przedmiotowych
(dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych) musz¹ zakoñczyæ
siê do 15 grudnia, etap rejonowy w podstawówkach - do 15
lutego, etap rejonowy w gimnazjach - do 28 lutego, etap
wojewódzki w podstawówkach - do 15 marca, etap
wojewódzki w gimnazjach - do 31 marca
u Dzieci szeœcioletnie odbywaj¹ce roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej uprawnione s¹ do
korzystania z ulg ustawowych przy przejazdach kolej¹ i
autobusami PKS!
u Wraca stara skala ocen z zachowania! Wraz z nowym
rokiem w dziennikach pojawi¹ siê oceny: nieodpowiednia dla tych, którzy ³ami¹ wszelkie szkolne zasady - i bardzo
dobra - dla grzecznych, którym zdarzy³o siê zaspaæ na
lekcje dwa razy i ju¿ nie przys³uguje im miano ucznia
wzorowego. Do tej pory ka¿da nota postawiona przez
nauczyciela by³a ostateczna. Od tego roku uczeñ, który
czuje, ¿e zosta³ niesprawiedliwie oceniony ma prawo
domagaæ siê u dyrektora szko³y zawieszenia oceny i
wyjaœnienia sprawy.
u W œwietle nowych ministerialnych przepisów, od nowego
roku szkolnego ka¿dy, kto bêdzie chcia³ poprawiæ sobie
wystawion¹ na semestr notê, ma prawo do egzaminu
klasyfikacyjnego.
u W tym roku szkolnym nowa matura! Do koñca wrzeœnia
trzeba podj¹æ decyzjê o tym, które przedmioty dodatkowe
bêd¹ zdawane na maturze

Jaka bêdzie nowa matura?
Gdyby egzamin odby³ siê w ubieg³ym roku szkolnym, po³owa
ma³opolskich uczniów nie poradzi³aby sobie z fizyk¹, 30 proc.
nie zda³oby matematyki, jêzyk polski obla³oby ponad 17 proc.
- wynika z próby przeprowadzonej w czerwcu przez okrêgow¹
komisjê egzaminacyjn¹ (komisja oceni³a prace tysi¹ca
uczniów wybranych losowo spoœród 70 tys. pisz¹cych, którzy
przyst¹pili do próby). Stosunkowo nieŸle uczniowie wypadli
tylko z angielskiego (80 proc. wybra³o angielski - nie zda³o 3,2
proc.) i rosyjskiego (5,2 proc. wybra³o rosyjski - nie zda³o 0,5
proc.). Warto dodaæ, ¿e egzamin próbny zdawali tylko na
podstawowym, czyli ³atwiejszym poziomie!
Do nowej matury przyst¹pi w maju ponad 350 tys. uczniów z
liceów ogólnokszta³c¹cych i profilowanych. Niema³o uczniów
boi siê nowego egzaminu, natomiast w³adze oœwiatowe
martwi¹ siê, co o polskiej szkole powiedz¹ jego wyniki.
Warto wiedzieæ, ¿e uczniowie wybieraj¹, na jakim poziomie
chc¹ zdawaæ - podstawowym (³atwiejszym) czy trudniejszym
rozszerzonym. Na pisemnym egzaminie wszyscy w ca³ym
kraju dostan¹ takie same zadania. Prace ucznia zostan¹
oznaczone kodem; egzaminatorzy, którzy bêd¹ je sprawdzaæ,
nie bêd¹ wiedzieli, czyj¹ pracê oceniaj¹. Ma to zwiêkszyæ
obiektywizm oceniania. Za wyniki z nowej matury absolwent
bêdzie dostawaæ odpowiedni¹ liczbê punktów w czasie
rekrutacji na studia.

Edukacja z Internetem
Minister Edukacji Narodowej i Sportu oraz Prezes
Telekomunikacji Polskiej S.A. podpisali porozumienie
dotycz¹ce projektu „Internet za z³otówkê - Program
popularyzacji szerokopasmowego dostêpu do Internetu w
szko³ach”. Dziêki programowi zwiêkszy siê w istotny sposób
mo¿liwoœæ wykorzystania pracowni komputerowych, tak aby
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praca z komputerem i swobodny dostêp do Internetu by³a
standardem w polskiej szkole. Celem programu edukacja z
Internetem tp jest wspieranie nauczania dzieci i m³odzie¿y
poprzez zaoferowanie szko³om najszybszej mo¿liwej opcji
neostrady tp na korzystnych warunkach. Szko³y, które
wezm¹ udzia³ w programie, w roku szkolnym 2004/2005
zap³ac¹ symboliczn¹ z³otówkê miesiêcznego abonamentu.
W nastêpnych latach bêd¹ ponosiæ op³atê miesiêczn¹ równ¹
cenie najtañszej neostrady tp, czyli obecnie 59 z³.
Dodatkowo szko³y otrzymaj¹ 100 MB przestrzeni dyskowej
i nie bêd¹ mia³y ograniczenia w transferze danych.

Zmiany w systemie awansu nauczycieli
Najwa¿niejsze zmiany w przepisach o awansie nauczycieli
(wprowadzone ustaw¹ z dnia 15 lipca br.) dotycz¹: przerwy
miêdzy sta¿ami, wymaganej obecnoœci nauczyciela podczas
kwalifikacji i dwóch terminów decyzji administracyjnych.
Nowe przepisy Karty Nauczyciela obowi¹zuj¹ od 31
sierpnia. Nadal s¹ cztery stopnie nauczycielskiego awansu.
Najni¿szy to nauczyciel sta¿ysta, kolejny to kontraktowy,
nastêpnie mianowany, a ostatni, najwy¿szy stopieñ to
nauczyciel dyplomowany. Ka¿dy kolejny stopieñ, oprócz
wiêkszego presti¿u zawodowego, oznacza tak¿e awans
p³acowy. Nowe przepisy wprowadzaj¹ przerwy miêdzy
sta¿ami, podczas których mo¿na ubiegaæ siê o kolejne
stopnie. Obecnie nauczyciel kontraktowy, zanim rozpocznie
sta¿ na kolejny stopieñ awansu, bêdzie musia³ pracowaæ co
najmniej dwa lata, a po mianowaniu wymagana jest roczna
przerwa, po której bêdzie mo¿na siê staraæ o nastêpny
stopieñ. Bêd¹ te¿ dwa terminy sk³adania wniosków o
postêpowanie kwalifikacyjne (na dyplomowanego) lub
egzaminacyjne (na mianowanego). Nauczyciele, którzy
z³o¿¹ wniosek do 30 czerwca, dostan¹ decyzjê nadaj¹c¹ (lub
odmawiaj¹c¹ nadania) stopieñ awansu najpóŸniej 31
sierpnia i podwy¿kê od 1 wrzeœnia. Drugi termin to 31
paŸdziernika, decyzja - 31 grudnia, podwy¿ka od 1 stycznia.
Dodatkowo wprowadzono obowi¹zek rozmowy komisji
kwalifikacyjnej z ubiegaj¹cym siê o stopieñ nauczyciela
dyplomowanego (dotychczas nauczyciel oceniany by³
zaocznie). Uchylony zosta³ przepis stanowi¹cy, ¿e stosunek
pracy nauczyciela kontraktowego, który w ci¹gu 4 lat od
dnia zatrudnienia w danej szkole nie uzyska³ stopnia
nauczyciela mianowanego wygasa z mocy prawa.
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Artyści w Levocy
ztuka jaka jest ka¿dy widzi. Nie zale¿y ona wprost od
tytu³ów uzyskanych w szko³ach artystycznych. Nie
stanowi te¿ efektu nawet najtê¿szej pracy. Zale¿y przede
wszystkim od talentu i wra¿liwoœci. Dlatego robiæ rzeczy
piêkne i prawdziwie przenikaj¹ce serce i umys³ odbiorcy udaje
siê tylko niewielu twórcom.
Artyœci tzw. nieprofesjonalni, którzy przewa¿nie nie znaj¹
modnych trendów, nowatorskich sposobów wyra¿ania, kieruj¹
siê w³asnym sposobem uzewnêtrzniania siebie. Cechuje go
prostota, ale i bezpretensjonalnoœæ.
Ich sztuka najczêœciej ukszta³towana jest przez wartoœci
wyniesione z w³asnego œrodowiska. Poprzez obcowanie z
przyrod¹, krajobrazem, tradycj¹.
S¹ miejsca, gdzie sztuka nieprofesjonalna kwitnie szczególnie
bujnie. Takim miejscem jest S¹decczyzna, która obfituje w
samorodne talenty, przede wszystkim w malarstwie i rzeŸbie.
Takim miejscem, jak siê okazuje, s¹ okolice Levocy.
Organizowane w stolicy Spisza, co rok, „Dni Mistrza Paw³a”
(ucznia Wita Stwosza, twórcy monumentalnego, najwy¿szego
na œwiecie drewnianego o³tarza w koœciele œw. Jakuba) maj¹
w programie m.in. prezentacjê (kiermasz) sztuki
nieprofesjonalnej. W tym roku S³owacy zaprosili do siebie z
zaprzyjaŸnionego Starego S¹cza - El¿bietê Szot z
malarstwem i Ignacego Kurowskiego, który uczestniczy³ w
warsztatach rzeŸbiarskich.
Nasi ambasadorowie zaprezentowali siê bardzo dobrze wœród
licznych twórców uprawiaj¹cych sztuki plastyczne. Sporym
zainteresowaniem i uznaniem cieszy³y siê „obrazki” pani Eli,
szczególnie malowane z zami³owaniem staros¹deckie krajobrazy
i ciekawe zak¹tki w mieœcie. Te prace mo¿na uznaæ za swoisty malarski folder Starego S¹cza. Ignaca Kurowskiego
organizatorzy uhonorowali okazjonalnym dyplomem.
Na zdjêciu: Obrazy El¿biety Szot ogl¹daj¹ by³y prezydent
Republiki S³owacji Micha³ Kovacz z ma³¿onk¹.

S

RBK

Nowe dokumenty
Wszystkie zmiany w organizacji pracy szkó³ - i te dotycz¹ce
nowych ocen z zachowania i te o nowych prawach uczniów wymagaj¹ zmian w statutach szkó³.
Opr. RK /ród³o: MENiS/

SPROSTOWANIE
Do tekstu pt. „Przejœcie: tylko dla...
szczup³ych” zamieszczonym w
poprzednim wydaniu Kuriera wkrad³
siê ma³y, ale istotny b³¹d
korektorski. Aby obliczyæ swoje BMI,
czyli wskaŸnik zaawansowania
nadwagi i oty³oœci, nale¿y podnieœæ
wzrost do kwadratu! Prawid³owy
wzór brzmi: BMI = masa cia³a (kg) / wzrost (m2). Norma 20
- 24,9. Nadwaga 25 - 29,9. Oty³oœæ 30 - 39,9. Oty³oœæ
wybitnie, zagra¿aj¹ca zdrowiu >40. Przepraszamy autorów
tekstu i czytelników. (red)

BOJOWE DZIEWCZÊTA… Dru¿yna ¿eñska - 10 dziewcz¹t
pod dowództwem Joanny Mardu³y - Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Moszczenicy zwyciê¿y³a w zawodach sprawnoœciowobojowych dru¿yn stra¿ackich Województwa Ma³opolskiego
w Kêtach. Moszczeniczanki bêd¹ teraz reprezentowaæ
Ma³opolskê na zawodach ogólnopolskich w Barczewie
k. Lublina (17 - 19 wrzeœnia), organizowanych po raz pierwszy
w Polsce wg. miêdzynarodowego regulaminu CTiS. (red)
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S¥DECKIE WYCZULENIA

Edmund Wojnarowski

DZIEŃ 6 CZERWCA 1998 ROKU
szystkim nam - absolwentom Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Marii Sk³odowskiej Curie, którzy z okazji jego 50-lecia
mogli wzi¹æ w tym dniu udzia³ w jubileuszowym spotkaniu pokoleñ
- dzieñ ów dostarczy³ wielu silnych wzruszeñ.
I tu od razu warto dodaæ, ¿e tego rodzaju wzruszenia maj¹ to
do siebie, ¿e powstrzymuj¹ od zadawania komuœ pytañ, które do
Ÿród³a tych¿e wzruszeñ nie za bardzo przystaj¹. Coœ w rodzaju
kontrapunktu do znanego przys³owia, ¿e nie czas ¿a³owaæ ró¿, gdy
p³on¹ lasy. No bo jak¿e psuæ nastrój jubileuszowego œwiêtowania.
Dla zaspokojenia ciekawoœci? A nu¿ jest czcza.
Nasza trzynastka - pozosta³oœæ po tej szesnastoosobowej
klasie, która szkole, obchodz¹cej w³aœnie jubileusz, dostarczy³a
pierwszych absolwentów - podczas uroczystoœci jubileuszowych
pytania stawia³a, przeto samym sobie.
Stawialiœmy je sobie krocz¹c w pochodzie zmierzaj¹cym
sprzed budynku przy ul. Partyzantów 15 do Fary na uroczyst¹
mszê, celebrowan¹ przez biskupa naszej diecezji.
Pierwsze pytanie dotyczy³o patronów naszego powojennego
ogólniaka: Cztery klasy gimnazjum im. Juliusza S³owackiego,
koñczonego tzw. ma³¹ matur¹, plus dwie licealne, po skoñczeniu
których sk³ada³o siê egzamin dojrza³oœci. One ju¿ by³y sygnowane
im. W³adys³awa Orkana.
Ogólniak ten, zorganizowany w Starym S¹czu zaraz po
wyzwoleniu, funkcjonowa³ wraz z liceum pedagogicznym, któremu
z kolei patronowa³ Jan Kasprowicz.
Ale w 1948 r. - w wyniku pierwszej po wyzwoleniu reformy
oœwiatowej - zosta³ przez w³adze PRL rozwi¹zany.
Nieoczekiwanie i nieszczêœliwie dla nas, bo akurat po
ukoñczeniu pierwszej klasy liceum. W ten sposób na rok przed
matur¹ zostaliœmy na przys³owiowym lodzie. Bo wprawdzie
otrzymaliœmy propozycjê robienia matury w którymœ z liceów
nowos¹deckich, wiadomo wszak¿e, czym dla maturzysty rok
przed egzaminem dojrza³oœci staje siê nie tylko zmiana szko³y, ale
i miejscowoœci.
A by³ to dopiero pocz¹tek naszych k³opotów.
W³adze miasta uniesione ambicj¹, a i z ca³¹ pewnoœci¹
powodowane trosk¹ o sw¹ m³odzie¿, stanê³y - jako siê to powiada
- na g³owie i we wrzeœniu po feriach czeka³a na uczniów zorganizowana w czasie ich trwania - „Samorz¹dowa
Koedukacyjna Szko³a Ogólnokszta³c¹ca Stopnia Licealnego”. Tak
bowiem brzmia³a pe³na nazwa placówki oœwiatowej, która w
historii Starego S¹cza by³a pierwsz¹ i ostatni¹ jedenastolatk¹.
Tyle tylko, ¿e po wakacjach, zamiast znaleŸæ siê tam w drugiej ostatniej - licealnej, staliœmy siê te¿ wprawdzie maturaln¹ klas¹,
ale ju¿ jedenast¹. Nota bene ta ca³a reforma oœwiatowa wtedy
sprowadza³a siê g³ównie do czo³obitnego na wzór radziecki
ujedynastolatkowienia polskiego szkolnictwa. Ale nie to akurat
by³o dla nas a¿ tak znowu istotne.
Istotne by³o to (i z dnia na dzieñ zaraz po rozpoczêciu siê roku
szkolnego 1948/49 stawa³o siê coraz istotniejsze) - czy przed
przyst¹pieniem nas w maju 1949, do matury, czy przedtem uda
siê ojcom miasta swoj¹ nowo za³o¿on¹ szko³ê samorz¹dow¹
upañstwowiæ, jak obiecywano, a nawet solennie przyrzekano. W
przeciwnym wypadku, czyli gdyby siê to nie uda³o, w szkole
samorz¹dowej - w tym to przymiotniku by³ ca³y pies pogrzebany
- trzeba by nam by³o zdawaæ maturê z wszystkich przedmiotów.
I gdy siê wydawa³o, ¿e nie ma ju¿ ¿adnej nadziei na
upañstwowienie nowo powsta³ej placówki oœwiatowej
w trwaj¹cym roku szkolnym, jej dyrektorka szko³y, bêd¹ca

Fot. Józef Wojnarowski
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zarazem nasz¹ wychowawczyni¹, œp. Maria Kotas, na jednej
z lekcji ³aciny, której znakomicie uczy³a - gdy zaczêliœmy biadoliæ,
co to nas za nied³ugo czeka - podsunê³a myœl, byœmy siê wziêli
w garœæ i za³o¿yli w szkole ZMP, bo go nie ma. Poprzedzi³a tê myœl
³aciñskim przys³owiem. By³o to chyba is modus in rebus - na
wszystko jest sposób. Ale g³owy nie dam. Mo¿e to by³o coœ
z Horacego, który by³ jej ulubionym poet¹.
I rzeczywiœcie. Nied³ugo po gremialnym za³o¿eniu przez nasz¹
sko³atan¹ szesnastkê „Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej”, tej¿e
m³odzie¿owej organizacji, która w PRL po wch³oniêciu dopiero co
PPS przez PPR mia³a byæ dla powsta³ej z tej fuzji PZPR kuŸni¹
kadr do sprawowania dyktatury proletariatu - a wiêc po za³o¿eniu
przez nas ZMP i po wys³aniu z ramienia tej organizacji kilku pism
pod w³aœciwe adresy, sprawa ruszy³a z kopyta i wkrótce Szko³a
Ogólnokszta³c¹ca Stopnia Licealnego w Starym S¹czu przesta³a
byæ samorz¹dow¹. Sta³a siê pañstwow¹.1
Nareszcie odetchnêliœmy z ulg¹, bo sta³o siê pewne, ¿e w
wyniku tego¿ upañstwowienia, w maju (1949) zdawaæ bêdziemy
maturê tylko z czterech przedmiotów. A nie ze wszystkich. Mój
Bo¿e, co to by³a za radoœæ.
Wracaj¹c zaœ do problemu pytania postawionego sobie
w czasie jubileuszowego przechodzenia sprzed obecnego
budynku Liceum do Fary na uroczyst¹ mszê, dodaæ powinienem,
¿e podczas tej¿e mszy postanowiliœmy jeszcze raz uderzyæ siê
w piersi za to, ¿e - zak³adaj¹c wówczas ZMP- post¹piliœmy wbrew
naszym pogl¹dom ideowym; naszym, naszych rodziców, jak
i ca³ego œrodowiska. Wiadomo, czym wtedy u nas by³o to, co
obecnie sprowadza siê do niewinnego eufemizmu: okres miniony.
Na tle dzisiaj doœwiadczanych przez spo³eczeñstwo na ka¿dym
kroku nieprawoœci czy wrêcz niegodziwoœci od najwy¿szych szczebli
poczynaj¹c, no nic takiego strasznego znowu¿ nie uczyniliœmy.
Po prostu cynicznie przejêliœmy na doraŸny u¿ytek w³asny
pouczenia, jakich Niccolo Machiavelli nie szczêdzi w „Ksiêciu”,
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a zw³aszcza przewodniego przes³ania swego dzie³a,
przyœwiecaj¹cego wszystkim despotom z uszczêœliwiaczami
ludzkoœci na czele - ¿e cel uœwiêca œrodki.
- Uœwiêca czy nie uœwiêca? - przez kilka lekcji jêzyka polskiego
dyskutowaliœmy na ten w³aœnie temat rok wczeœniej. A do dyskusji
sprowokowani wtedy zostaliœmy - dodam - przez polonistkê, œp.
Irenê Hasko, przy omawianiu „Konrada Wallenroda” Mickiewicza,
utworu zaopatrzonego przecie przez autora w motto zaczerpniête
w³aœnie z Machiavelego, ¿e trzeba byæ i lwem, i lisem.
A ¿e odbywa³o siê to w aurze pookupacyjnych refleksji, wiêc
przekornie przymykaj¹c oczy na wyraziœcie przecie¿ zaznaczony
w utworze tragizm Wallenroda, uparcie - na przekór pani profesor
- trwaliœmy przy tym, ¿e uœwiêca. Zw³aszcza, gdy cel jest taki, jaki
przyœwieca³ bohaterowi uznanemu przez nas za patrona
zniewolonych.
Teraz bylibyœmy raczej zgodni, ¿e mimo wszystko nie uœwiêca.
Ale mamy przecie¿ za sob¹ te doœwiadczenia, jakich dostarczy³
naszemu narodowi czas przebyty w PRL, kiedy to, jak grzyby po
deszczu,
wyrasta³y
przeró¿nej
maœci
wallenrodziki,
nieprzebieraj¹cy w œrodkach, by zyskaæ tylko jak najwiêcej. I to
by³o ich g³ównym celem. Bez wzglêdu na wszystko. Im to w³aœnie
szlagwort ³udzi³em despotê - przy pomocy którego Mickiewicz
wybiela³ swoje swawolenie w Rosji na zes³aniu - s³u¿yæ mia³ i
zreszt¹ w jak¿e wielu przypadkach skutecznie s³u¿y jeszcze dalej
do usprawiedliwiania wszelakich postaci swego obrzydliwego
konformizmu za komuny.
Czy daje to podstawê do mówienia o ca³kowitym
skompromitowaniu naszej idei wallenrodycznej w PRL, to ju¿ zupe³nie
inny problem. Ale ostatnia ambiwalencja w ocenie Kukliñskiego
wskazuje, ¿e mimo wszystko daje. Czyli ¿e wreszcie z wallenrodyzmu
siê otrz¹snêliœmy. A czas zdawa³ siê byæ ju¿ najwy¿szy, skoro
w oczach naszych, tak wschodnich, jak te¿ i zachodnich s¹siadów
i po³udniowych tak¿e - od dawna s³awy nam ju¿ nie przysparza³o
narodowe uœwiêcanie œrodków wbrew Dekalogowi.
Tym ¿arliwiej my przeto uderzyliœmy siê w piersi, szepcz¹c
w czasie jubileuszowej mszy celebrowanej przez diecezjalnego
biskupa mea culpa.
I tylko jedno z nas w zgodzie z potoczn¹ zasad¹, ¿e co z³ego to
nie my, trwa³o w przekonaniu, ¿e z tym ZMP to nie wina klasy,
a wspomnianej jej wychowawczyni, skoro nas do tego niecnie
namówi³a.
W czasie pamiêtnego jubileuszowego spotkania
nawi¹zywaliœmy jeszcze kilkakroæ do pytania o Orkana,
zastanawiaj¹c siê, komu siê on w Starym S¹czu tak bardzo nie
podoba³, ¿e a¿ od historii obchodz¹cego jubileusz I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego odci¹æ trzeba by³o ogólniak jego imienia.2
Natychmiast po wyzwoleniu zorganizowany zosta³ sprawnie omal wzorcowo - pod egid¹ dyr. Ignacego Kwieciñskiego.
Ogólniak ten niezale¿nie od naboru do pierwszej gimnazjalnej
móg³ siê poszczyciæ od razu drug¹ i trzeci¹ klas¹ rekrutuj¹c¹
siê z tzw. tajnego nauczania, bêd¹cego czymœ wielkim w dziejach
staros¹deckiego szkolnictwa. I wielka szkoda, ¿e zapadaj¹cym
w spo³eczn¹ niepamiêæ.
Z tej drugiej klasy wywodzi³a siê w³aœnie ta nasza szesnastka,
co egzamin dojrza³oœci sk³ada³a ju¿ w klasie jedenastej.
I tu siê nie sposób nie poskar¿yæ na koniec, ¿e coœ siê bardzo
dziwnego sta³o z naszym maturalnym tableau. Na pró¿no
penetrowaliœmy œciany korytarzy budynku Liceum przy ul.
Partyzantów 15, na których inne tableau maturzystów - zdaj¹cych
po nas w latach nastêpnych - sobie jubileuszowo wisia³y.
Bezskutecznie rozpytywaliœmy siê. Nikt z rozpytywanych nic
powiedzieæ nie by³ w stanie, co siê z nim sta³o.
A z ca³¹ pewnoœci¹ by³o. Gdyby mistrz Lenczowski ¿y³, to
móg³by zaœwiadczyæ, bo mu artystycznie patronowa³ w czasie
powstawania.3

Strona 7
Co siê przeto z nim sta³o?
Oto jest pytanie. A wtedy by³o drugim.
I ostatnim. Bo wiêcej nie pamiêtam.
Byæ mo¿e, ¿e to w³aœnie ¿al - powsta³y z powodu dziwnego
znikniêcia owego tableau i zaistnia³ego z tej okazji czegoœ w
rodzaju niedomówienia - sta³ siê przyczyn¹ zawi¹zania
sprzysiê¿enia, ¿e rok rocznie w ustalony dzieñ lata bêdziemy siê
spotykaæ w Starym S¹czu. A zaczynaæ bêdziemy spotkanie na
klasztornym dziedziñcu, który czas jakiœ by³ przecie¿ naszym
gimnazjalnym podwórkiem.
W tym roku spotkaliœmy siê tam (14 sierpnia) ju¿ pi¹ty raz,
licz¹c od wspomnianego jubileuszu.
_________________________________
1

W 1949 upañstwowiono, a nie w 1950, jak podano w
jubileuszowym zarysie monograficznym pt. „50 lat Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Starym S¹czu 1948 - 1998”. Uwaga
redakcyjna zawarta w tym jubileuszowym druku, ¿e „Luki w
dokumentacji i trudnoœci w dotarciu do niektórych faktów
ograniczaj¹ zakres opracowania i s¹ Ÿród³em braków w
przedstawionym materiale rzeczowym” usprawiedliwia w jakimœ
stopniu tê nieœcis³oœæ.
2
Przypomnê mo¿e, ¿e W³adys³aw Orkan wywodzi siê ze stron, z
którymi siê bardzo mocno zwi¹za³ uczuciowo nasz wielki krajan,
ks. Józef Tischner. I jako pisarz by³ tych¿e stron piewc¹.
3
Czujê siê w obowi¹zku uzupe³niæ lukê - powsta³¹ po tym¿e
tableau - chocia¿ imienn¹ list¹ naszej szesnastki: Barbara
Godfreyow, Maria Mas³owska, Kazimiera Podkomorzy, Izabela
Skoczeñ, Marian Dziewoñski, W³adys³aw Gonciarz, Marian
Mordarski, Józef Motyka, Bronis³aw Popardowski, Wiktor
Pó³toracki, Zbigniew Rejowski, Stanis³aw Tischner, W³adys³aw
Skoczeñ, Antoni Urbaniak, Zygmunt Weiman oraz autor
niniejszego wspomnienia.

Podobnie jak w latach poprzednich, Starosądecki Ośrodek Kultury urządził na
rynku w okresie letnim cykl występów i koncertów w ramach tzw. „Estrady pod
lipami” oraz „Letnie kino” z projekcjami filmów polskich. W tym roku mieszkańcy
miasta i gminy oraz nasi goście mieli możliwość zobaczyć (w pogodne czwartki
lipca i sierpnia): „Cover Band” − zespół wokalno − instrumentalny z Krynicy (8
lipca), Zespół Regionalny „Mszalniczanie” oraz Zespół Regionalny „DGI
Himmerland” z Danii (15 lipca), „Swett Dance” − zespół wokalno − instrumentalny
z Nowego Sącza (22 lipca), Kapelę „Cyrhla” prezentującą muzykę ziemi sądeckiej
(5 sierpnia), „Kapelę Rodzinną Wojtka Boguckiego” (12 sierpnia), Zespół
Artystyczny „KOP” ze szlagierami minionej ery (19 sierpnia). W ramach
plenerowych projekcji filmowych widzowie obejrzeli polskie komedie: „Kochaj
i rób co chcesz” (17 lipca), „To ja złodziej” (24 lipca), „U Pana Boga za piecem”
w reżyserii Jacka Bromskiego (7 sierpnia), film „fantasy” „Wiedźmin” w reżyserii
Marka Brodzkiego (21 sierpnia) i na zakończenie film w reżyserii Marka
Koterskiego „Nic śmiesznego”, który został wyświetlony już w kinie Poprad, ale
był nieodpłatny.
Z satysfakcją informuję, że wszystkie zrealizowane koncerty i projekcje odbyły
się bez zakłóceń, dopisywała także publiczność, niestety tego lata zawiodła nas
pogoda i część zaplanowanych imprez musieliśmy odwołać. (MC)

Strona 8
Danuta Su³kowska

VIII. O heroiczności cnót i kulcie św. Kingi
(wg dokumentacji kanonizacyjnej)
by w pe³ni zapoznaæ siê ze zgromadzon¹ w czasie procesu
kanonizacyjnego dokumentacj¹ œwiadcz¹c¹ o kulcie œw.
Kingi na przestrzeni wieków oraz o heroicznoœci jej cnót,
nale¿a³oby przeczytaæ niemal tysi¹cstronicowy, napisany
czêœciowo w jêzyku ³aciñskim, a w przewa¿aj¹cej czêœci po
w³osku protokó³ nr 1827 opracowany przez Kongregacjê do
Spraw Œwiêtych, czyli „Positio Super Virtutibus”.
Jakie zalety moralne posiada³a i ze szczególnym mêstwem
stara³a siê doskonaliæ œw. Kinga? OdpowiedŸ na to pytanie
daje pierwsza czêœæ „Positio...”, w której obok m.in. Dekretu
o wa¿noœci procesu beatyfikacyjnego i Dekretu o
zatwierdzeniu kultu b³. Kingi (11-12.06. 1690) znajduj¹ siê
informacje o jej cnotach. Oto spis treœci tej czêœci protoko³u
nr 1827:
O heroicznej wierze.
I. Urodzona z pobo¿nych i religijnych rodziców, II.
Tajemnice bo¿e wychwala, III. Duch modlitwy
B³ogos³awionej, IV. Nabo¿eñstwo do Maryi Dziewicy, V.
Nabo¿eñstwo do Œwiêtych, VI. S³owo Bo¿e z szacunkiem
s³ucha³a, VII. Szacunek wobec Hierarchii Koœcio³a, VIII.
Duch Apostolstwa B³ogos³awionej, IX. O kulcie (ozdobie,
dekoracji) koœcio³ów, X. Nowe koœcio³y budowa³a, XI.
Innych w wierze utwierdza³a.
O heroicznej nadziei.
I. Pragnê³a osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne, II Lêka³a siê pokus
(insynuacji) œwiata, III. W przeciwnoœciach wielk¹
nadziejê pok³ada³a w Bogu, IV. Wszystkie dzie³a
wykonywa³a dla królestwa niebieskiego, V. Chcia³a jak
najprêdzej byæ w niebieskiej szczêœliwoœci.
O heroicznej mi³oœci wzglêdem Boga.
I. Od dzieciñstwa, przez ca³e ¿ycie swoje mi³owa³a Boga,
II. Przykazania Bo¿e zachowywa³a, III. Z powodu Boga
czêsto by³a (zachwycona, ogarniêta, wziêta w
posiadanie), IV Kierowa³a siê najwy¿sz¹ czystoœci¹
umys³u (intencji), V. Innych zachêca³a do mi³oœci Boga.
O heroicznej mi³oœci wzglêdem bliŸnich.
I. Jej mi³oœæ do bliŸnich wyp³ywa³a z mi³oœci do Boga, II.
Grzeszników ze z³ej drogi odwo³ywa³a (sprowadza³a), III.
Œwiêta ze œwiêtymi obcowa³a, IV. Dawa³a przyk³ad
œwiêtoœci, V. Mi³oœæ wobec rodziny i Ojczyzny, VI. Mi³oœæ
wobec bliskich.
O heroicznej sprawiedliwoœci.
O heroicznym umiarkowaniu (wstrzemiêŸliwoœci).
O heroicznej odwadze.
O heroicznej czystoœci B³ogos³awionej Kingi.
I. Od dzieciñstwa umi³owa³a dziewictwo i troszczy³a siê o
jego zachowanie, II. Najwierniejsza w s³u¿eniu Bogu
przez dziewictwo, III. Ma³¿onka swego Boles³awa
nak³ania³a do zachowania czystoœci, IV. Œwiadectwa o
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dziewictwie B³ogos³awionej Kingi.
O heroicznym ubóstwie B³ogos³awionej Kingi.
O heroicznym pos³uszeñstwie B³ogos³awionej Kingi
O heroicznej pokorze B³ogos³awionej Kingi.
W tej czêœci dokumentacji kanonizacyjnej znajduje siê te¿
rozdzia³ poœwiêcony darom nadprzyrodzonym ksiê¿nej Kingi.
Najwierniej przedstawi je spis tytu³ów podrozdzia³ów:
I. Dar ³ez, II. Widzenia i objawienia, III Duch proroczy, IV.
Ekstazy B³ogos³awionej Kingi, V. Posiada³a dar wnikania
w serca, VI. Dar uzdrawiania innych, VII Uwalnia³a
opêtanych przez diab³a i odpêdza³a demony.
Ostatnia, ósma czêœæ tego rozdzia³u jest informacj¹ o cudach
dokonanych przez Pani¹ Ziemi S¹deckiej.
Do najwa¿niejszych Ÿróde³ wiedzy o œw. Kindze zaliczaj¹ siê
Jej ¿ywoty (szczególnie te najdawniejsze). Badaniem trzech
najstarszych rêkopisów „Vita Sanctae Cunegundis” zajmowa³
siê m.in. wybitny dziewiêtnastowieczny historyk i etnograf, a
tak¿e wydawca Ÿróde³ historycznych Wojciech Kêtrzyñski.
„Jego ¿mudne i d³ugoletnie badania pozwoli³y stwierdziæ, ¿e
najstarszy ¿ywot b³. Kingi by³ od dawna znany. Ten ¿ywot
przerobi³ w XV wieku Jan D³ugosz, korzystali z niego
przepisywacze w procesie beatyfikacyjnym, czerpali z niego
wiadomoœci do swoich dzie³ ks. Marcin Ignacy Frankowicz, ks.
Petrykowski Franciszek i inni. Ten ¿ywot w poprzednich
wiekach by³ doœæ rozpowszechniony, ale w drugiej po³owie
XIX wieku znane by³y tylko trzy rêkopisy. Najdawniejszy ze
znanych rêkopisów pochodzi z po³owy XV wieku. Jest to
rêkopis pergaminowy oprawny w skórê cielêc¹. Na grzbiecie
nosi napis z³otymi literami: „Vitae S.Cunegundis et
S.Salomeae”. Rêkopis sk³ada siê z 95 kartek pergaminowych
numerowanych podwójnie. Pismo jest gotyckie, wyrobione ze
wszelkimi znamionami pisma po³owy XV wieku; jest
jednostajne i staranne. ¯ywot œw. Kingi znajduje siê od
pocz¹tku do strony 143 i koñczy siê s³owami: Anno Domini
MCCCC primo finitus in crastino Sanctae Annae feria
quarta. (...)
Autor czerpa³ wiadomoœci do swego dzie³a od osób jeszcze
¿yj¹cych i dobrze obeznanych z ¿yciem b³. Kingi,
(...)Wprawdzie autor nie podaje dok³adnie chronologii, a
jedynie u¿ywa okreœlenia „quadam vice”, to jednak dok³adnie
umieszcza imiona osób i szczegó³y rozmaite drobne, co
œwiadczy, ¿e czerpa³ wprost z ust osób ¿yj¹cych, a nie z
póŸniejszych tradycji.” 1
A oto jak anonimowy ¿ywotopisarz przedstawia niektóre
fakty z ¿ycia œw. Kingi:
„1/ Szatan usi³owa³ odstraszyæ b³. Kingê od pe³nienia
dobrych uczynków. Kiedy wiêc w Sandomierzu zgodnie ze
swoim zwyczajem sz³a do szpitala trêdowatych ze swymi
towarzyszkami, by us³ugiwaæ chorym ukaza³o siê stado
wieprzów, których towarzyszki b³. Kingi bardzo siê
przestraszy³y, a b³. Kinga znakiem krzy¿a odpêdzi³a stado
/cap.VIII/.
2/ Kiedy ksi¹¿ê prowadzi³ wojnê z Tatarami i schizmatykami,
b³. Kinga modli³a siê i wyprosi³a zwyciêstwo za
wstawiennictwem œwiêtych Gerwazego i Protazego. O tym
fakcie wspominaj¹ najstarsze Ÿród³a historyczne, fundacja
o³tarza ku czci œwiêtych Gerwazego i Protazego w katedrze
wawelskiej w Krakowie przez Boles³awa i Kingê, tradycja
klasztoru staros¹deckiego /cap.VIII/.
3/ Siostra Klara na polecenie b³. Kingi przynios³a do kuchni
wodê, w której znajdowa³a siê ¿aba, b³ogos³awiona surowo j¹
za to zgani³a twierdz¹c, ¿e mia³a zamiar otruæ siostry. Kiedy
jednak na modlitwie mia³a objawione, ¿e siostra Klara jest
niewinna, natychmiast posz³a do niej i prosi³a o przebaczenie
/cap.XX/.
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4/ B³. Kinga poca³unkiem uzdrowi³a siostrê Katarzynê
Odolani, która jeszcze ¿yje a zosta³a uzdrowiona z choroby
oczu /cap.XXVIII/. (...)
6/ B³. Kinga pragn¹c by siostry æwiczy³y siê w œpiewie œw.
Officium i nabra³y w œpiewie wiêkszej wprawy, prosi³a braci,
by zamiast nich siostry œpiewa³y Nieszpory. Bracia nie chcieli
ust¹piæ i swoj¹ postaw¹ doprowadzili do zdenerwowania
siostrê b³. Kingi wówczas tam przebywaj¹c¹ Konstancjê,
a Kinga okaza³a spokój /cap.XL/. (...)
9/ Szlachetna wdowa po Filipie przedstawi³a swego syna b³.
Kindze a ta swoj¹ modlitw¹ przywróci³a mu wzrok /cap.LII/.
10/ B³ogos³awiona Kinga powiedzia³a siostrom, ¿e ¿adna z
nich nie umrze, dopóki ona sama nie po¿egna siê z tym
œwiatem. Kiedy siostra Vis³ava ciê¿ko zachorowa³a i zdawa³o
siê siostrom, ¿e ju¿ umar³a, wtedy b³. Kinga zgani³a siostry, ¿e
nie wierz¹ jej s³owom i zapowiedzia³a, ¿e w klasztorze zawsze
bêd¹ chore siostry /cap.LXI/. (...)
12/ Kiedy zbli¿a³ siê koniec ziemskiej wêdrówki b³. Kingi,
wtedy prosi³a siostrê Anastazjê, która pe³ni³a obowi¹zki jej
mistrzyni by odczyta³a jej urywek Ewangelii zaczynaj¹cy siê
od s³ów: Ante diem festum Paschae... /cap.LXIII/.
Jak wiêc wynika z wy¿ej przytoczonych faktów z ¿ycia b³.
Kingi, chocia¿ autor nie poda³ dok³adnie, kiedy dane fakty
mia³y miejsce, to jednak poda³ miejscowoœci, w których one
siê wydarzy³y, imiona osób, ich stosunek do b³. Kingi, funkcje
i stanowiska jakie wymienione osoby spe³nia³y, okolicznoœci
towarzysz¹ce faktom.
Wszystko wiêc przemawia za tym, ¿e autor czerpa³ do ¿ywota
b³. Kingi wiadomoœci bezpoœrednio od œwiadków, którzy znali
b³. Kingê, z ni¹ siê stykali, przebywali z ni¹ d³u¿szy czas.
Na podstawie analizy treœci rêkopisu z 1401 roku mo¿emy z
ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e rêkopis ten nie jest orygina³em,
ale odpisem daleko wczeœniejszego orygina³u, wskazuj¹cego
na powstanie w latach 1317 - 1329.”
W pierwszej po³owie XV wieku Jan D³ugosz napisa³ „Vita
Sanctae Cunegundis”. W dziele tym znajduje siê wiele
nowych informacji dotycz¹cych ¿ycia œw. Kingi, poniewa¿ ten
wybitny, bardzo dociekliwy historyk korzysta³ z licznych
dokumentów traktuj¹cych o czasach, w których ¿y³a.
„Do swoich dzie³ D³ugosz wykorzysta³ bogaty zasób Ÿróde³
nie tylko polskich. Korzysta³ z historii oœciennych narodów.
Prace D³ugosza stanowi¹ najwy¿sze osi¹gniêcia historiografii
œredniowiecznej w Europie. (...)
Z ¿yciorysu przez D³ugosza napisanego wynika, ¿e zna³
dobrze historiê Wêgier i zwyczaje panuj¹ce na dworze króla
wêgierskiego /„Vita” cap.I/.
Wojciech Kêtrzyñski we wstêpie do najstarszego ¿yciorysu b³.
Kingi zaznacza, ¿e D³ugosz korzysta³ i przerabia³ starszy
rêkopis ani¿eli ten, który dochowa³ siê do naszych czasów z r.
1401. D³ugosz zna³ przynajmniej poœrednio ¿ywot œw. El¿biety
Turyñskiej, która by³a kanonizowan¹ 27 maja 1235 r. Niektóre
zwyczaje istniej¹ce na dworze królewskim na Wêgrzech zna³ z
¿ywota œw. Jadwigi Œl¹skiej, a ten ¿ywot zosta³ napisany
oko³o r. 1300, gdy¿ ju¿ w r. 1310 istnia³y odpisy tych ¿ywotów.
W r. 1262 - 1264 na polecenie Stolicy Apostolskiej
przes³uchano œwiadków w sprawie ¿ycia i cnót, i cudów
Jadwigi. Ten materia³ zosta³ wykorzystany do ¿yciorysu
/Hagiografia Polska, Lublin 1971, t. I, s.467/.
Materia³ zbierany do ¿ywota œw. Stanis³awa biskupa i
mêczennika wykorzysta³ tak¿e D³ugosz do ¿ywota b³. Kingi
/Vita S.Cunegundis, cap.XIV/. D³ugosz posiada³
odpowiednie Ÿród³a historyczne do Katalogów Biskupów
Krakowskich i nie omieszka³ ich wykorzystaæ odnoœnie
biskupów Prandoty z Bia³aczewa i Paw³a z Przemankowa.
Biskupi ci przedstawieni w ¿ywocie b³. Kingi odpowiadaj¹
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innym Ÿród³om historycznym, (...)
Wspomniane w ¿ywocie Kingi miejscowoœci i zwi¹zane z nimi
wydarzenia jak Nowy Korczyn, Stary S¹cz, Kraków to wynik
zgromadzonych Ÿróde³ do Liber beneficiorum.
D³ugosz jako wychowawca synów królewskich, czêsto
przebywa³ w S¹czu. Wtedy zetkn¹³ siê z tradycj¹ dotycz¹c¹
¿ycia, cnót i cudów zwi¹zanych z osob¹ Kingi. Mia³ wiêc
mo¿noœæ porównywania Ÿróde³ historycznych z tym, co
przekazywa³a ustna tradycja.
W ¿ywocie D³ugosz wymienia osoby historyczne, które
dzia³a³y czy to z polecenia wêgierskiej pary królewskiej jak
Miku³a, niektóre matrony i dziewice /cap.II/, czy Grzymis³awy
i mo¿nych polskich, jak Klemens z Klementowa, Janusz z
Krakowa /cap.III/, biskup Prandota /cap.III/, Pawe³
/cap.XIV/, prowincja³ Braci Mniejszych Bart³omiej /cap.XV/,
wodzowie wojsk Boles³awa Wstydliwego walcz¹cy z wojskami
Swarnona /cap.IX/.
„Annales” D³ugosza stanowi¹ szczegó³owsze uzupe³nienia do
¿ywota b³. Kingi. Szczegó³owiej podane s¹ najazdy Tatarów,
ucieczka i tu³aczka pary ksi¹¿êcej, nazwiska osób wystêpuj¹cych w
poszczególnych okresach ¿ycia b³. Kingi, ich stanowiska i stosunek
do poszczególnych faktów, wydarzeñ i osób.”
Do dokumentacji kanonizacyjnej w³¹czono ¿ywoty ksiê¿nej
Kingi napisane w ró¿nych wiekach. Warto przynajmniej
wymieniæ niektóre z nich. Z szeœciu, które powsta³y w XVI
stuleciu, na szczególn¹ uwagê zas³uguje ¯ywot Œ. Kunegundy
albo Kingi Ksiê¿nej Polskiej wziêty z Klasztoru Krakowskiego
Panienek Œ. Jêdrzeja rêk¹ starodawn¹ na pergaminie pisany
Piotra Skargi TJ.

Ołtarz w Kaplicy Loretańskiej (XVII w.) w Klasztorze Klarysek w Starym Sączu.
Według tradycji w tym miejscu była cela św. Kingi (fot. arch. klasztorne)
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„Badania Wojciecha Kêtrzyñskiego wykaza³y, ¿e do jego
czasów dochowa³ siê najstarszy rêkopis „Vita Sanctae Kyngae”
pochodz¹cy z po³owy XV wieku. Rêkopis ten by³ w³asnoœci¹
Panien Klarysek w klasztorze œw. Andrzeja i przechowywa³ siê
tam jeszcze w r. 1727. Z tego wiêc rêkopisu Piotr Skarga
prawdopodobnie korzysta³. Wydaj¹c jednak ¿ywot b³. Kingi w
jêzyku polskim, dokona³ swobodnego t³umaczenia dodaj¹c
niektóre fakty jak np. data urodzenia. Poda³ skrócony ¿yciorys i
praktykê cnót, którymi siê Kinga odznacza³a. ¯yciorys ten
wydany przez Skargê przyczyni³ siê do podtrzymania i o¿ywienia
kultu b³. Kingi, gdy¿ najbardziej powszechn¹ lektur¹ wiernych w
owym czasie by³y ¿yciorysy œwiêtych, o czym œwiadcz¹ liczne
wydania ¿ywotów œwiêtych - Skargi.”
Podobne znaczenie mia³o ukazanie siê w 1617 roku dzie³a
Jana D³ugosza prze³o¿onego na jêzyk polski. Zosta³o ono
zatytu³owane: ¯ywot S. Kunegundy zakonu œwiêtej Klary
ksiê¿nej polskiej za powodem X. Jana Foxa archidiakona
krakowskiego i wizytatora tego¿ zakonu z ³aciñskiego na
polskie przez X. Przec³awa Mojeckiego dziekana
kamienieckiego przet³umaczone, za dozwoleniem starszych
w Krakowie MDCXVII.
Spoœród w³¹czonych do dokumentacji kanonizacyjnej, do
najbardziej wartoœciowych nale¿y ¿ywot ksiê¿nej Kingi
autorstwa ks. Ignacego Marcina Frankowicza wydany w 1718 r.
„Odnoœnie ci¹gle wzrastaj¹cego kultu B. Kingi sam by³
naocznym œwiadkiem, g³êbokiego przekonania wiernych o
œwiêtoœci B. Kingi, o jej przemo¿nym wstawiennictwie u
Boga, o gor¹cym nabo¿eñstwie ludu S¹decczyzny i ca³ej
Polski. Sam g³êboko prze¿y³ uroczystoœci pobeatyfikacyjne w
Starym S¹czu. By³ przekonany, ¿e kanonizacja B. Kingi
nast¹pi w bardzo krótkim czasie, dlatego podj¹³ siê swego
dzie³a, by przybli¿yæ wiernym tê postaæ. W swoim dziele
Frankowicz udostêpni³ szerokim rzeszom znaj¹cym sztukê
czytania wszystko co by³o mo¿liwe do odnalezienia i
przekazania. (...) Zas³ug¹ Frankowicza jest przedstawienie
dziejów kultu B. Kingi po roku 1471 czyli po D³ugoszowym
¿yciorysie B. Kingi. Opieraj¹c siê na aktach procesowych oraz
klasztornych zapiskach stara³ siê z jak najwiêksz¹
dok³adnoœci¹ przedstawiæ historiê kultu. Frankowicz
przytacza bardzo du¿o dokumentów znalezionych w archiwum
klasztornym staros¹deckim oraz z akt procesowych
beatyfikacyjnych z lat 1629 i 1684.”
O dok³adnoœci i obszernoœci pracy I. M. Frankowicza
œwiadczy choæby ten niewielki fragment spisu treœci jego
dzie³a:

„Vita Sanctae Cunegundis” (¯ywot œw. Kingi) Jana D³ugosza,
XV w. (fot. arch. klasztorne)
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CZÊŒÆ TRZECIA: O cudach, które Bóg pokazowa³ na proœbê
s³ugi swojej od roku 1522 a¿ do pierwszego procesu
ROZDZIA£ I Jako pojmani i na œmieræ os¹dzeni za przyczyn¹
B. Kunegundy z wiêzienia i od œmierci byli wybawieni
II. O umar³ych i konaj¹cych do ¿ywota i zdrowia
przywróconych
III. W po³ogu bia³og³owy rodz¹ce ratuje przyczyn¹ swoj¹ B.
Kunegunda
IV. Opuchniêtych, wrzodowatych ratuje B. Kunegunda
V. W g³owie strzykanie i inne boleœci odpêdza B. Kunegunda
VI. Œlepotê, ciemnotê, boleœci¹ oczu z³o¿onych wspomaga B.
Kunegunda
VII. Boleœci w rêkach, nogach i na wszystkim ciele uœmierza
VIII. Boleœci wnêtrza, zêbów i na wszystko
IX. Na febrê, zimnicê i gor¹czkê
X. O chorobach
XI. Niemych, od rozumu odesz³ych, nierówn¹ niemoc
cierpi¹cych wspomaga B. Kunegunda
XII. Krwi¹ p³yn¹cy, na³o¿n¹ chorob¹ choruj¹cy, dr¿enie
cz³onków cierpi¹cy pocieszani od B.Kunegundy
XIII. W rozmaitych paroksyzmach odbieraj¹ pociechê i
zdrowie uciekaj¹cy siê do przyczyny B. Kunegundy
XIV. Jako Pan Bóg przez ró¿ne natchnienia i objawienia
upomina³, aby siê w przyczynach swoich do B.
Kunegundy uciekali.
Autorami szczególnie wartoœciowych, bo popartych
gruntownymi badaniami historycznymi ¿ywotów œw. Kingi i
dziejów jej kultu byli te¿ m.in. Stanis³aw Zaleski i Czes³aw
Bogdalski (XIX wiek) a tak¿e historycy dwudziestowieczni,
tacy jak: Immakulata Rogalska, Ludwik Kowalski, Zofia
Budkowa, Maria Helena Witrowska.
Powstaj¹ce w ci¹gu wieków ¿ywoty œw. Kingi, badanie
zachowanych Ÿróde³ historycznych, liczne prace bêd¹ce
próbami rozwiania w¹tpliwoœci i udzielenia odpowiedzi na
ró¿ne pytania dotycz¹ce ¿ycia fundatorki staros¹deckiego
klasztoru oraz czasów, miejsc i ludzi jej wspó³czesnych to
nie tylko dowody dociekliwoœci i pasji badawczej
historyków, ale te¿ œwiadectwa ¿ywego kultu Pani Ziemi
S¹deckiej.
O czci dla œw. Kingi œwiadcz¹ oprócz zachowanych
ró¿norodnych modlitw, pieœni, legend, opowieœci o ³askach
i cudach, równie¿ wielkie uroczystoœci, odbywaj¹ce siê
z ró¿nych okazji, np. rocznic jej œmierci, jubileuszów
beatyfikacji, czy fundacji klasztoru.
„Œwiadkowie procesów beatyfikacyjnych b³. Kingi w swych
zeznaniach powo³ywali siê miêdzy innymi, ¿e swoje
wiadomoœci i wiarê w prawdziwoœæ przekazywanych faktów
z ¿ycia i praktyki cnót b³ogos³awionej opierali na treœci
zas³yszanych kazañ i autorytecie samych kaznodziejów. (...)
Najstarsze kazania do po³owy XVII wieku w³¹cznie nie
dochowa³y siê do naszych czasów ani w rêkopisach ani
wydane drukiem. Jedynie na podstawie zeznañ œwiadków
w procesach beatyfikacyjnych mo¿emy wnioskowaæ, ¿e
kaznodzieje korzystali z ¿ywota b³. Kingi napisanego przez
Jana D³ugosza, ale w t³umaczeniu Przec³awa Mojeckiego,
wydanym w r. 1617. Od drugiej po³owy XVII wieku zaczê³y
ukazywaæ siê kazania wydane drukiem, dziêki czemu
dochowa³y siê do naszych czasów.”
W „Positio super virtutibus” zamieszczone zosta³y informacje
o kaznodziejach oraz o treœci ich kazañ wyg³oszonych
podczas uroczystoœci poœwiêconych b³. Kindze. Niektóre
kazania wydrukowano w ca³oœci. Oto jak przestawiono
w dokumentacji kanonizacyjnej treœæ kazania wyg³oszonego
przez Sebastiana Piskorskiego, który pe³ni³ urz¹d asesora
Komisji Beatyfikacyjnej:

„W dniu 21 lutego 1684 r. Piskorski wyg³osi³ w
koœciele œw. Andrzeja przy klasztorze sióstr
klarysek w Krakowie w obecnoœci króla Jana III
z rodzin¹, biskupa Oborskiego oraz t³umu
duchownych i œwieckich dostojników kazanie.
Kaznodzieja uwa¿a, ¿e okres od rozpoczêcia
procesu, a¿ do beatyfikacji jest szczególnym
budzeniem Kingi z wiekowego snu na dalsze ¿ycie
w niebie w aureoli œwiêtych. Z tego snu budzi j¹:
a/ g³os samego Boga, b/ g³os Matki Bo¿ej, c/
g³os b³. Salomei, d/ g³os ca³ej korony polskiej
i wêgierskiej, e/ g³os najwy¿szej g³owy Koœcio³a
i jego Apostolskiego Komisarza prowadz¹cego
proces beatyfikacyjny, f/ g³os córek duchowych
Kingi - klarysek.
W kazaniu swoim bardzo umiejêtnie przedstawi³
¿ycie i cnoty b³. Kingi, nadto dziwne powi¹zanie
jej losów ¿yciowych z losami narodu polskiego,
udrêczonego wojnami, niszczeniem i wyludnieniem kraju, nêdz¹.”
Warto wspomnieæ jeszcze znajduj¹ce siê
w „Positio...” listy pasterskie biskupów tarnowskich,
kierowane do wiernych przy ró¿nych wa¿nych
okazjach. Poni¿szy cytat zaczerpniêty zosta³ z listu
pasterskiego napisanego przez biskupa Jerzego
Ablewicza z okazji 700-lecia za³o¿enia Klasztoru
Sióstr Klarysek w Starym S¹czu przez b³. Kingê „Orêdowniczkê kultury polskiej”.
„Po dzieñ dzisiejszy liczne Córki duchowe b³.
Kingi w klasztorze staros¹deckim modl¹ siê
¿arliwie i id¹ œladami swojej ukochanej Matki
Za³o¿ycielki, która przekaza³a im pe³en uroku
model zakonnej kultury chrzeœcijañskiej i
franciszkañskiej. Nieprzerwane w ci¹gu 700 lat
istnienie klasztoru staros¹deckiego jest
niezwyk³ym - rzec mo¿na - wyj¹tkowym
zjawiskiem w historii Polski pobudzaj¹cym do
refleksji nad si³¹ orêdownictwa b³. Kingi u Boga.”
Rok temu Ojciec Œw. Jan Pawe³ II w czasie swojej
wizyty w Pary¿u wyg³osi³ przemówienie do
cz³onków ONZ do spraw oœwiaty, kultury i sztuki
/UNESCO/. W tym przemówieniu Papie¿
stwierdzi³, ¿e ka¿dy naród ma prawo do swego
specyficznego dziedzictwa kultury, a on sam jest
synem narodu, który zachowa³ sw¹ to¿samoœæ
mimo rozbiorów i obcej okupacji wy³¹cznie dziêki
swojej kulturze. Dodaæ mo¿na, ¿e Orêdowniczk¹
tej kultury, która uratowa³a nasz naród by³a i jest
od 7 stuleci b³. Kinga.”
W dokumentacji kanonizacyjnej zamieszczono
setki tytu³ów ró¿nych druków, w których znajduj¹
siê informacje dotycz¹ce ¿ycia i dzie³a œw. Kingi
oraz wielowiekowej czci dla niej. Po kanonizacji
liczba wydawnictw ci¹gle wzrasta. Wszystkie
nowe opracowania specjalistów oraz dostêpne i
daj¹ce siê przechowaæ wspó³czesne œwiadectwa
kultu œw. Kingi skrzêtnie gromadz¹ siostry
klaryski w staros¹deckim klasztorze.
cdn
1
Wszystkie cytaty zaczerpniêto z dokumentów
zebranych przez Komisjê Bieg³ych w latach 1993
- 1994 i opracowanych przez vicepostulatora - o.
Izydora Borkiewicza. Zosta³y one umieszczone w
„Positio super virtutibus”. Tu zacytowano teksty
Ÿród³owe, b¹dŸ komentarze o. Borkiewicza (AKKS)

Strona 11
Z s¹deckim rodowodem

PROF. ADAM MYJAK
- RZEŹBIARZ I PEDAGOG

Fot. arch. „Mała Galeria“ w Nowym Sączu
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Urodzony 3 stycznia 1947 roku w Starym S¹czu.
Studiowa³ na Wydziale RzeŸby Akademii Sztuk
Piêknych w Warszawie w latach 1965-1971, póŸniej
zosta³ tam wyk³adowc¹, profesorem i rektorem.
Funkcjê t¹ sprawuje po raz czwarty, poprzednio
w latach 1990-1993, 1993-1996, 1999-2002, obecnie 2002-2005.
(Wydzia³ RzeŸby tej uczelni skupia czo³ówkê rzeŸbiarzy polskich
odnosz¹cych liczne sukcesy artystyczne w kraju i za granic¹; czyt.
„Teresa Plata-Nowiñska” - Kurier Staros¹decki nr 141).
Wybitny rzeŸbiarz i pedagog o wielkim i uznanym dorobku twórczym.
Uprawia twórczoœæ w dziedzinie rzeŸby kameralnej i monumentalnej,
medalierstwa oraz rysunku.
Wielokrotny stypendysta Ministra Kultury. Przebywa³ na stypendium
twórczym w Niemczech. Prace z dziedziny rzeŸby, medalierstwa i
rysunku prezentowa³ na oko³o 50. wystawach indywidualnych i oko³o
100. zbiorowych, w znacz¹cych muzeach i galeriach polskich i
zagranicznych. Jest laureatem wielu nagród pañstwowych oraz na
realizacje pomnikowe i medalierskie. Otrzyma³ m.in.: II nagrodê za
rzeŸbê „Stary aktor”, Warszawa, 1971 medal br¹zowy - III Festiwal
Sztuk Piêknych, Warszawa, 1972 nagrodê miasta Krakowa za rzeŸbê
„Katedra”, 1973 medal srebrny - IV Festiwal Sztuk Piêknych, Warszawa,
1974 medal - XII Festiwal Sztuk Plastycznych, Sopot, 1974 nagrodê
Hiszpañskiej Federacji ¯eglarskiej za rzeŸbê „¯eglarz”, Barcelona, 1979
nagrodê honorow¹, Rostock, 1987 nagrodê PROJEKTU za rok 1989 oraz
kilkanaœcie nagród w konkursach na realizacje pomnikowe i medalierskie.
Wspó³twórca Pomnika Katyñskiego w Warszawie oraz Kwadrygi Apollina
na Teatrze Wielkim.
Autor metalowych odlewów d³oni wybitnych polskich artystów filmowych
i teatralnych na „promenadzie gwiazd” w Miêdzyzdrojach.
O sztuce Adama Myjaka, wielokrotnie analizowanej i opisywanej, inni
artyœci i krytycy mówi¹, ¿e jest znacz¹cym wk³adem w rozwój
wspó³czesnej kultury; wyznacza nowe obszary doznañ uwik³anego w
sprzecznoœci wspó³czesnego œwiata.
„...W sztuce Myjaka odkrywamy wiele sprzecznoœci...” (…)
„…Zach³annie chwyta wielorakie inspiracje p³yn¹ce z natury, ¿ycia
ludzkiego i doœwiadczeñ sztuk ubieg³ych epok. Nie jest to postawa
synkretyczna, lecz analityczna, refleksyjna, ofensywna, zaborcza w
chwytaniu na gor¹co obrazów wspó³czesnego œwiata...”; „...Stiuki
polichromowane z cyklu ››Katedry‹‹ s¹ z kolei statyczne, zwarte,
monumentalne, zastyg³e w spokoju i bezruchu. Przywodz¹ na myœl
zaczerpniête z filozofii i sztuki greckiej pojêcie ››logos‹‹ znamionuj¹ce
skupienie, porz¹dek, racjonalizm…” - pisze prof. Aleksander
Wojciechowski, artysta rzeŸbiarz, historyk sztuki i krytyk. Natomiast dr
Joanna Sosnowska z Instytutu Sztuki PAN konstatuje: „... ¯ycie w
ogóle, a zw³aszcza kondycjê ludzk¹ charakteryzuje ››kreatywnoœæ i
wolnoœæ‹‹. Tak wiêc powrót do ziemi to te¿ upadek, z którego mo¿na siê
podnieœæ, od¿ywaj¹c jak mityczny Anteusz. Wspó³czesny cz³owiek
odnajduje w tym mo¿liwoœæ wyjœcia poza historiê nios¹c¹ pesymizm i
nihilizm. Horyzont historyczny by³ dla Adama Myjaka zawsze czymœ
obcym i w sztuce niepo¿¹danym, lecz odrzucenie w³asnego czasu jest
bolesne, gdyby nie b³ysk nadziei, ¿e siê dotrze do prawdy...”.
Wybitny Artysta jest nadal emocjonalnie zwi¹zany z S¹decczyzn¹.
Wystawia³ swoje rzeŸby w ramach I Ma³ego Festiwalu Form
Artystycznych w nowos¹deckiej „Ma³ej Galerii”. W albumie ilustruj¹cym
artystyczn¹ dzia³alnoœæ s³awnej Kossalówki (od 1990 do 1997)
zamieszczono taki wpis: „Wiem, jakie tutaj s¹ wystawy, jakie œrodowisko
wspania³e, jaka atmosfera. Bardzo siê cieszê, ¿e mog³em tutaj, w Ma³ej
Galerii wystawiæ swoje prace…” (Adam Myjak, 18 paŸdziernika 1993).
Opr. AND Źródło: http://palacjablonna.pl/wystawy/myjak.htm www.artbiznes.pl/jsp/artbiznes/artysci.jsp
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POECI ZAGLĄDAJĄ DO WASZYCH SUMIEŃ
¹decczyzna staje siê coraz bardziej wyrazistym punktem
na literackiej mapie Polski. Dzia³a tu pod kierownictwem
Marka Basiagi prê¿ne œrodowisko pisarskie skupione wokó³
Klubu Literackiego „S¹decczyna”, wydaj¹cego w³asny rocznik
„Spotkania” oraz liczne ksi¹¿ki literackie. Pragniemy wiêc
przedstawiæ dwa interesuj¹ce tomiki wierszy, opublikowane
staraniem Klubu - a wiêc Danuty Marii Su³kowskiej:
„Olœnienia, tudzie¿ osobiste wycieczki pod adresem bliŸniego
mego” ze Starego S¹cza oraz Marka Basiagi: „Mityki przez
wieki” z Nowego S¹cza. To, co ³¹czy te dwie, czêsto
diametralnie ró¿ne poetyki, to chêæ poruszenia przy pomocy
s³ów u³o¿onych w dyskurs poetycki ludzkich sumieñ, by
zwrócili uwagê na systematyczny rozk³ad ³¹cz¹cych ich wiêzi
ludzi oraz relacji ze swym naturalnym œrodowiskiem, które
jest przecie¿ ich ojcowizn¹. S³owa mog¹ przecie¿ poruszaæ
sumienie bliŸniego, choæby ten drugi by³ przekonany, ¿e jest
wcieleniem „prawa bo¿ego” na Ziemi. I tu gry s³owne poetów
maj¹ wiele dobrego do zrobienia.
Na tê œcie¿kê wst¹pi³a D. M. Su³kowska, staj¹c naprzeciw
ludzi, tych jej bliskich i tych anonimowych, patrz¹c im prosto
w oczy. Wtedy, choæ czêsto siê milczy, s³owa przychodz¹
same i nazywaj¹ rzeczy po imieniu. W wierszu bez tytu³u
jednak ostrzega, pisz¹c: strze¿cie siê wyzwolicieli / oni /
jedn¹ rêk¹ otwieraj¹ drzwi wiêzienia / drug¹ zak³adaj¹
uwolnionym / w³asne kajdany. No i w³aœnie, Su³kowska, krok
po kroku, zagl¹daj¹c w duszê ludzi, odkrywa wiele prawd,
które staraj¹ siê oni zakryæ rutynowymi wypowiedziami i
zachowaniami, a ich prawdziwoœæ i szczeroœæ najczêœciej
opieraj¹ na autorytecie historii, kultury, a nawet samego Pana
Boga. Có¿ - hipokryzja sta³a siê najbardziej popularn¹ karm¹
dla dusz naszych czasów i poetka postanowi³a konsekwentnie
pod¹¿aæ jej tropem, za co jej chwa³a i s³awa! Nie zostawia
wiêc specjalnych z³udzeñ dla sprawiedliwych, wybranych,
wybitnych,
prawomyœlnych,
wiernych
zakochanych,
³askawych, wyrozumia³ych, bogobojnych itd., którzy roszcz¹
sobie prawa do wyj¹tkowego traktowania, pe³nego pos³uchu,
odpowiedniego szacunku itp. Su³kowska przypomina im z
pe³n¹ ironi¹ o ich dwulicowoœci, a nawet wielolicowoœci. Niech
o tym dobrze zaœwiadcz¹ takie oto sformu³owania autorki, np.
w wierszu pt. „Ludzkoœæ” pisze: sk³ada siê / wy³¹cznie / z
Narodów Wybranych, zaœ w wierszu pt. „O poleg³ym” zamkn¹³ siê w swej skorupie / i nie widzia³/walca historii,
natomiast w utworze pt. „Nieustaj¹ca hekatomba” - p³on¹ /
s³uszne sprawy / na stosie ofiarnym / ku czci / Ugody.
Utwory Su³kowskiej w³aœciwie przypominaj¹ sw¹ form¹:
porzekad³a, gnomy, albo antyfony i maj¹ pod wieloma
wzglêdami rytmikê podobn¹ w wydŸwiêku do myœli z krêgu
japoñskiego haiku. Zbijaj¹ z tropu, daj¹ do myœlenia, szczypi¹
w oczy i uszy, piek¹ w podniebienie, bo poetka za¿arcie
walczy o to, by s³owa i mowa nie by³y dla ludzi form¹
majestatycznego kamufla¿u dla niegodziwoœci, ale ¿eby
wyra¿a³y ich rzeczywiste emocje, które nios¹ na sobie
autentyczne i otwarte na œwiat myœlenie, odpowiedzialne nie
tylko za s³owa, ale i czyny. Choæ z przek¹sem przypomina i o
tym trywialnym fakcie, ¿e: posiadanie wolnej woli / nie
gwarantuje / wolnoœci. Natomiast w wierszu-apelu „Do zbyt
g³oœnego” - upomina: zastanów siê / co próbujesz zag³uszyæ.
I wreszcie siêgniemy do bardzo burzliwie fermentuj¹cego
pointami znaczeñ tomiku s¹deckiego poety Marka Basiagi..
Poeta postawi³ sobie za cel zmierzenie siê nie tylko z widmem
staroœci, która jest wbudowana w ka¿de indywidualne
istnienie, ale równie¿ podj¹³ z tej perspektywy g³êboki dialog

S

i spór z niektórymi poetyckimi doœwiadczeniami kultury
europejskiej, poczynaj¹c od poezji antycznej, kiedy ró¿nica
miêdzy poezj¹ i filozofi¹ by³a ma³o wyrazista.
Nieprzypadkowo Basiaga odwo³uje siê do fenomenologicznej
tradycji Edmunda Husserla, gdy¿ ów poszukiwany przez niego
œwiat eidosów, sk³adników owego „ja transcendentalne
naszego œwiata”, okreœlaj¹cego ludzkie znaczenia, w jego
poezji czêsto bywa na cenzurowanym, a s³ówko „nie” stanowi
poniek¹d klucz do dalszej penetracji zakresu panuj¹cych nad
ludŸmi i tyranizuj¹cych ich ¿ycie sensów. Poecie bliska jest
niew¹tpliwie postawa wiernoœci wzglêdem dyskursu
poetyckiego zarówno Cypriana Kamila Norwida jak i
Jaros³awa Iwaszkiewicza, chocia¿ „biesowskie piek³o” emocji
podpowiada mu, ¿e ta droga ku wiecznoœci bywa najczêœciej
zawodna. W wierszu pt. „Mistrz” zdaje sobie Basiaga sprawê,
¿e obowi¹zki nak³adane na twórcê wskazuj¹ na eidos samego
piêkna, z czego wynikaj¹ okreœlone powinnoœci, zaœ sam byt
poety jest w takiej sytuacji w³aœciwie znikomy. W rozmowie z
mistrzem konkluduje: (...) Rzek³em mistrzowi wszystko czego
nie wiedzia³em / To dobry pocz¹tek powiedzia³ / Od tego i ja
zacz¹³em / A teraz popatrz na mnie dobrze / Jaskó³ki
wyrazów wylatuj¹ spod mego pióra / Niepoliczalne czarne
ob³oki piêkna. Skazanie poety na pracê w s³owie i
odpowiedzialnoœæ za jego rzeczywisty sens czêsto przecie¿
odbiera wszelk¹ nadziejê twórcy. Rozdarty pomiêdzy
obowi¹zkiem tradycji i obowi¹zkiem tworzenia metafory,
poeta powoli dojrzewa do wiedzy na temat prawdy istnienia
swego œwiata i wtedy nawet dobrodziejstwo snu - przypomina
poeta - staje siê podejrzane. Nawet ucieczka do „Gospody
Wergila”, gdzie mo¿na jeszcze upajaæ siê zapachem wiersza,
nie zapewnia mu komfortu bezpieczeñstwa, bo kiedy
dziewczyna podaje wino, to ju¿ (...) ³awa pod nami nasz eden
i hades. W wierszach poety s¹deckiego zostaj¹ wiêc ukazane
fundamentalne rozterki egzystencjalne cz³owieka, które w
¿ywocie poety mog¹ przybraæ najczêœciej formê nieustaj¹cej i
gigantycznej obsesji: obsesji w pe³ni uœwiadamiaj¹cej, i¿
doœwiadczane przez cz³owieka wymiary absolutne wszelkich
wartoœci zawsze s¹ zagro¿one przez równoczesne im
doœwiadczenie
up³ywaj¹cego
bezpowrotnie
czasu,
podpowiadaj¹ce ka¿demu owo memento mori. Basiaga
w prostych s³owach pokazuje ow¹ dramaturgiê splotu
doœwiadczeñ, któr¹ ujawnia poetycka gra s³ów, pisz¹c: (...)
Krzycza³em zabierzcie mnie z sob¹ / Lecz tylko pióro upad³o
mi do stóp / I horyzontem nieba by³ horyzont moich s³ów /
Spad³y kule œlimaków i g¹sienic / Poetyka larw / Czyjeœ sny
ezoteryczne s³owa.
Obie propozycje poetyckie nie s¹ obliczone na jakieœ proste i
powierzchowne moralizowanie. Su³kowska i Basiaga daj¹
przede wszystkim impuls do myœlenia i zmuszaj¹ do refleksji nad
sensem ¿ycia ka¿dego z nas, bez wzglêdu z jakiej perspektywy
spo³ecznej i stopnia naszej zamo¿noœci ogl¹damy ten œwiat. Oni
delikatnie pukaj¹ do ludzkich sumieñ, by otworzyli je na ¿ycie:
na jego bezpoœrednie doœwiadczenie, w którym znikomoœæ
ka¿dego istnienia nie przeszkadza nikomu byæ piêknym,
dobrym, godnym i zadowolonym z siebie.

Ignacy S. Fiut

_______________________
D. M. Su³kowska, Olœnienia, tudzie¿ osobiste wycieczki pod
adresem bliŸniego mego, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas
Christiana” Oddzia³ Ma³opolski w Krakowie, Kraków 2004
M. Basiaga, Mityki przez wieki, Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana“ Oddzia³ w Nowym S¹czu, Nowy S¹cz 2003
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80 LAT LASÓW PAŃSTWOWYCH

Nadleœnictwo
„Lasy Pañstwowe” - Pañstwowe Gospodarstwo Leœne
powo³ane do ochrony, u¿ytkowania i kszta³towania polskich
lasów obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia. Lasy rosn¹ na
9 mln ha, czyli pokrywaj¹ ponad 28 % powierzchni Polski
(ponad 7,5 mln ha jest zarz¹dzane przez „Lasy
Pañstwowe”). Leœnicy gospodaruj¹ cennym maj¹tkiem,
niemal jedn¹ czwart¹ powierzchni kraju. Dbaj¹, aby wartoœæ
lasów ros³a. Chc¹ zachowaæ pe³niê bogactwa
przyrodniczego lasów i zapewniæ mo¿liwoœæ wype³niania
przez nie wa¿nych funkcji ekologicznych, spo³ecznych i
gospodarczych. „Lasy Pañstwowe” s¹ otwarte dla
wszystkich. Mo¿na bez przeszkód korzystaæ z ich walorów:
jagód i grzybów, ciszy i œwie¿ego powietrza. Leœnicy
gospodaruj¹ w nich racjonalnie, zgodnie z najnowsz¹ wiedz¹
i zasadami zrównowa¿onego rozwoju. Poœwiêcaj¹ wiele
pracy, by udostêpniæ lasy spo³eczeñstwu - organizuj¹
parkingi, pola biwakowe i miejsca wypoczynku.
Jednostk¹ „Lasów Pañstwowych” dzia³aj¹c¹ na naszym
terenie jest Nadleœnictwo Stary S¹cz. Obejmuje ono 2
obrêby leœne i jest podzielone na 9 leœnictw - obrêb Nowy
S¹cz z 4 leœnictwami: Che³miec, £ososina Dolna, Ro¿nów,
Lipnica Wielka oraz obrêb Stary S¹cz równie¿ z 4
leœnictwami: Przysietnica, Gaboñ, Obidza, Przyszowa.
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Nadleœnictwem kieruje mgr in¿. Eugeniusz Kowalik.
Zastêpc¹ nadleœniczego jest mgr in¿. Tadeusz Chlipa³a. Na
terenie gminy pracuje tak¿e dwóch leœniczych: Jan Bulanda
w Przysietnicy oraz Tomasz Bulanda w Gaboniu.
Lasy Nadleœnictwa cechuje ró¿nopiêtrowoœæ i zró¿nicowanie
wiekowe. Prawie ca³oœæ drzewostanów odnawiana jest
w sposób naturalny. Drzewa poddawane presji ze strony
przyrody o¿ywionej oraz czynników abiotycznych (takich jak
wiatr, œnieg, czy gwa³towne wzbieranie potoków w okresach
letnich) chronione s¹ poprzez w³aœciw¹ gospodarkê leœn¹, tj.
tak¹, która zmniejsza wra¿liwoœæ drzewostanów na czynniki
zewnêtrzne oraz maksymalnie rozprasza ryzyko hodowlane.
Polega to przede wszystkim na ograniczeniu szkód poprzez
grodzenie najcenniejszych, lub najbardziej zagro¿onych
fragmentów
odnowienia,
zabezpieczaniu
pêdów
wierzcho³kowych repentolem (preparatem przeznaczonym
do ograniczenia szkód w drzewkach iglastych wyrz¹dzanych
przez zaj¹cowate i jeleniowate) oraz w przypadku cennych
gatunków - na stosowaniu plastykowych os³onek.
Nadleœnictwo prowadzi równie¿ czynn¹ ochronê lasu
poprzez coroczne wykonywanie odstrza³ów zwierzyny
p³owej (kszta³tuj¹ce w³aœciwie liczebnoœæ i strukturê p³ciow¹
populacji), zapewnia pokarm dla zwierzyny w paœnikach oraz
zak³ada poletka ³owieckie. Powadzony jest równie¿
monitoring zdrowotnoœci lasów oraz poszukiwania
szkodników, g³ównie sosny i œwierka. Rokrocznie wyk³adane
s¹ pu³apki feromonowe i klasyczne na cetyñca oraz kornika,
na sta³ych powierzchniach kontrolnych prowadzi siê
poszukiwania szkodników sosny oraz zasnui wysokogórskiej.
W tutejszych lasach ¿yje wiele zwierz¹t typowych dla lasów
górskich Karpat - jelenie, sarny, dziki. Pojawiaj¹ siê tak¿e
du¿e drapie¿niki: wilki, ryœ i niedŸwiedŸ. Osobliwoœci¹ œwiata
zwierzêcego s¹ rzadkie ptaki - puchacz i inne sowy, bocian
czarny, kruk, orlik krzykliwy, kania rdzawa i pustu³ka. P³azy
reprezentuj¹: salamandra plamista, traszka górska, ropucha
i ¿aby, gady zaœ: ¿mija zygzakowata, zaskroniec, padalec i
jaszczurki. Wystêpuj¹ tu chronione gatunki roœlin: lilia
z³otog³ów, pe³nik europejski, jêzycznik pospolity, cis i jarz¹b
brekinia.
Nadleœnictwo jest tzw. nadleœnictwem przyszkolnym,
wspó³pracuj¹cym z Technikum Leœnym w Starym S¹czu.
M³odzie¿ szkolna wykonuje w lasach praktyki i æwiczenia
terenowe.
Ca³y obszar Nadleœnictwa jest bardzo atrakcyjny
turystycznie, z oznakowanymi szlakami pieszymi, a ostatnio
rowerowymi i konnymi. Z uwagi na wysokie walory
krajobrazowe i turystyczne czêœæ tego obszaru wchodzi w
sk³ad Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Znajduj¹ siê tu
rezerwaty florystyczne i rezerwat geologiczny oraz pomniki
przyrody nieo¿ywionej stanowi¹ce ró¿ne formy wietrzenia
piaskowców.
W Nadleœnictwie prowadzona jest równie¿ gospodarka
³owiecka w Oœrodku
Hodowli Zwierzyny Lasów
Pañstwowych. OHZ utworzono w obwodzie ³owieckim nr 66
wy³¹czonym z wydzier¿awienia o powierzchni 2300 ha, w
tym 1300 ha powierzchni leœnej. OHZ to zwarty kompleks
leœny lasów górskich, po³o¿ony w Beskidzie S¹deckim w
terenie atrakcyjnym równie¿ pod wzglêdem turystycznym,
posiada w³asn¹ kwaterê myœliwsk¹ kat. I (8 miejsc
noclegowych - pokoje 2 i 3 osobowe, kuchnia, ³azienka)
po³o¿on¹ na terenie ³owiska w miejscowoœci Przysietnica.
Opr. RK

„Sosny Czarne” przy ul. Jana Pawła II, fot. R. Kumor

Za: http://starysacz.krakow.lasy.gov.pl/index.html
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„Œwiêta Kinga
w prozie i poezji”
- prace laureatów
konkursu literackiego
Paulina Cebula

MOJE SPOTKANIE ZE ŚWIĘTĄ KINGĄ
By³ upalny, letni dzieñ. W³óczy³am siê po staros¹deckim
rynku i zajada³am pyszne, malinowe lody. Nagle, jakby spod
ziemi, wyrós³ Klasztor Sióstr Klarysek. Wejœæ czy nie wejœæ? waha³am siê przez chwilê, po czym szybko przekroczy³am
próg wielkich drzwi klasztornego koœcio³a.
W œrodku by³o o wiele ch³odniej ni¿ na dworze. Usiad³am
w ³awce i pomyœla³am o ¿yciu Œw. Kingi. Grube mury t³umi³y
odg³osy cywilizacji, by³o cicho i - niesamowicie. I wtedy ca³y
œwiat zakrêci³ siê wokó³ w³asnej osi, a ja zacisnê³am mocno
powieki. Po chwili us³ysza³am mi³y g³os:
- Siostro Paulino! Siostro Paulino!
Otworzy³am oczy i zobaczy³am siostrê klaryskê stoj¹c¹
obok mnie.
- Kim siostra jest? - spyta³am przestraszona.
- Nie poznajesz mnie? - zdziwi³a siê.
- Co siê z Tob¹ dzieje? Zasnê³aœ przy pacierzu. Zreszt¹,
mniejsza z tym. Zanieœ, proszê, siostrze Kindze ten
modlitewnik do celi.
Gdy zakonnica objaœni³a mi, jak tam trafiæ, uda³am siê w
drogê.
Wkrótce dotar³am na miejsce. Zapuka³am, ale nie
doczeka³am siê odpowiedzi, wiêc wesz³am do œrodka.
Znalaz³am siê w bardzo skromnym pokoju. Po prawej stronie
by³o ³ó¿ko, po lewej - ma³a szafka, a obok niej krzes³o. Na
œcianie wisia³ krzy¿yk. W³aœnie przed nim klêcza³a Œwiêta
Kinga. By³a tak rozmodlona, ¿e nie zauwa¿y³a mojego wejœcia.
- Siostro Kingo! - powiedzia³am prawie szeptem. Odwróci³a
siê w moj¹ stronê i wreszcie zobaczy³am Jej twarz. Nie by³a
m³oda, lecz bardzo piêkna i jasna. Spod habitu wysuwa³y siê
d³ugie, kasztanowe w³osy, lekko siwiej¹ce: Oczy Œwiêtej mia³y
kolor b³êkitny jak niebo. Kiedy wsta³a i podesz³a do mnie,
zauwa¿y³am, ¿e jest wysoka i smuk³a. Trochê nieœmia³o
poda³am Jej ksi¹¿kê, mówi¹c:
- Proszê. Oto modlitewnik, o który siostra prosi³a.
- Dziêkujê! - zawo³a³a radoœnie siostra Kinga. - Jest w nim
du¿o modlitw oraz litanii. Bardzo pragnê³am go mieæ.
- To ja ju¿ pójdê. Zostañ z Bogiem, siostro.
- Z Bogiem. - odpowiedzia³a.
Jak siê szybko zorientowa³am, do moich obowi¹zków w
klasztorze nale¿a³o zajmowanie siê ogrodem. Musia³am pieliæ,
przycinaæ krzewy i sadziæ kwiaty. Czêsto przychodzi³a tam
Œwiêta Kinga - dogl¹da³a pracy, pomaga³a mi. Lubi³am
przygl¹daæ siê tej piêknej ksiê¿nej, sprawiaj¹cej wra¿enie
wynios³ej i dumnej. Nied³ugo przekona³am siê, ¿e to tylko
pozory. Ta niezwyk³a kobieta wyrzek³a siê przecie¿ osobistego
szczêœcia, posiadania rodziny, dzieci, bogactwa.
Bardzo troszczy³a siê o losy narodu, wspomaga³a finansowo
odbudowê zniszczonego przez Tatarów kraju, zw³aszcza
Krakowa.
Tak, duma i pycha by³y Jej obce.
Przygl¹da³am siê (gdy nie widzia³a) Jej uduchowionej
twarzy, z której bi³o jakieœ nieznane œwiat³o i pragnienie
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poœwiêcenia Bogu wszystkiego, ca³ej swojej istoty, ca³ego
swego ¿ycia.
Moja „przygoda“ (jak z „Godziny p¹sowej ró¿y“) trwa³a
dalej.
Fascynowa³o mnie nie tyle surowe, klasztorne ¿ycie
(g³êboko odczuwa³am brak komputera i radia), co codzienne
spotkania ze Œw. King¹. Minê³o lato, zaczê³am
przygotowywaæ „moje” roœlinki na przetrwanie zimy. By³o
piêkne wrzeœniowe s³oñce, nitki babiego lata snu³y siê w
powietrzu. Od kilku dni nie widzia³am Œwiêtej.
- Dlaczego nie odwiedza ogrodu? Co siê sta³o? zastanawia³am siê.
Nagle, jak grom z jasnego nieba, uderzy³a we mnie smutna
nowina: „Nasza Kinga jest chora, ciê¿ko chora i niezwykle
cierpi”.
Codziennie spotyka³am siê z siostrami w klasztornej
kaplicy i ¿arliwie modli³yœmy siê o uzdrowienie dla chorej.
Mija³y miesi¹ce, by³ rok 1292, przysz³a kolejna wiosna, a
potem lato. W tym czasie siostra Kinga zupe³nie podda³a siê
woli Boga, z pokor¹ znosi³a ogrom cierpieñ zwi¹zanych z
chorob¹. Czasami, gdy czu³a siê lepiej, próbowa³a pracowaæ;
szy³a szaty dla biednych i sierot, o których nie zapomina³a
nawet w ostatnich miesi¹cach ¿ycia.
Nasta³y lipcowe upa³y.
Rano - jak co dzieñ - podlewa³am swoje piêkne herbaciane
ró¿e, które mia³y zdobiæ o³tarz. Wtem us³ysza³am wo³anie
siostry Petycji:
- Siostro Paulino proszê zostawiæ ogród i szybko przybiec do
refektarza.
Czu³am, ¿e dzieje siê coœ niedobrego. Gdy wesz³am do
refektarza, zobaczy³am zatroskane twarze zakonnic.
Us³ysza³am g³os matki prze³o¿onej
- Siostra Kinga prosi, byœmy stawi³y siê w Jej celi. Chce siê
z nami po¿egnaæ - doda³a cicho.
Wesz³yœmy do skromnego pomieszczenia. Przy chorej by³a
ksiê¿na Gryfina. Jej twarz wyra¿a³a ból i oddanie. Na bia³ej
haftowanej poduszce spoczywa³a g³owa Kingi. Kredowo bia³a
cera chorej okolona by³a ciemnymi w³osami, z rzadka
przetykanymi srebrnymi nitkami. Na ³o¿e pada³a jasna,
s³oneczna poœwiata, co czyni³o ca³¹ scenê jakby nieziemsk¹.
W nieruchomej ciszy us³ysza³yœmy ³agodny g³os:
- Drogie Siostry. Wiem, ¿e zbli¿a siê moja ostatnia godzina,
nied³ugo stanê przed obliczem Pana. Pragnê siê z Wami
po¿egnaæ i udzieliæ ostatnich rad. B¹dŸcie cierpliwe
w przeciwnoœciach, szukajcie pokoju, mi³oœci i zgody miêdzy
sob¹, a przede wszystkim módlcie siê. Ja, tak¿e poza grobem,
bêdê siê za Wami wstawiaæ u Pana Jezusa...
S³owa Kingi p³ynê³y cicho i spokojnie, wlewaj¹c siê w nasze
serca. By³am wzruszona i g³êboko przejêta. Ju¿ wiedzia³am,
na czym polega wielkoœæ cz³owieka. Podczas gdy umieraj¹ca
siostra mówi³a, czu³am, ¿e po policzkach p³yn¹ mi ³zy. Kinga
poprosi³a jeszcze, byœmy siê za ni¹ pomodli³y. Uklêk³yœmy
przy ³ó¿ku chorej, a siostra Petycja rozpoczê³a ró¿aniec.
Otoczona rozmodlonymi zakonnicami Œwiêta (bo tak o niej
wtedy myœla³am) uœmiechnê³a siê po raz ostatni i zamknê³a
na zawsze oczy. Zmar³a w dniu 24 lipca 1292 r. w wigiliê
œwiêta Œw. Jakuba Aposto³a.
Po Jej œmierci czu³am straszn¹ pustkê. Pewnego dnia
szczególnie nie mog³am siê pogodziæ z odejœciem tak
wspania³ej osoby. Uklêk³am przed tabernakulum w kaplicy
klasztornej, przymknê³am oczy i zatopi³am siê w cichej
modlitwie. Wtem poczu³am, ¿e ktoœ mnie szarpie za ramiê.
- Panienko! - us³ysza³am odleg³y g³os. - ObudŸ siê! Panienko!
Dziewczyno!
Powoli podnios³am powieki i zobaczy³am staruszkê.
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- No, wreszcie! - krzyknê³a zirytowana. - Wo³am i wo³am pó³
godziny! Zasnê³aœ!
- Przepraszam - odpowiedzia³am. - Mia³am ³adny sen. Taki
prawdziwy, rzeczywisty. - I opowiedzia³am go staruszce.
- No, no... - pokiwa³a g³ow¹ kobieta, gdy skoñczy³am mówiæ rzeczywiœcie, by³ bardzo piêkny. Ale wracaj ju¿ do domu, jest
póŸno - doda³a.
Po¿egna³am siê i wysz³am na dwór. By³o tak samo jak
wtedy, gdy wchodzi³am do klasztornego koœcio³a. Nie, jednak
coœ siê zmieni³o. To ja by³am inna - bogatsza o nowe
doœwiadczenia.
S¹dzê, ¿e idea³y, którym s³u¿y³a Œwiêta Kinga, s¹ wci¹¿
aktualne, pomimo up³ywu czasu. Moje „spotkanie” z t¹
wybitn¹ postaci¹ wiele mnie nauczy³o, przede wszystkim
pokory i nadzwyczajnej skromnoœci. Próbujê naœladowaæ
Œwiêt¹ Kingê, chocia¿ nie jest to ³atwe. Fascynuje mnie Jej
dobroæ, ³agodnoœæ i mi³osierdzie, okazywane g³ównie ludziom
najbardziej potrzebuj¹cym. Imponuj¹ mi silne indywidualnoœci,
a do takich z pewnoœci¹ mogê zaliczyæ Œwiêt¹ Kingê.
Jestem Jej gorliw¹ czcicielk¹.
/ I nagroda - kat. szko³y podstawowe /
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Joanna D³ugosz
Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej Zdroju

Zapisane w pamięci
W ma³ej solnej bry³ce
Dostrze¿one ukradkiem wspomnienie
Ulotne jak mg³a
Droga wœród traw
Dolina wysrebrzona porann¹ ros¹
Cisza co gra
Deszczowy dzieñ
Zbocza us³ane rozmodlonym t³umem
Twoje œwiêto u stóp gór
W oczach iskry
D³onie œciskaj¹ œwiêty ró¿aniec
Rozbrzmiewa g³osów chór
Œwiêta Kingo!
Pani s¹deckiej ziemi, módl siê za nami
Po trzykroæ przez echo powtórzone

Faustyna Janik
Szko³a Podstawowa w Rytrze

Ucieczka
twarz poraniona
biegnie
wie ¿e wygra
bo kogó¿ wola bêdzie spe³niona
jak nie Jego Najwy¿szego
pochylona
siedzi na kamieniu
tak
tam niedaleko Przehyby
schowana wœród s¹cz¹cych br¹zem drzew
pamiêtasz
a¿ do ostatniej kropli potu
chowa³aœ siê dr¿a³aœ p³aka³aœ
znaczy³aœ drogê ³zami
umyka³aœ jak ob³ok na niebie
szary cieñ z³ych ludzi
pod¹¿a³
a w twym gardle wielki groch
strachu zmêczenia i wiary
wiedzia³aœ ¿e wygrasz
bo by³aœ wyró¿niona i cierpliwie siê modli³aœ
/ I nagroda - kat. szko³y podstawowe /

S³one palce, wzruszenie
Piêkne przesz³oœci obrazy
W bry³ce soli uœpione
/ I nagroda - kat. szko³y gimnazjalne /

Joanna Ziomek
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Muszynie

Œwiêtoœæ z przymru¿eniem oka
Œwiêta Kingo
z chabrem w oczach
i cichym westchnieniem
sypnij czasem
na przekór
niebiañskim kamieniem
ku napêcznia³ym
od pychy
niedowiarków g³owom
z aureol¹ fa³szu...
/ I nagroda - kat. szko³y ponadgimnazjalne /
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Święto śpiewu i tańca
ojewódzki Festiwal Zespo³ów Artystycznych im. Jana
Joachima Czecha odby³ siê w tym roku ju¿ po raz 21.
W sztandarowej imprezie artystycznej Powiatowego
M³odzie¿owego Domu Kultury w Starym S¹czu zobaczyliœmy
i
us³yszeliœmy
zespo³y
wokalne,
instrumentalne,
instrumentalno-wokalne i taneczne z ca³ej Ma³opolski.
Festiwal zwykle odbywa siê na estradzie „Pod Lipami”, ale w
tym roku nie dopisa³a pogoda, m³odzi artyœci musieli
zadowoliæ siê sal¹ kina Poprad.

W

Fot. Arch. PMDK w Starym Sączu

Towarzystwa Szko³y Ludowej, Zwi¹zku Strzeleckiego,
Nowos¹deckiej Komisji Kulturalno-Oœwiatowej.
Za³o¿y³ Kó³ko Muzyczne przy „Sokole“, prowadzi³ teatr, by³
wyk³adowc¹ na licznych kursach oœwiatowych. W latach
niemieckiej okupacji organizowa³ tajne nauczanie. Po wojnie
uczy³ w szkole powszechnej i Pañstwowym Liceum
Pedagogicznym. Wyedukowa³ wielu cenionych nauczycieli
œpiewu i muzyki.
Jego twórczoœæ obejmuje prawie wszystkie gatunki literackie
i muzyczne - ³¹cznie ponad 500 pozycji. Pisa³ wiersze, teksty
pieœni i piosenek, utwory sceniczne, tak¿e gwar¹ góralsk¹.
Stworzy³ ok. 400 utworów chóralnych, 300 muzycznych.
Pracowa³ jako nauczyciel muzyki i œpiewu przez 42 lata!

Słoneczne wakacje
a nami wakacje a z nimi... du¿o wspomnieñ! Od lipca do
sierpnia Œwietlicê Socjoterapeutyczn¹ w Starym S¹czu
odwiedza³y dzieci i m³odzie¿ z osiedla „S³oneczne”.
Wiêkszoœæ z nich systematycznie uczestniczy³a w zajêciach
œwietlicowych. Oko³o 30 dzieci zaanga¿owanych w zabawê,
dzielnie bra³o udzia³ w ró¿nych zajêciach rekreacyjnych, np.
konkurencjach sprawnoœciowych, ciesz¹cych siê najwiêkszym
powodzeniem. Uczestnicy Akcji Letniej rozgrywali turnieje gier
planszowych, wykonywali bardzo ciekawe prace plastyczne a
tak¿e uczestniczyli w wêdrówkach po okolicy Starego S¹cza.
Na pocz¹tku lipca, czêœæ dzieci wyjecha³a na dwudniow¹
wycieczkê w Pieniny. Po powrocie z wycieczki, uda³o nam siê
czterokrotnie pojechaæ na p³ywalniê kryt¹ w Nowym S¹czu.
W
drugim
tygodniu
sierpnia
dzieci
z
grupy
socjoterapeutycznej uczestniczy³y w czterodniowym rajdzie
po Gorcach. Przy s³onecznej pogodzie, pomimo ogromnego
wysi³ku fizycznego, taka forma wypoczynku przynosi³a ze
sob¹ du¿o radoœci i satysfakcjê.
W ostatnim tygodniu wakacji zorganizowany zosta³ konkurs,
który polega³ na poprawnym rozwi¹zaniu quizu popularnonaukowego. Uczestnicy podzieleni na trzy grupy wiekowe,
potraktowali t¹ zabawê jako przedsmak zbli¿aj¹cego siê roku
szkolnego. Kolejnym akcentem, ¿e szko³a tu¿, tu¿, by³ wyjazd do
£añcuta i zwiedzanie zabytkowego zamku. Wycieczka by³a
nagrod¹ dla tych dzieci, które w czasie wakacyjnych zajêæ
zdoby³y najwiêksz¹ iloœæ punktów a zarazem sygna³em, ¿e to ju¿
koniec wakacji 2004 roku.

Z

W konkursie wyst¹pili uczestnicy zajêæ w oœrodkach i domach
kultury w Gorlicach, Krakowie, Nowym S¹czu, Nowym Targu,
Rabce, Tarnowie, Zakopanem i Starym S¹czu. W sumie a¿ 18
zespo³ów, ponad 250 dziewcz¹t i ch³opców.
Festiwal staros¹decki jest wa¿n¹ prezentacj¹ dorobku
placówek pracy pozaszkolnej. Jury: Zofia Pychyrek,
Ma³gorzata Skwarka i Andrzej Józefowski (przewodnicz¹cy)
po trwaj¹cych kilka godzin przes³uchaniach og³osi³o
nastêpuj¹ce wyniki:
Zespo³y wokalne: 1. „Triolka” - OPP Rabka. 2. Studio Piosenki
- PMDK Stary S¹cz. 3. „Impuls” - TCKiS Zakopane.
Wyró¿nienia: „Bambino” - PMDK Stary S¹cz, „Goga” - PM
Tarnów, „Raptor” - MDL Gorlice.
Zespo³y taneczne: 1. „Krak Dance Attack” - SCKM Kraków.
2. „Everybody” - MDK Nowy Targ. 3. „Salto” - MDK Kraków,
„Step By Step” - SCKM Kraków. Wyró¿nienia: „Adagio” MDK Nowy S¹cz, Zespó³ z Domu Harcerza w Krakowie.
Zespo³y instrumentalno-wokalne: 1. „Armistrad” - MDK
Gorlice. 2. „Dwa Teatry” - PMDK Stary S¹cz. 3. „Sekstus” MDK Gorlice. Wyró¿nienia: „XL” - MDK Nowy Targ, „Paka
Jako Taka” - PMDK Stary S¹cz, „Forte” - PMDK Stary S¹cz.
Najlepszym instrumentalist¹ og³oszono graj¹cego na
harmonijce ustnej Krzysztofa Koz³owskiego z MDK Gorlice.
Dla wszystkich przygotowano dyplomy i nagrody. Honorowym
goœciem festiwalu by³ syn patrona - Ludwik Czech, który
corocznie przyje¿d¿a na imprezê z Krakowa. W wype³nionej po
brzegi sali kina Poprad - wœród m³odzie¿y, nauczycieli i
instruktorów - byli przedstawiciele samorz¹dowych w³adz gminy
i powiatu. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwa³ dyrektor
Józef Puœcizna wraz ze sztabem wspó³pracowników. RBK
JAN JOACHIM CZECH (ur. 29.VIII.1888 w Cyganowicach zm. 1.I.1955 w Starym S¹czu) ukoñczy³ Pañstwowe CK
Seminarium Nauczycielskie (1908). By³ uznanym w
œrodowisku pedagogiem i kreatorem ¿ycia oœwiatowokulturalnego, kompozytorem i pisarzem - cz³onkiem ZAIKS.
Dzia³aczem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”,

Fot. Agnieszka Olchała

Przy organizacji wyjazdów na basen oraz wycieczki do
£añcuta pomaga³ osiedlowy Klub „Relax”. Wszystkim tym,
którzy w³o¿yli choæby „okruszek serca” i zaanga¿owali siê w
dzia³ania na rzecz dzieci ze Œwietlicy Socjoterapeutycznej serdecznie DZIÊKUJEMY! AO
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³odzi artyœci: Andrzej Rams, Andrzej Naœciszewski i Bogdan
Kiwak zapraszaj¹ na niecodzienne spotkanie ze sztuk¹ do
Galerii MGOK przy Rynku. Wystawy i happeningi odbywaj¹ce siê
pod wrzeœnia do listopada pod wspólnym tytu³em „WIDZI SIÊ…
NOWA FOTOGRAFIA W STARYM S¥CZU ” w zamiarze
autorów projektu maj¹ przekszta³ciæ siê w festiwal fotografii
i byæ przedsiêwziêciem odbywaj¹cym siê cyklicznie.

M

Fot. Andrzej Rams

Program I Festiwalu Fotografii w Starym S¹czu
r od 12 wrzeœnia - zdjêcia z akcji fotograficznej PHOTO/DRONE
w Krakowie, projekt Anny Nacher, Marka Styczyñskiego,
Bogdana Kiwaka
„Weszliœmy w przestrzeñ o niejednorodnej gêstoœci, emituj¹c
rodzaj sprzê¿eñ zwrotnych, pêtli i heterogenicznych
ansambla¿y… W wyniku akcji uzyskano kilkaset fotografii,
rejestracjê video oraz rejestracjê muzyczn¹.“
r 21 wrzeœnia - oficjalne otwarcie I Festiwalu Fotografii
w Starym S¹czu, akcja photo/drone Macher/Kiwak/Styczyñski
(happening fotografii otworkowej) po³¹czona z koncertem „The
Carpatihians Projekt” (Karpaty magiczne)
Przyprzemy was do muru! Przechodnie, rodziny z dzieæmi, wszyscy
zainteresowani nietypow¹ fotografi¹ bêd¹ mieli okazjê sfotografowaæ siê aparatami otworkowymi, a tak¿e zostaæ sfotografowanymi
tradycyjnymi aparatami analogowymi i cyfrowymi…
r 29 wrzeœnia - wernisa¿ wystawy „UT MUSICA PICTURE”
Andrzeja Ramsa
Niech muzyka maluje - fotografie ze Staros¹deckiego
Festiwalu Muzyki Dawnej. Autor z pasj¹ utrwala od kilku lat
najwa¿niejsz¹ imprezê muzyczn¹ w mieœcie i regionie, jeden z
pierwszych festiwali tego typu w Polsce.
r od 20 paŸdziernika - otwarcie wystawy fotografii z akcji
fotograficznej przeprowadzonej 21 wrzeœnia w Starym S¹czu
oraz 30 wrzeœnia w Nowym S¹czu
r 12 listopada - „DZIEÑ ŒWI¥TECZNY” - wystawa fotografii
Andrzeja Naœciszewskiego
„Dzieñ Œwi¹teczny jest dniem, który zanika w naszej kulturze.
W dobie nacisku pañstwowego mia³ on niepodwa¿alne
znaczenie w krzewieniu tradycji kultury, rodziny. Uwidacznia³
siê w miastach pustymi ulicami - zdecydowana wiêkszoœæ
spêdza³a czas z rodzin¹, przyjació³mi. Nie mówiê, ¿e nasta³a
inna epoka - przeciwstawna do poprzedniej. Konsumpcja.
Pokazujê poprzez miejsca, ¿e jeszcze nie w pe³ni siê wgryz³a.
Nostalgicznie przedstawiam powrót do dawnej epoki (nie
myliæ z komunizmem).” /awn/

Organizacja, informacje: MGOK, 33-300 Stary Sącz,
Rynek 5, tel./fax (0-18) 4461641, e-mail:mgok@stary.sacz.pl;
http://www.mgok.stary.sacz.pl; Andrzej Rams, tel. 880249296,
e-mail: aralazy@interia.pl; Andrzej Naściszewski, tel. 502090444,
e-mail: awn@op.pl

Inauguracja roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 1
œrodê pierwszego wrzeœnie ju¿ po raz czterdziesty
pierwszy zabrzmia³ dzwonek w S.P. nr 1 oznajmiaj¹c
rozpoczêcie nowego roku szkolnego. S³oneczna pogoda
dopisywa³a od rana nie daj¹c zapomnieæ o minionych
wakacjach.

W

Fot. R. Kumor

WIDZI SIÊ…

Ju¿ o ósmej rano dzieci, dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice
zgromadzili siê w koœciele parafialnym na inauguracyjnej mszy
œw. odprawionej tradycyjnie przez proboszcza, pra³ata Alfreda
Kurka. W homilii skierowanej do zgromadzonych nawi¹za³ do
przypowieœci o talentach, które ka¿dy otrzyma³ i nie wolno mu
ich zmarnowaæ (oby ka¿dy to sobie wzi¹³ do serca).
Po nabo¿eñstwie uczniowie przemaszerowali do budynku
g³ównego szko³y gdzie na placu rekreacyjnym odby³a siê
uroczysta akademia. Po powitalnych przemowach dyrekcji:
mgr Zdzis³awa Wojnarowskiego i mgr Jadwigi Gagatek Porêby oraz przedstawiciela rady rodziców Wioletty Skalskiej
licznie zgromadzone audytorium wys³ucha³o programu
artystycznego przygotowanego przez uczniów klas szóstych
pod kierunkiem mgr Les³awa Misiewicza, mgr Krystyny
Piechoty - Œliwy i mgr W. Warcholaka, akompaniowa³ jak
zwykle mgr St. D¹browski a sprzêt nag³aœniaj¹cy fachowo
obs³ugiwa³ Ryszard Garwol. W trakcie uroczystoœci minut¹
ciszy a tak¿e wi¹zank¹ kwiatów z³o¿on¹ na grobie ofiar
drugiej wojny œwiatowej uczczono jej szeœædziesi¹t¹ pi¹t¹
rocznicê. Po akademii uczniowie rozeszli siê ze swoimi
wychowawcami do klas na pierwsz¹ w tym roku szkolnym
lekcjê wychowawcz¹.
Ogó³em do szko³y uczêszcza 800 uczniów, w tym po raz
pierwszy mury przekroczy³o 133 pierwszoklasistów. Drugi
etap w klasach czwartych rozpoczê³o 137 uczniów, a
przygotowywaæ siê do gimnazjum w klasie szóstej bêdzie 156
dziewczyn i ch³opców.
I tak rozpoczêcie roku szkolnego w staros¹deckiej
podstawówce minê³oby pewnie bez wiêkszych emocji, gdyby
nie tragiczne wydarzenia w Bies³anie, które w kategoryczny
sposób nakazuj¹ wyraziæ sprzeciw przeciwko bezsensowi
wojny i terroru daj¹cemu upust w mordowaniu niewinnych
dzieci. W poniedzia³ek 6 wrzeœnia o godzinie ósmej rano ca³a
nasza szko³a minut¹ ciszy odda³a ho³d zamordowanym
rówieœnikom w dalekiej Osetii.
AN
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HERBY ZIEM, MIAST I WSI POLSKICH
Herb, czyli oznaka rodów rycerskich i szlacheckich, miast,
prowincji, kapitu³, pañstw, o sta³ej postaci pojawi³ siê w Europie
Zachodniej ju¿ w XII w. W Polsce herby przyjê³y siê w wieku XIII tj.
w okresie ¿ycia i dzia³alnoœci staros¹deckich patronek - œw. Kingi i
œw. El¿biety. Herby rozpowszechni³y siê do tego stopnia, ¿e ka¿da
jednostka administracyjna (dzielnica, województwo, ziemia, powiat
i gmina) posiada³y w³asny herb i pieczêæ, a ka¿dy rycerz znak
rozpoznawczy na swej zbroi, pocz¹tkowo osobisty, a z czasem
rodowy. W czasie ci¹g³ych wojen dana ziemia (województwo,
kasztelania) prowadzi³a rycerzy pod w³asnym sztandarem, na
którym by³ herb, z pocz¹tku ksi¹¿êcy, a gdy oni wymarli, ich herby
stawa³y siê ju¿ god³em ziemskim. Pocz¹tkowo by³y to herby
dzielnic takich jak: Wielkopolska, Ma³opolska, Litwa, Kujawy,
Mazowsze, a nastêpnie mniejszych jednostek administracyjnych,
wiêkszych miast, ksiêstw, powiatów i gmin.
W okresie 20-lecia miêdzywojennego drukarnia pañstwowa
umieszcza³a na formularzach „druków paszportowych
jarmarcznych” miniaturowe herby w³asne danej gminy. Liczne
egzemplarze tych paszportów znajduj¹ siê w naszym muzeum
regionalnym.
Koniecznoœæ posiadania herbów w istniej¹cych ju¿ wczeœniej
miastach takich jak: Gniezno, Poznañ, Kraków, Sandomierz i nasz
Stary S¹cz nast¹pi³a z chwil¹ powo³ania w nich samorz¹dów
i pobudowania ratuszy, za³o¿enia kancelarii oraz wydawania aktów
prawnych zaopatrzonych w pieczêcie miejskie.
W ka¿dym wieku powstawa³y nowe miasta z rozrastaj¹cych siê
wsi i osad. Do najm³odszych nale¿y Gdynia i miasta górnicze,
których herby s¹ najwczeœniejszej daty.
Herb miejski umieszczony by³ w kole lub na tarczy i ma zawsze
pewne symboliczne znaczenie. Czasem miasto samo obiera³o
swoje god³o, czasem otrzymywa³o herb przy lokacji, gdy w³aœciciel
miejscowoœci (król, biskup, rycerz) decydowa³ w szczegó³ach
o herbie. W du¿ej iloœci miast herb ukazuje mury forteczne, bramê
miejsk¹ z basztami, jak w Krakowie czy w Sandomierzu. Czêsto
w herbie widzimy œwiêtego patrona miasta, jak np. œw. Ma³gorzatê
w Nowy S¹czu czy œw. Katarzynê w Nowym Targu. Czasem
symbole mêczeñstwa, jak ko³o i miecz na pierwotnym herbie
Grybowa. Wiele miast ma herb ukszta³towany od swojej
nazwy, jak lew na herbie Lwowa czy ryba na herbie Rybnika.
Czêsto wystarczy³a pierwsza litera nazwy jako herb miasta, np. „S”
w Skawinie czy „K” w Kazimierzu n/Wis³¹. W miastach górniczych
umieszczano na herbach kilofy, ³opaty, m³oty, jak w Bochni,
Wieliczce, a w Kamionce Wielkiej nawet ca³¹ postaæ skalnika.
Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ herby utworzone z gode³ w³aœcicieli,
np. miasta biskupie maj¹ infu³ê lub pastora³ na tarczy. Gdy miasto
by³o w³asnoœci¹ kapitu³y, mia³o herb swej pieczêci, np. Pabianice
maj¹ trzy korony kapitu³y krakowskiej. Wiele miast ma herby
swoich by³ych w³aœcicieli, np. Zamoœæ, Tarnów.
Na przestrzeni dziejów nastêpowa³y zmiany herbów miast z
ró¿nych przyczyn, polegaj¹ce na uproszczeniu (skróceniu)
herbu do jego najistotniejszej treœci. Gdy zmienia³ siê
w³aœciciel miasta, zmieniano tak¿e stary herb na nowy.
Ogromny wp³yw na zmianê herbów mia³ okres niewoli,
w którym zaborcy narzucali generalnie swoje pieczêcie
i herby. Tak sta³o siê i w Starym S¹czu, w którym do dnia
dzisiejszego funkcjonuje herb pochodzenia germañskiego,
absolutnie odbiegaj¹cy od naszej historii i kultury.
Dopiero po roku 1989 tj. po odzyskaniu pe³nej suwerennoœci
pañstwowej i narodowej nast¹pi³ o¿ywiony i powszechny ruch
- na wszystkich szczeblach w³adzy samorz¹dowej -

zmierzaj¹cy do przywracania tradycyjnych gode³, herbów i
pieczêci. Gazety samorz¹dowe z tego okresu roj¹ siê od
doniesieñ o uchwalaniu (g³ównie przywracaniu) dawnych
herbów.
Ci¹gle jeszcze niektóre dawne herby znajdujemy na
magistracie, na starych budynkach miejskich, a przede
wszystkim na pieczêciach miejskich stwierdzaj¹cych
urzêdowy charakter historycznych dokumentów.
W Starym S¹czu w latach trzydziestych ubieg³ego wieku
znaleziono taki herb - pieczêæ z wizerunkiem œw. El¿biety
(funkcjonuj¹cy w przesz³oœci ok. 100 lat). Wed³ug heraldyków
istnia³ jeszcze co najmniej jeden herb, z monogramem nazwy
miasta „AS” lub „SA” (Antiqva Sandecz).
Przybli¿am tematykê herbow¹ (w najwiêkszym skrócie) gdy¿
wniosek (mojego autorstwa) z plikiem dokumentów w sprawie
przywrócenia herbu z wizerunkiem œw. El¿biety, ciotki œw.
Kingi i patronki naszego koœcio³a parafialnego (z³o¿ony do
Rady Miejskiej Starego S¹cza) zosta³ skierowany do
zaopiniowania przez Komisje Rady Miejskiej. Uwa¿am
bowiem, ¿e dla historycznego, zwi¹zanego tak mocno z
tradycj¹ chrzeœcijañsk¹ Starego S¹cza ka¿dy inny herb ni¿
obecnie funkcjonuj¹cy bêdzie „o niebo” bardziej odpowiedni.
Mo¿e byæ historyczny - z wizerunkiem œw. El¿biety, a mo¿e
wspó³czesny z wyniesion¹ na o³tarze w 1999 roku œw. King¹,
fundatork¹ klasztoru i miasta.
Antoni Radecki

Apteka profesjonalna
Upoważniony przez wielu mieszkańców osiedla „Słoneczne” w Starym Sączu, szczególnie
emerytów i rencistów zaopatrujących się w lekarstwa w Aptece im. Św. Kingi − Stary Sącz ul.
Batorego 5 /poniedziałek − piątek 7.30 − 19.00, sobota 8−14, środa targowa 6.30 − 19.00/
oraz w imieniu własnym pragnę na łamach Kuriera Starosądeckiego wyrazić duże uznanie i
szacunek dla całej załogi apteki, za życzliwość przy obsłudze klientów − osób chorych i
starszych. Apteka, choć została uruchomiona niedawno zbiera same dodatnie recenzje i
stawiana jest za wzór, obsługa jest profesjonalna i kompetentna.
Wacław Jasiński, przewodniczący Zarządu Osiedla

Z

wracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ o pomoc finansow¹
w zakupie strojów reprezentacyjnych (marynarek,
spodni i czapek) dla Staros¹deckiej Miêdzyszkolnej
Orkiestry Dêtej.
Orkiestra liczy 45 osób. Swoimi wystêpami uœwietnia
uroczystoœci gminne - koœcielne i œwieckie oraz
reprezentuje nasze miasto i gminê w kraju i poza jego
granicami. Jej poziom stale wzrasta, a repertuar jest
poszerzany o nowe utwory. Cz³onkowie orkiestry to
g³ównie m³odzi ludzie, ucz¹cy siê, dla których gra w
orkiestrze jest przyjemnoœci¹, a nie Ÿród³em dochodu, gdy¿
robi¹ to zupe³nie nieodp³atnie. Istniej¹ce stroje zakupione
przed laty przez MGOK (koszule, kamizelki i muszki) nie
spe³niaj¹ ju¿ swej roli, a zw³aszcza w okresie jesienno zimowym. W myœl powiedzenia „jak ciê widz¹, tak ciê
pisz¹” chcielibyœmy, by nasza orkiestra nie tylko piêknie
gra³a, ale równie¿ piêknie wygl¹da³a.
Do tej poru uzyskaliœmy na ten cel od lokalnych sponsorów
kwotê 2000 z³. Serdecznie dziêkujemy i prosimy Pañstwa o
kolejne datki. Wp³aty prosimy dokonywaæ w kasie Miejsko
- Gminnego Oœrodka Kultury, 33-340 Stary S¹cz,
Rynek 5 lub na konto: Bank Spó³dzielczy w Starym S¹czu
23 8816 0001 2001 0000 0837 0001.
Dyr. MGOK - Matylda Cieœlicka
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Sukces siatkarek

Derby muszą poczekać

taros¹deckie siatkarki - zawodniczki Miêdzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego Poprad - trenowane
przez Janusza Pasiuta i Piotra Wañczyka, odnios³y wspania³y
sukces w rozgrywkach siatkówki pla¿owej.
W rozgrywanej w Nowej Soli Ogólnopolskiej Olimpiadzie
M³odzie¿y m³ode góralki pokaza³y, i¿ nie jest im obca woda i piasek.
Pokonuj¹c wiele przeciwniczek zajê³y V i IX miejsce,
co w klasyfikacji klubów da³o IV miejsce MUKS Poprad oraz
w klasyfikacji województw da³o IV miejsce w Ma³opolsce.
- Droga do tego wyniku by³a bardzo trudna - mówi Janusz Pasiut
jeden z autorów sukcesu. - Po zawodach wojewódzkich, z których
awansowa³y a¿ trzy pary, pojechaliœmy do £odzi na pó³fina³y. Tam
spotkaliœmy siê z zespo³ami, które reprezentowa³y znane oœrodki
siatkarskie: £ódŸ, Ostrowiec Œwiêtokrzyski czy Przemyœl. W tym
doborowym towarzystwie nasze dziewczêta okaza³y siê najlepsze.
Zajêliœmy I, II i V miejsce, co da³o nam awans dwóch par do fina³u
olimpiady.
- Ale po losowaniu grup byliœmy za³amani - dodaje drugi trener
Piotr Wañczyk. - Obydwie nasze pary dosta³y siê do grup gdzie
by³y zespo³y z D¹browy Górniczej, które s¹ reprezentantkami
Polski w kategorii kadetek. Jak siê póŸniej okaza³o nasze
dziewczêta przegra³y tylko z nimi, a one zdoby³y z³oty i br¹zowy
medal. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e nasze dziewczêta s¹ o rok
m³odsze i jeszcze w przysz³ym roku bêd¹ rywalizowaæ w tej
kategorii wiekowej, a granie z najlepszymi z pewnoœci¹ zaowocuje
w przysz³ym roku. Pi¹te miejsce i sympatiê ca³ej siatkarskiej Polski
zdoby³y Karolina Tokarczyk i Marta Mogilska. Dziewczêta pomimo
niewielkiego wzrostu, gra³y fantastycznie, m¹drze i przede
wszystkim niezwykle ambitnie. Dzielnie pomaga³y im Kasia
Wojdy³a i Marysia Manowska, które gra³y ze sob¹ dopiero drugi
raz, wywalczy³y mimo to dziewi¹te miejsce. W tym miejscu
pragnê serdecznie podziêkowaæ instytucjom i osobom, dziêki
którym mo¿liwy by³ udzia³ w zawodach: Starostwu Powiatu
Nowos¹deckiego, Urzêdowi MiG Stary S¹cz, Firmie Ceramik,
Rozlewni Wody Mineralnej „Kinga Pieniñska” oraz dyr. Wydzia³u
Sportu Starostwa Nowos¹deckiego Zbigniewowi Czepelakowi.

Z

S

Fot. Arch. MUKS Poprad Stary Sącz

dniem 15 sierpnia 2004 zainaugurowano rozgrywki w piłce nożnej, w klasie A
− sezon 2004/05. Drużyny reprezentujące naszą gminę w tych rozgrywkach
MKS Sokół Stary Sącz i LKS Barciczanka Barcice zostały przydzielone do
następujących grup: Sokół do grupy sądecko−gorlickiej, natomiast Barciczanka do
grupy sądecko−limanowskiej. Niestety taki podział sprawił, że na derby przyjdzie
jeszcze poczekać, szkoda, bo rywalizacja pomiędzy drużynami z tej samej gminy
zawsze była ciekawa, a na trybunach zasiadało więcej kibiców.
Drużyna Sokoła w rundzie jesiennej będzie grała w następującym składzie:
Bramkarze: Mateusz Smoleń, Jacek Dziedzina, Grzegorz Stawiarski, Fabian Tokarz.
Obrońcy: Andrzej Bieryło, Wojciech Jojczyk, Marek Jojczyk, Andrzej Nowak, Jacek Żabecki,
Michał Tymczyszyn.
Rozgrywający i napastnicy: Tomasz Pogwizd, Andrzej Pieniek, Łukasz Sobonkiewicz,
Tomasz Sobonkiewicz, Szymon Stolarski, Michał Marczyk, Mirosław Gałuszka, Adrian
Wardęga, Adam Dziedzic, Marcin Klag, Andrzej Robak.
Trenerem drużyny jest Marek Sadlisz, prezesem Marian Potoniec, a kierownikiem drużyny
Adam Czerpak.
Natomiast kadra Barciczanki w rundzie jesiennej jest następująca:
Bramkarze: Jakub Barnach, Jarosław Drożdż, Joachim Buchman.
Obrońcy: Marcin Gryźlak, Marcin Tomasiak, Jerzy Obrzud, Michał Scheuer, Jarosław
Wicher, Bartłomiej Gryźlak, Grzegorz Grabek.
Rozgrywający i napastnicy: Andrzej Korwin, Wacław Marczyk, Mariusz Wąchała, Marcin
Marczyk, Michał Janik, Krzysztof Baszczyn, Mateusz Citak, Dawid Tokarczyk, Michał
Dudzik, Krzysztof Gabryś, Dominik Tomasiak, Mariusz Lulek.
Trenerem drużyny jest Marian Citak, prezesem Bogdan Gabryś, a kierownikiem drużyny
Wiesław Suchodolski.
Po trzech rozegranych meczach drużyna Sokoła zajmuje w swojej grupie trzecie miejsce z
dorobkiem 7 punktów. W pierwszym meczu pokonała Poprad Rytro na wyjeździe 2:1,
następnie wygrała u siebie z LKS Wójtową 4:0 a w trzecim zremisowała z drużyną Ogniwa
Piwniczna 2:2.
Barciczanka zajmuje szóste miejsce w swojej grupie i po trzech rozegranych meczach ma 4
punkty. Pierwszy mecz przegrała u siebie pechowo po samobójczej bramce z Limanovią
Limanowa 3:2, kolejny już na wyjeździe wygrała z Sokołem Słopnice 2:0, a w trzeciej
kolejce na własnym boisku zremisowała 1:1 z drużyną Dobrzanki z Dobrej.
Więcej informacji na temat LKS Barciczanki Barcice można znaleźć na stronie
internetowej klubu pod adresem www.lksbarciczanka.of.pl
Drużynom reprezentującym miasto i gminę Stary Sącz w rozgrywkach piłki nożnej
życzymy powodzenia w nowym sezonie i jak najwięcej wygranych meczy. JM
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/ 250 zł + 22%VAT
1/4 strony w pionie 85 x 125 / 130 zł + 22%VAT
1/8 strony w poziomie 85 x 60 / 70 zł + 22%VAT
reklama na ostatniej stronie okładki ceny jw. x 100%
O œwietnej pracy szkoleniowców i poziomie staros¹deckich
siatkarek niech œwiadczy fakt, i¿ druga z nich zosta³a powo³ana do
kadry Polski. W trakcie turnieju Ma³gorzata Kozieñska zosta³a
powo³ana na obóz reprezentacji juniorek i zaraz po obozie
wyjecha³a na turniej do Rosji. Byæ mo¿e pójdzie w œlady Pauliny
Gomó³ki, która zdobywa³a medale Mistrzostw Europy i Œwiata.
W dniu l sierpnia zespó³ siatkarek wyjecha³ na obóz rekreacyjnosportowy do Gdañska, gdzie przygotowywa³ siê do sezonu
halowego. (red)
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Na imieninach…
rzez trzy dni, od pi¹tku 27 do niedzieli 29 sierpnia,
najpierw w Starym S¹czu, a potem w Barcicach, bawili siê
mieszkañcy miasta i gminy oraz przyjezdni na imieninach…
miasta. Impreza - po raz drugi - zosta³a zorganizowana pod
patronatem burmistrza Mariana Cyconia.
W pi¹tek na staros¹deckim rynku, od popo³udnia do póŸnej nocy
trwa³a dyskoteka, na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ „Chrz¹szcze”
z przebojami lat 70-tych.
Sobotnie wystêpy zainaugurowa³ przemarsz wokó³ rynku
Staros¹deckiej Orkiestry Dêtej (prowadzonej przez kapelmistrza
Stanis³awa D¹browskiego), której towarzyszy³a staros¹decka kapela
„Bard” Ryszarda Króla i dzieci z zespo³u regionalnego. Imprezê
zakoñczy³ mocno spóŸniony, ale gor¹cy wystêp Roberto Zucaro, który œpiewa³ w³oskie przeboje. Wczeœniej by³ hejna³
miasta, powitanie goœci - w imieniu gospodarza gminy - przez zastêpcê burmistrza Jacka Lelka, wystêp orkiestr ze Starego
S¹cza i Levocy (zespo³em z ponad 80-letni¹ histori¹ kier. Vladimir Tomko) oraz „Clown Alex” z programem dla
najm³odszych. Na swojsk¹ nutê zagra³a kapela „Bard”. W nowych efektownych strojach pokaza³a siê czwórka (Renata
Sroka, Jolanta Bienias, Justyna Zelek, Aleksandra D¹browska) „Tamburmajorek”.
Tradycyjnie rynek obstawiony by³ stoiskami z rzemios³em artystycznym i sztuk¹ ludow¹. Mo¿na by³o zakupiæ s¹deck¹
miniaturê malarsk¹ Józefy Kamiñskiej, akwarele El¿biety Szot, ikony Janusza Szota, wyroby u¿ytkowe z drewna wykonane
przez Daniela Bodaka z Ropicy Górnej, rzeŸby Józefa Lizonia z Rogów i Paw³a Basty ze Stade³. Gobeliny o ró¿nej tematyce
prezentowa³y Maria Papaj i Ma³gorzata Polañska-Kubiak z Piwnicznej. Jak zwykle sporym zainteresowaniem cieszy³y siê
stoiska z przeró¿nymi jarmarcznymi gad¿etami. Dla najm³odszych przygotowano zje¿d¿alnie z „weso³ego miasteczka”.
Do r¹k uradowanej laureatki konkursu wiedzy o firmie „Miœ” trafi³ magnetowid ufundowany przez w³aœcicieli - Zofiê
i Krzysztofa Janczurów. Drugi finalista tego konkursu zosta³ nagrodzony 3-dniowym pobytem w motelu firmy.
W sobotê pod wieczór rozpoczê³a siê zabawa w Barcicach, gdzie odby³a siê dyskoteka oraz koncert muzyki reggae zespo³u
„Ca³a góra Barwinków”.
W niedzielê na goœcinnym obiekcie LKS Barciczanka wyst¹pi³ znany w ca³ym kraju kabaret „Pirania” oraz odby³ siê koncert
kapeli „Cover Band”. Przez ca³y czas (w kilku turach) wybierano najsympatyczniejsz¹ i najodwa¿niejsz¹ z odwa¿nych
(w finale by³o siedem uczestniczek) dziewczynê lata. Szczêœliwa „Trójka” Karolina Stafiñska otrzyma³a kolorowy telewizor
ufundowany przez bacznie obserwuj¹cego przebieg ca³ej zabawy patrona - Burmistrza.
S¹decka agencja „Pegaz”, która realizowa³a t¹ imprezê, rozlosowa³a wœród publicznoœci rower górski oraz trochê
upominków w³asnych i od sponsorów. Dla publicznoœci wystawiono tak¿e kilka stoisk gastronomicznych i kramów z
zabawkami. Spokoju pilnowali policjanci, pracownicy firmy ochroniarskiej i stra¿acy OSP.
Widowiskow¹, huczn¹ fetê (przy przepiêknej pogodzie) pod koniec lata zorganizowa³ Urz¹d Miasta i Gminy wraz
z Miejsko-Gminnym Oœrodkiem Kultury.
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