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n Projekt przebudowy odrzucony

Panel ekspertów oceniaj¹cych projekty zg³oszone do
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Ma³opolski odrzuci³ w pierwszym etapie oceny projekt
przebudowy staros¹deckiego centrum. Projekt otrzyma³ w
przybli¿eniu 47 punktów, od 60 pkt. wnioski kierowane by³y
do regionalnego komitetu steruj¹cego, do dalszej selekcji.
Burmistrz Marian Cycoñ podj¹³ decyzjê o z³o¿eniu wniosku,
po niewielkich korektach, do drugiej tury kwalifikacyjnej.
Stary S¹cz oczekuje na wsparcie z funduszy Unii Europejskiej
dla zachowania unikatowego, historycznego charakteru
miasta.
n Grunty pod inwestycje
Starania Burmistrza Miasta i Gminy, w sprawie
przeznaczenia pod inwestycje 55 ha gruntów rolnych klasy II
po³o¿onych pó³.-wschodniej czêœci miasta, a przeznaczonych
pod eksploatacjê kruszywa i budowê obwodnicy, zakoñczy³y
siê sukcesem. Decyzjê w tej sprawie podj¹³ Minister
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowy obszar
wy³¹czony z produkcji rolnej otworzy dalsze mo¿liwoœci
rozwoju miasta i gminy. Zgodnie z aneksem do planu
zagospodarowania
przestrzennego
teren
bêdzie
przeznaczony
dla
budownictwa
us³ugowego
i
mieszkaniowego.
n Nowe gminne drogi
Mieszkañcy Myœlca, których srogo doœwiadczy³a sierpniowa
powódŸ bêd¹ mieli now¹ drogê. Poprzedni¹ zniszczy³o
osuwisko. Mo¿na by³o przywróciæ dojazd do domów poprzez
nowy 90 metrowy most, ale ekspertyzy geologiczne nie
rokuj¹, ¿eby utrzyma³ siê w tym miejscu. Teren ci¹gle siê
przemieszcza. Postanowiono wiêc wybudowaæ dojazd
w innym miejscu. Bêdzie prowadzi³ przez grunty, których
w³aœciciele zgodzili siê je odsprzedaæ gminie. Decyzje zapad³y
na sesji Rady Miejskiej, na któr¹ przybyli wszyscy
zainteresowani. Odpowiednie propozycje przedstawi³
burmistrz Marian Cycoñ.
Pozytywn¹ decyzjê radnych zainteresowani mieszkañcy
Myœlca przyjêli z ogromn¹ radoœci¹ i wdziêcznoœci¹. Nowa
droga w³¹czy siê do ci¹gu komunikacyjnego Myœlec –
¯eleŸnikowa.
W podobnej sprawie zwróci³a siê do w³adz samorz¹dowych
grupa mieszkañców Barcic. Chc¹ oni nieodp³atnie, aktem
notarialnym przekazaæ gminie æwierækilometrow¹ drogê,
której s¹ wspó³w³aœcicielami. Po zmianie w³aœciciela
otworzy³aby siê mo¿liwoœæ remontu drogi ze œrodków Unii
Europejskiej. Obecnie jest to tzw. œlepa, polna droga do 9
domostw, której nawierzchnia zapada siê wskutek
wzmo¿onego ruchu samochodów wo¿¹cych materia³y
budowlane do nowo powstaj¹cych domów. W tej sprawie, ze
wzglêdu na postêpowanie spadkowe, decyzja jeszcze nie
zapad³a.
n Pomys³ na odprowadzanie wód

Rada Miejska w Starym S¹czu podjê³a uchwa³ê w sprawie
przyst¹pienia do opracowania koncepcji odprowadzania wód
powierzchniowych z terenów po³o¿onych w dolinach rzek:
Poprad i Dunajec, dla ochrony przed powodzi¹ zabudowy
mieszkalnej, infrastruktury oraz gruntów rolnych.

Szacunkowy koszt opracowania koncepcji 50 tys. z³ zostanie
pokryty z bud¿etu miasta i gminy na 2005 rok.
n Wczeœniej ni¿ planowano

W grudniu zostanie oddana do u¿ytku sala sportowa przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Barcicach, czyli kilka
miesiêcy wczeœniej ni¿ planowano. Do wykonania pozosta³y
jeszcze prace wykoñczeniowo – porz¹dkowe. Po kilkuletnich
perturbacjach (a to brakowa³o pieniêdzy, a to musia³a
nast¹piæ zmiana wykonawcy robót) uda³o siê pokonaæ
trudnoœci i doprowadziæ realizacjê inwestycji do szczêœliwego
fina³u. Inwestycja, która bêdzie kosztowaæ ok. 2,5 mln z³, jest
realizowana g³ównie ze œrodków gminy. Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu dofinansowa³o inwestycjê kwot¹
640 tys. z³, natomiast dotacja Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych wynios³a 175 tys. z³.
Hala ma wymiary 36 na 18 metrów. Autorem projektu jest
Janusz Urbanowicz, czêœæ konstrukcyjn¹ planów przygotowa³
Andrzej Go³aszewski, inspektorem nadzoru robót budowlanych Janusz Klag.
Burmistrz Marian Cycoñ, który zawsze podkreœla swój
barcicki rodowód, zapowiada huczn¹ fetê na otwarcie hali.
Dla spo³ecznoœci Barcic, g³ównie m³odzie¿y szkolnej i
wszystkich, którym na sercu le¿y rozwój kultury fizycznej,
bêdzie to historyczne wydarzenie.
n Z³oci jubilaci

Z okazji 50-lecia zwi¹zku ma³¿eñskiego 30 par z terenu
miasta i gminy otrzyma³o medale prezydenta RP za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. W ten sposób wyró¿nieni
zostali: Maria i Tadeusz Cieœliccy (pan Tadeusz zmar³ zanim
odby³a siê uroczystoœæ), Janina i Stefan Domirscy, Luwika i
Jan Fiszerowie, Zofia i Józef Górkowie, Zofia i Józef
Halibardowie, Urszula i Antoni Jarosikowie, Anna i
W³adys³aw Kmietowiczowie, Maria i Jan Ko³bonowie, Józefa
i Józef Krzakowie, Antonina i Wojciech Krzakowie, Albina i
Antoni Lachnerowie, Genowefa i Jan Maciuszkowie,
Antonina i W³adys³aw Marczykowie, Zofia i Wac³aw Mi³kowie
(62 lata po œlubie!), El¿bieta i Stanis³aw Ogorza³y, Maria i
Mieczys³aw Olszakowie, Antonina i Antoni Olszowscy, Maria
i Andrzej Olszowscy, Irena i Julian Pasiutowie, Teresa i
Franciszek Pasoniowie, Wiktoria i W³adys³aw Pierzgowie,
Wies³awa i Wojciech Przystasiowie (pan Wojciech zmar³
przed terminem uroczystoœci), Józefa i Józef Ramsowie,
Alfreda i Roman Skoczniowie, Maria i Jan Stawiarscy, Teresa
i Józef Szablowie, Franciszka i Emil Œmierciakowie, Maria i
Ludwik Œlazykowie, Krystyna i Mieczys³aw Œwieboccy,
Katarzyna i Antoni Wojnarowscy, Magdalena i W³adys³aw
Zwoliñscy.
Uroczystoœæ dla jubilatów, którzy przybyli na ni¹ z ca³ymi
rodzinami, w towarzystwie dzieci, wnuków i prawnuków,
odby³a siê w kinie Poprad. Przygotowa³a j¹ kier. USC Helena
Piêtka, która zaprosi³a na spotkanie w³adze gminy,
Staros¹deck¹ Orkiestrê Dêt¹ pod batut¹ Stanis³awa
D¹browskiego oraz Dzieciêcy Zespó³ Regionalny, który
prowadz¹ Irena Chochorowska i Ewa Ziêba. Dla wszystkich
z³otych jubilatów by³y medale i kwiaty, ciep³e s³owa
i serdeczne gratulacje.
Opr. Ryszard Kumor
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taros¹deckie uroczystoœci 86. Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci Pañstwa Polskiego rozpoczê³y siê 10 listopada
programem artystycznym w „Sokole”. Przed publicznoœci¹ wyst¹pi³y: M³odzie¿owy Teatr Szkolny (skupiaj¹cy g³ównie
m³odzie¿ ze staros¹deckiego Gimnazjum) z programem „Wolnoœæ to dar odkrywany ci¹gle na nowo” (opieka art.: Halina
Madziar i El¿bieta Mrówka) oraz Chór „Ziarenko” z Podstolic k. Wieliczki (kier. art., dyrygent: El¿bieta Gawor), z koncertem
pieœni patriotycznych.
W dniu 11 listopada w koœciele parafialnym odby³a siê msza œwiêta „Za Ojczyznê”. Nastêpnie pochód uczestników obchodów,
prowadzony przez Staros¹deck¹ Orkiestrê Dêt¹ (w nowych, efektownych uniformach), przemaszerowa³ na cmentarz miejski,
gdzie odby³a siê druga czêœæ uroczystoœci. Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ burmistrz Marian Cycoñ, nastêpnie major
Antoni £atka odczyta³ Apel Poleg³ych, a ksi¹dz pra³at Alfred Kurek poprowadzi³ modlitwê za poleg³ych i zmar³ych bohaterów
i patriotów narodu i pañstwa polskiego. Na zakoñczenie obchodów przedstawiciele miejsko-gminnej w³adzy samorz¹dowej,
organizacji i zwi¹zków kombatanckich, ochotniczych stra¿y po¿arnych, szkó³, TMSS, SHP „Rolnik” z³o¿yli wi¹zanki kwiatów
pod pomnikami: ,,Pamiêci bohaterów, którzy zginêli w walce z hitleryzmem”’, pod obeliskiem w kwaterze wojskowej z I wojny
œwiatowej i pomnikiem „Pamiêci Narodowej – Golgota Wschodu“.
W uroczystoœci bra³a udzia³ liczna grupa mieszkañców miasta i gminy.

S

RK

Szanowni Pañstwo, Drodzy Mieszkañcy Starego S¹cza!
11 listopada 1918r. by³ dniem prze³omowym w dziejach Europy
i Polski. Pi¹te pokolenie Polaków, tkwi¹ce dot¹d w niebycie, ¿yj¹ce
bez w³asnego pañstwa, w odzyskaniu niepodleg³oœci doczeka³o siê
potwierdzenia to¿samoœci narodowej i w³asnego miejsca na mapie.
Niepodleg³oœæ by³a zarówno wynikiem czynu zbrojnego Legionów,
jak i efektem m¹droœci polityków i dyplomatów. Nale¿y jednak
podkreœliæ, i¿ tym, co tak naprawdê spowodowa³o, ¿e ów cud móg³
siê wydarzyæ, by³a wola i determinacja narodu, wola bycia wolnymi,
wola decydowania o sobie. A przede wszystkim musia³a byæ jeszcze
umiejêtnoœæ przeniesienia przez lata niewoli naszej narodowej
to¿samoœci, odmiennoœci, dumy z tego, ¿e jesteœmy Polakami, dziêki
której przez wieki niebytu nie roztopiliœmy siê w tyglu spo³eczeñstw
i narodów pañstw zaborczych.
Szanowni Pañstwo, dzieñ 11 listopada 1918r. by³ wielkim œwiêtem
dla Polaków. Dniem realizacji marzeñ wielu pokoleñ o wolnej,
niepodleg³ej OjczyŸnie. By³ to jednak równie¿ dzieñ pocz¹tku
ogromnej, ¿mudnej pracy, jak¹ trzeba by³o w³o¿yæ w odnalezienie siê
na nowo we w³asnym pañstwie. Czêsto okazywa³o siê, i¿ mozolne
budowanie jest du¿o trudniejsze ni¿ spektakularne zrywy,
bohaterskie gesty i dramatyczne wybory.
W czasach pokoju tym, co ³¹czy spo³eczeñstwo i zachêca do pracy
jest postawa zaakceptowania siebie i miejsca, w którym siê ¿yje.
Jest to potrzebne tak¿e nam, Staros¹deczanom.
Docieraj¹ do mnie g³osy ludzi, którym nasze miasto jawi siê jako
miejsce bez perspektyw, bez przysz³oœci. Ale pamiêtajmy –
Staros¹deczaninem, tak jak Polakiem nie zostaje siê z odgórnego
“nakazu”. “Nie pytajmy, co mo¿e zrobiæ dla nas Ojczyzna. Pytajmy,
co my mo¿emy dla niej uczyniæ”. Szukajmy w sobie wobec tego
akceptacji i zrozumienia dla miejsca, w którym ¿yjemy – dla naszej
Ma³ej Ojczyzny. Tylko wtedy mo¿na siê rozwijaæ, osi¹gaæ zamierzone
cele, budowaæ przysz³oœæ dla siebie i swoich dzieci.
Wiara w to, ¿e Stary S¹cz jest najw³aœciwszym miejscem na ziemi,
przyœwieca³a tak¿e Staros¹deczanom, którzy w latach
miêdzywojennych, mimo wielu trudnoœci, czynili starania o rozwój
gospodarczy tego miasta, d¹¿yli do scementowania i utrwalenia siê
œwiadomoœci narodowej mieszkañców. Wspomnieæ tu nale¿y
ks. Antoniego Odziomka – proboszcza staros¹deckiej parafii,
honorowego obywatela, czy Czes³awa Lenczowskiego
– niestrudzonego propagatora Starego S¹cza i animatora kultury.
Dziœ jest nam nieco trudniej. Ale aby daæ sobie radê z przeszkodami
i trudnoœciami dnia codziennego, znowu potrzebna jest nam
akceptacja miejsca, w którym ¿yjemy, potrzebna jest nam
pozytywna energia, któr¹ ta akceptacja daje – to ona inspiruje, to
ona zachêca do zmieniania otaczaj¹cej rzeczywistoœci.
Drodzy Mieszkañcy Starego S¹cza, Staros¹deczanie!
Tak wiele zmian przeszliœmy z nasz¹ Ojczyzn¹ a od maja tego roku

Fot. Zenon Rybo³owicz
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cieszymy siê przynale¿noœci¹ do europejskich struktur. Dlatego, tak
jak naszym ojcom sprzed 86 lat, jest nam potrzebne poczucie
narodowej dumy, narodowej odrêbnoœci, akceptacji miejsca, jakie od
wieków jest naszym udzia³em.
Musimy mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e jesteœmy Polakami i wnieœliœmy
do zjednoczonej Europy coœ, co jest nasze, niepowtarzalne, jedyne –
nasz¹ kulturê, historiê, nasze narodowe cechy, coœ, co tê op³ywaj¹c¹
w dostatki Europê wzbogaci.
Musimy wierzyæ w siebie i w miejsce, w którym ¿yjemy, musimy mieæ
wiarê w to, ¿e sukces mo¿emy odnieœæ tutaj, swoje miejsce w
Europie odnaleŸæ w Starym S¹czu, a nie na drugim krañcu
kontynentu. A przede wszystkim, musimy pamiêtaæ, i¿ “Carere
patria in tolerabile est” - Byæ pozbawionym ojczyzny, to rzecz nie do
zniesienia”.
Wielu przed nami to zrozumia³o. Wierzê, ¿e zrozumiemy to i my
wszyscy.
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W KRĘGU SPONSORÓW
KARDIOCHIRURGII
B

urmistrz Marian Cycoñ deklaruje dalsz¹ pomoc dla Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii „COR AEGRUM” w Krakowie i
zwraca siê z apelem do mieszkañców miasta i gminy aby zechcieli
przekazywaæ na rzecz Fundacji jeden procent rocznego podatku
dochodowego.
Stary S¹cz jako jeden z „hojnych darczyñców” uchwa³¹ Rady
Fundacji (od czerwca br. organizacji po¿ytku publicznego)
otrzyma³ godnoœæ „Cz³onka Krêgu Sponsorów Fundacji”
i zosta³ upamiêtniony stosown¹ inskrypcj¹ na tablicy
najhojniejszych sponsorów znajduj¹cej siê w holu g³ównym
Kliniki Kardiochirurgii w Krakowie.

Wnęka w holu Kliniki Kardiochirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Szpitalu im.
Jana Pawła II w Krakowie z rzeźbą „CAR AEGRUM” autorstwa prof. Wiesława Bielaka i płaskorzeźbą Ojca Świętego .
Fragment tablicy ze sponsorami Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w holu Kliniki
Kardiochirurgii, fot. A. Lipnicki
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up³ynê³y do koñca 2003 roku od uruchomienia podstawowych
oddzia³ów wybudowanej nowej Kliniki, z jej wysokospecjalistycznych
us³ug skorzysta³o ju¿ 50050 chorych w zakresie operacji serca,
badañ diagnostycznych têtnic wieñcowych (koronarografia) i z
zabiegów poszerzania têtnic wieñcowych (angioplastyka). Zak³ad
Kardiologii Interwencyjnej Kliniki s³u¿y przez ca³¹ dobê we
wszystkie dni tygodnia chorym i zagro¿onym zawa³em serca.
Klinika jest i pozostanie przez dziesi¹tki lat wielkim
dobrodziejstwem dla ludzi z ciê¿kimi chorobami serca i uk³adu
kr¹¿enia. Przed Fundacj¹ stoi obecnie zadanie pozyskiwania
darowizn na dalsz¹ realizacjê celów statutowych, a to na:
modernizacjê, uzupe³nianie Kliniki w niezbêdne urz¹dzenia
i wysokospecjalistyczny sprzêt diagnostyczno-leczniczy i naukowy dla uzyskania œwiatowego poziomu w tym zakresie; inicjowanie
i promowanie przedsiêwziêæ naukowych oraz organizacyjno
- technicznych, umo¿liwiaj¹cych rozwijanie dzia³añ leczniczych
i profilaktycznych w Krakowie i regionie. W bie¿¹cym roku
potrzebne s¹ œrodki na sfinansowanie: modernizacji
i wyposa¿enia Konsultacyjnej Przychodni Kardiologicznej
i Kardiochirurgicznej; zakupu pilnie potrzebnego sprzêtu dla
Kliniki, w tym no¿a harmonicznego ULTRACISION, s³u¿¹cego do
pobierania têtnicy piersiowej i promieniowej oraz defibrylatora
LifePak; wydania albumu z okazji 25-lecia istnienia Instytutu
Kardiologii Collegium Medicum UJ w Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Paw³a II (album ten bêdzie promowa³ osi¹gniêcia
krakowskiej kardiologii i kardiochirurgii, ze szczególnym
uwzglêdnieniem okresu po oddaniu do u¿ytku nowego budynku
Kliniki Kardiochirurgii. W najbli¿szych latach bêd¹ wdra¿ane
w Klinice nowe, kosztowne technologie medyczne stosowane na
Zachodzie, jak operacje kardiochirurgiczne wykonywane przy
pomocy endoskopów i komputerów - robotów, które s¹ ma³o
urazowe, ma³o inwazyjne i pozwalaj¹ pacjentowi iœæ do domu w
zasadzie w nastêpnym dniu po zabiegu. Dziêkuj¹c bardzo za
okazan¹ nam dotychczas pomoc prosimy o dalsze wspieranie
naszej dzia³alnoœci.
Zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie wprowadzona zosta³a mo¿liwoœæ przekazywania 1%
podatku przez osoby fizyczne na rzecz organizacji posiadaj¹cych
statut organizacji po¿ytku publicznego. Przekazania dokonuje siê
w okresie od stycznia do koñca kwietnia po zakoñczeniu danego
roku, przed z³o¿eniem rocznego zeznania podatkowego.
Konta Bankowe Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii „Cor Aegrum”
PKO BP SA I O/Kraków - Nr 35 1020 2892 0000 5302 0120 5970,
BPH PBK SA IV O/Kraków - Nr 38 1060 0076 0000 3200 0047 1829.
(red)

Urz¹d Miasta i Gminy w Starym S¹czu
Cz³onkowie Krêgu Sponsorów mog¹ mieæ uzasadnione poczucie
pe³nej satysfakcji – pisze prof. dr hab. med. Antoni Dziatkowiak.
- Dotychczasowe osi¹gniêcia Fundacji, które by³y mo¿liwe dziêki
¿yczliwemu i hojnemu jej wspieraniu, w efekcie przyczyni³y siê do:
wybudowania
w
latach
1990
-1997
nowego
7-kondygnacyjnego budynku Kliniki Kardiochirurgii i jego
poœwiêcenia przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w dniu 9 czerwca
1997 r.; uruchomienia Kliniki Kardiochirurgii w nowym budynku
w latach 1998-1999; przebudowy, nadbudowy i modernizacji
starego, 80-letniego budynku Kliniki w latach 1998-2000;
utworzenia i wyposa¿enia w niezbêdny sprzêt specjalistyczny Sali
Rehabilitacyjnej w latach 2002-2003. Obecnie Klinika Chirurgii
Serca, Naczyñ i Transplantologii CM UJ w Szpitalu
Specjalistycznym im. Jana Paw³a II w Krakowie nale¿y do
najnowoczeœniejszych w Polsce i Europie. W ci¹gu 6 lat, jakie

Klasztor Sióstr Klarysek, serdecznie
dziêkuje za w³¹czenie siê do
konserwacji okien witra¿owych
i pokrycie kosztów jednego
kompletnego okna, to znaczy witra¿a
wraz z os³onami oraz konserwacj¹
kamieniarki tego okna, który to koszt
wynosi³ 10000 z³ (dziesiêæ tysiêcy
z³otych).
Niech œw. Kinga Matka S¹deczan
odwdziêczy siê swoim wstawiennictwem u Boga, wypraszaj¹c
potrzebne ³aski dla Swojego Ludu.
Wdziêczne Siostry Klaryski
S. El¿bieta Wielebiñska z Siostrami
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INFORMAT YZACJA
URZĘDU
Rozmowa z zastępcą burmistrza Jackiem Lelkiem
Ryszard Kumor: Ostatnio Rada Miejska wyrazi³a zgodê na
przyst¹pienie Urzêdu Miasta i Gminy w Starym S¹czu do
projektu rozbudowy systemów elektronicznej administracji
w Ma³opolsce. Czego dotyczy ten projekt?
Jacek Lelek: Projekt ten stanowi realizacjê jednego z celów
przyjêtego w maju 2004 przez Samorz¹d Województwa
Ma³opolskiego programu „Informatyzacja Województwa
Ma³opolskiego w latach 2004-2006”. Zakres projektu
bardzo dobrze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszego
urzêdu. Wczeœniej ju¿ zaplanowaliœmy przyst¹pienie
w przysz³ym roku do wdra¿ania elektronicznego systemu
obiegu dokumentów w urzêdzie. Dziêki inicjatywie
Marsza³ka Województwa, bêdziemy mogli zrobiæ to
zdecydowanie efektywniej, w wiêkszym zakresie i co
najwa¿niejsze – taniej. Uczestnicz¹c w tym programie
bêdziemy mogli skorzystaæ z dofinansowania z funduszy
europejskich w wysokoœci 75%.
Rozbudowa systemów elektronicznej administracji jest
przedsiêwziêciem kosztownym, ile pieniêdzy bêdzie musia³a
wy³o¿yæ Gmina Stary S¹cz?
Projekt obejmuje cztery elementy, do trzech z nich
zg³osiliœmy swój akces. Szacunkowy koszt ich realizacji
kszta³tuje siê powy¿ej 100 tysiêcy z³otych. Koszt naszego
zaanga¿owania nie powinien przekroczyæ 27 tysiêcy z³otych.
Czego konkretnie dotycz¹ poszczególne modu³y projektu?
Pierwszym elementem projektu jest infrastruktura podpisu
elektronicznego dla jednostek samorz¹du terytorialnego.
Drugim: elektroniczny obieg dokumentów, trzecim:
platforma aukcji elektronicznych, czwartym: publiczne
punkty dostêpu do Internetu. Wstêpna deklaracja
uczestnictwa z³o¿ona przez nasze miasto i gminê obejmuje
trzy pierwsze elementy.
Jakie konkretne korzyœci przyniesie wdro¿enie projektu?
Jest ich wiele. Przede wszystkim wdro¿enie projektu ma
doprowadziæ do uporz¹dkowania i przyspieszenia obiegu
informacji w naszym urzêdzie, a tak¿e pomiêdzy urzêdami i
instytucjami w naszym województwie i docelowo w ca³ym
kraju. Poprawi to standard obs³ugi wszystkich osób
kontaktuj¹cych siê z naszym urzêdem. Infrastruktura
podpisu elektronicznego pozwoli ju¿ wkrótce tym, którzy
zechc¹ korzystaæ z tego rozwi¹zania, na za³atwianie wielu
spraw bez osobistego odwiedzania urzêdu. Elektroniczny
obieg dokumentów doprowadzi do zmniejszenia iloœci
papierowych dokumentów w urzêdzie, skróci czas
wyszukiwania informacji. Oszczêdzimy w ten sposób czas
obywateli i urzêdników, a tak¿e zu¿ycie materia³ów
biurowych.
Na czym polegaj¹ za³o¿enia elektronicznego obiegu
dokumentów?
Jest to system informatyczny zapewniaj¹cy pe³n¹
automatyzacjê obiegu informacji wewn¹trz i na zewn¹trz
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urzêdu. Ka¿dy dokument, który wp³ywa do urzêdu, zostanie
zeskanowany i dalszy jego obieg bêdzie dokonywa³ siê
drog¹ elektroniczn¹. Dziêki temu w ka¿dej chwili bêdzie
mo¿na skontrolowaæ, jaki jest stan realizacji sprawy i kto za
ni¹ odpowiada na danym etapie. £atwe bêdzie wiêc miêdzy
innymi skontrolowanie terminowoœci za³atwianych spraw.
System umo¿liwi równie¿ magazynowanie i archiwizacjê
dokumentów w formie elektronicznej a tak¿e tradycyjnej.
Bêdzie pilnowa³ w³aœciwej œcie¿ki decyzyjnej sprawy i u³atwi
dostêp do archiwów.
Platforma aukcji elektronicznej jest chyba zupe³n¹
nowoœci¹?
W zamówieniach publicznych - tak. Natomiast wiele firm w
Polsce ju¿ od lat wykorzystuje to narzêdzie do wydajnego
negocjowania warunków dostaw towarów i us³ug. Nowe
Prawo Zamówieñ Publicznych dopuszcza stosowanie tego
rozwi¹zania równie¿ przez gminy. Drog¹ aukcji
elektronicznej bêdziemy mogli zlecaæ wykonawstwo us³ug
i kupowaæ towary powszechnie dostêpne - np. materia³y
biurowe. Z mojego doœwiadczenia zawodowego wiem jak
znaczne korzyœci mo¿na uzyskaæ kupuj¹c t¹ drog¹:
optymalnie niskie oferty. Dodatkowym atutem s¹ krótkie
negocjacje oraz jawne i przejrzyste postêpowanie.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Ryszard Kumor

K O M U N I K A T
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Urz¹d Miasta i Gminy w Starym S¹czu informuje
wszystkich
przedsiêbiorców,
którzy
posiadaj¹
zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej wydane przed 1 stycznia 2004 roku, ¿e do
koñca bie¿¹cego roku nale¿y uzupe³niæ dane zawarte w
ewidencji o numer PESEL oraz okreœlenie rodzaju
dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹
Dzia³alnoœci.
W zwi¹zku z tym prosimy o zg³oszenie siê do tut. urzêdu –
Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 25) celem
uzupe³nienia
danych
zawartych
w
ewidencji.
Przy zg³oszeniu nale¿y przed³o¿yæ dowód osobisty oraz
decyzjê o nadaniu numeru REGON.
Czynnoœci polegaj¹ce na uzupe³nieniu danych nie s¹ objête
¿adnymi op³atami.
Dotychczasowe zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej nieuzupe³nione o dane dotycz¹ce
numeru PESEL i kodu PKD utrac¹ wa¿noœæ w dniu 1
stycznia 2005 roku.
Powy¿szy obowi¹zek wynika z art.8 Ustawy z dnia 14
listopada 2003 roku o zmianie ustawy – Prawo dzia³alnoœci
gospodarczej oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217 z 2003
r. poz.2125).
Wniosek o dokonanie aktualizacji wpisu do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej mo¿na pobraæ z Internetu:
(www.bip.stary-sacz.iap.pl)
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ULICA KS. ODZIOMKA
ada Miejska w Starym
S¹czu jednog³oœnie podjê³a
uchwa³ê w sprawie nadania
ks.
Antoniego
imienia
Odziomka (24.V.1883 –
18.V.1962) ulicy biegn¹cej
wzd³u¿ placu przy koœciele p.w.
œw. El¿biety, ³¹cz¹cej ul.
Kazimierza Wielkiego i Jana
III Sobieskiego. Trzydziesty z
rzêdu
proboszcz
w
staros¹deckiej parafii zapisa³
siê w pamiêci mieszkañców
jako znakomity kap³an i
cz³owiek o wyj¹tkowych
walorach
etycznych
i
KS. ANTONI ODZIOMEK (Fotokopia obrazu moralnych. Na staros¹deckie
Cz. Lenczowskiego, arch. Muzeum Regionalnego probostwo zosta³ powo³any 27
w Starym Sączu)
paŸdziernika 1921 r.

R

KS. ANTONI ODZIOMEK urodzi³ siê w M³ynnem, gimnazjum
i teologiê ukoñczy³ w Tarnowie. Œwiêcenia otrzyma³ w 1908, po
czym by³ wikarym w Szczucinie, od 1909 - 1913 kapelanem biskupa
Wa³êgi, notariuszem kurii i prefektem Ma³ego Seminarium
Duchownego. W 1913 obj¹³ probostwo w Rajbrocie (powiat
Bochnia), tam te¿ spêdzi³ I wojnê œwiatow¹. W 1921 r. przeniós³ siê
do Starego S¹cza. W 1930 r. zosta³ dziekanem staros¹deckim.
Okres jego proboszczowania przypad³ na czasy II wojny œwiatowej,
okupacji niemiecko-hitlerowskiej, jej upadku, „wyzwolenia” przez
zastêpy Armii Czerwonej i powstanie Polski Ludowej.
W pamiêci Staros¹deczan utrwali³ siê jako bardzo ruchliwy
i czynny cz³owiek. W okresie miêdzywojennym by³ jednym
z najaktywniejszych cz³onków Rady Miejskiej. Wczeœniej,
samorzutnie za³atwia³ lub pomaga³ w³adzy gminnej za³atwiaæ ró¿ne
trudne sprawy, korzystaj¹c ze swych prywatnych znajomoœci
i stosunków, jak np. sprawê utrzymania w mieœcie Seminarium
Nauczycielskiego. Przez kilka lat uczy³ religii w Seminarium
Nauczycielskim Mêskim. Z jego inicjatywy przy koœciele
powiêkszony zosta³ tzw. babiniec przez przebudowanie
przedsionka od strony po³udniowej. Z jego inicjatywy w latach 60tych, na zamówienie obywateli miejscowych artysta malarz Cz.
Lenczewski zacz¹³ malowaæ nowe obrazy do stacji Mêki Pañskiej.
(Zdo³a³ jednak zaledwie parê tylko wymalowaæ p³ócien.
Dokoñczeniu dzie³a przeszkodzi³a wojna i okupacja hitlerowska,
uwiêzienie Lenczowskiego.) Zas³ug¹ proboszcza jest uratowanie
wielkiego dzwonu, który w³adze niemieckie zarekwirowa³y, lecz ks.
Odziomek nie œpieszy³ siê z wydaniem go i mimo groŸby
aresztowania i wielu przes³uchañ tak zwleka³ pod ró¿nymi
pozorami, ¿e Niemcy nie zd¹¿yli zabraæ dzwonu, który w ten
sposób unikn¹³ niebezpieczeñstwa i doczeka³ wyzwolenia.
Ks. Odziomek by³ kanonikiem honorowym kapitu³y tarnowskiej,
obywatelem honorowym miasta Starego S¹cza i gminy
Moszczenica, mia³ uprawnienia wikariusza generalnego (podczas
okupacji hitlerowskiej). By³ te¿ przewodnicz¹cym Miejskiej Rady
Szkolnej, delegatem lwowskiego Wydzia³u Krajowego dla spraw
Pañstwowej Szko³y Szewskiej i katechet¹ Prywatnego Seminarium
¯eñskiego przy klasztorze klarysek, póŸniej tak¿e Pañstwowego
Seminarium Mêskiego i Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Starym
S¹czu. Podczas okupacji dzia³a³ w tajnym nauczaniu jako
egzaminator z religii na powiaty nowos¹decki i limanowski.
Za jego dziekañstwa utworzono parafiê w Wierchomli, a w l950 r.
podzielono dekanat staros¹decki na dwa - Stary S¹cz i Krynicê.
Przy staros¹deckim pozosta³o 10 parafii po ¯egiestów w³¹cznie.
Za czasów proboszczowania ks. Odziomka komitet parafialny

przeprowadzi³ gruntowny remont zewnêtrzny koœcio³a w 1928 r.
Na pokrycie kosztu tych prac sprzedano tzw. poddanówkê
plebañsk¹ i grunt fundacji ró¿añcowej. W 1933 r. przelano wielki
dzwon, dodaj¹c w miejsce szczerby 19 kg cyny angielskiej oraz
dokupiono dzwon œredni i ma³y. Przyby³y 3 kapy, 6 ornatów i 4
kielichy – wszystko nowe. Wa¿nym faktem by³o te¿ wzniesienie
domu parafialnego przy ul. Mickiewicza na parceli plebañskiej.
Ks. Odziomek by³ inicjatorem imponuj¹cego, o ogromnym
znaczeniu dla ¿ycia religijnego ca³ej okolicy, wielkiego,
diecezjalnego zjazdu kobiet z udzia³em dwóch biskupów. Przyby³o
nañ 11 tzw. specjalnych poci¹gów popularnych. Na rynku odby³o
siê efektowne widowisko przy œwietle reflektorów osnute na
¿yciorysie b³. Kingi.
Jako dziekan staros¹decki przyczyni³ siê walnie do utworzenia
w swym dekanacie dwóch nowych parafii: w Rytrze w 1931 r.
i ¯egiestowie Zdroju w 1933 r.
W 1946 r. stan¹³ na czele Komitetu Budowy Pomnika Ofiar
Zbrodnii Hitlerowskich na cmentarzu miejskim.
Odznaczany Z³otym Krzy¿em Zas³ugi Ks. Odziomek by³ tak¿e…
zastêpc¹ i przewodnicz¹cym Miejskiej Rady Narodowej oraz
delegatem do rady powiatowej.
Ryszard Kumor (Przy pisaniu tekstu korzysta³em z broszury
Wiktora Bazielicha „Proboszczowie Staros¹deccy” oraz
ze wspomnieñ mieszkañców Starego S¹cza)

Lustro Ady w muzeum
uzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym
S¹czu otrzyma³o od rodziny Tischnerów zabytkowe
lustro, które niegdyœ nale¿a³o do Ady Sari (Jadwigi Schayer),
wybitnej, œwiatowej s³awy œpiewaczki ze Starego S¹cza.
Lustro otrzyma³a w darze Józefa Tischner, matka Stanis³awa
i Mieczys³awa, która szy³a suknie dla Ady Sari. W imieniu
rodziny przekaza³ je syn Mieczys³awa – Tomasz Tischner.
Wielkie stylowe lustro (wysokoœæ 2,8 m) wzbogaci kolekcjê
pami¹tek po œpiewaczce w Domu na Do³kach. Znajduj¹
siê tam m.in.: portret, zdjêcia, listy, programy koncertów
i widowisk muzycznych.
To bardzo cenny eksponat – mówi Jan Koszkul, prezes
Towarzystwa Mi³oœników Starego S¹cza, które prowadzi
muzeum. – Ogólnie jest w bardzo dobrym stanie, œwietnie
prezentuje siê zw³aszcza kryszta³owa tafla, jednak dodatkowe
elementy wieñcz¹ce ten zabytkowy przedmiot trzeba poddaæ
renowacji. Odrestaurowane lustro trafi do nowego saloniku
poœwiêconego Adzie Sari. Aktualnie w muzeum trwa remont
dwóch sal: tradycji miasta i garncarstwa. Po zakoñczeniu tych
prac wprowadzimy w niektórych pomieszczeniach zmiany
w ekspozycji. RK

M

Lustro Ady Sari w oczekiwaniu na monta¿ w ekspozycji (fot. RK)
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Pozostały tylko nieliczne pamiątki
ada Miejska w Starym S¹czu odrzuci³a projekt uchwa³y w
sprawie ugodowego zwrotu Gminie Wyznania
¯ydowskiego w Krakowie, skomunalizowanej nieruchomoœci
przy ul. Jagielloñskiej 16. Przed wojn¹ mieœci³a siê tam
mykwa, czyli ¿ydowska ³aŸnia rytualna.
Projekt uchwa³y z³o¿ony do rady przez burmistrza Mariana
Cyconia by³ konsekwencj¹ spotkania z przedstawicielami gminy
¿ydowskiej i negocjacji tocz¹cych siê miêdzy obiema gminami.
W 1997 roku wesz³a w ¿ycie ustawa reguluj¹ca stosunek pañstwa
polskiego do gmin ¿ydowskich dzia³aj¹cych na terytorium RP.
Ustawa ta pozwoli³a wyznawcom judaizmu, dzia³aj¹cym w Polsce,
na ubieganie siê o zwrot maj¹tku trwa³ego utraconego w czasie II
wojny œwiatowej i po niej. Wnioski o odbiór maj¹tku gminy
¿ydowskie mog³y sk³adaæ do maja 2002 r. do Komisji Regulacyjnej
ds. Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich dzia³aj¹cej przy Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Ustawa mówi, ¿e w spornych
kwestiach rozstrzyga postêpowanie i orzeczenie (bez prawa
odwo³ania) w Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych
¯ydowskich w Warszawie.
Poniewa¿ budynek przed laty dzier¿awi³a firma „FOTOPAM”
PTTK, a nastêpnie spó³ka „Karpaty”, które obiekt rozbudowa³y
ponosz¹c spore nak³ady finansowe, ta kwestia ma byæ jeszcze
przedmiotem osobnych uzgodnieñ w³adz samorz¹dowych ze
spó³k¹. Przedstawiciele Gminy ¯ydowskiej z kolei obiecali podj¹æ
starania maj¹ce na celu wyremontowanie dawnej synagogi przy
ul. Staszica.
¯ydzi utworzyli swoj¹ gminê w Starym S¹czu w 1860 roku.
Miejscowi rabini nale¿eli do rodu cadyka z Nowego S¹cza. W 1880
roku mieszka³o w Starym S¹czu 325 ¯ydów (miasto liczy³o wówczas
3916 mieszkañców), w 1900 - 517, a w 1921 - 553 (ok. 12%
mieszkañców). Wiosn¹ 1942 hitlerowcy utworzyli w mieœcie getto.
Uwiêzili w nim oko³o 1 tys. osób, a nastêpnie 17 sierpnia prawie
wszystkich wywieŸli do getta w Nowym S¹czu, 95 osób rozstrzelali
w lesie „Na Piaskach”. W miejscu, w którym dokonano masowej
egzekucji obecnie jest pomnik – g³az z tablic¹ pami¹tkow¹.
Synagogê przy ul. Staszica wybudowano w 1905 roku wg
projektu Józefa Kostañskiego, na miejscu starszego drewnianego domu modlitwy wzniesionego w 1876 i rozebranego
w 1901. Jest to budowla murowana o skromnych cechach
historyzmu. Swój pierwotny kszta³t zachowa³a do dnia
dzisiejszego, choæ po wojnie mieœci³ siê tam warsztat garncarski,
a nastêpnie warsztaty Zespo³u Szkó³ Drzewno-Mechanicznych.
Budynek zosta³ postawiony na planie zbli¿onym do kwadratu; od
ulicy obszerna sala modlitewna dla mê¿czyzn, od pó³nocy nieco
szerszy przedsionek (na parterze) i umieszczony nad nim
„babiniec”. £aŸnia rytualna zosta³a wybudowana w tym samym
roku co synagoga.
Mykwa to basen z wod¹ bie¿¹c¹, nazbieran¹ z deszczu lub
pochodz¹c¹ ze Ÿród³a, s³u¿¹cy do rytualnego oczyszczania
i ablucji. W judaizmie, k¹piel w mykwie (twila) obowi¹zuje tych,
którzy przechodz¹ na religiê wyznawan¹ przez ¯ydów (z tego
obrzêdu wzi¹³ swój pocz¹tek chrzest). ¯ydówki-mê¿atki k¹pi¹ siê
w mykwie po menstruacji, natomiast mê¿czyŸni ¯ydzi przed
œwiêtem Jom Kippur (Dzieñ Pojednania). Ortodoksyjni chasydzi
k¹pi¹ siê w mykwie codziennie przed mod³ami. Przybory
kuchenne zakupione u gojów równie¿ zanurza siê w mykwie
przed pierwszym u¿yciem. Mykwa jest istotnym elementem
religii judaistycznej, wa¿niejszym ni¿ synagoga.
W ci¹gu wieków ¯ydzi wspó³tworzyli historiê i kulturê
w Karpatach, ale turysta wêdruj¹cy œladami podkarpackich
¯ydów, nie zobaczy ju¿ ich œwiata. Pozosta³y tylko nieliczne
ocala³e pami¹tki. To, co ocala³o jest przypadkowe i nie mo¿e byæ

R

Staros¹decka Synagoga /fot. R.Kumor/
traktowane jako reprezentatywne dla dziedzictwa ich kultury
materialnej.
Synagogi jeszcze pozosta³y. W Ma³opolsce istnieje ok. 70 takich
obiektów. S¹ wœród nich zabytki du¿ej klasy, najczêœciej jednak
to budynki zaadoptowane do celów religijnych, przewa¿nie
nieprzedstawiaj¹ce du¿ej wartoœci architektonicznej i estetycznej. St¹d do obiektów tych nie jest kierowany ruch
turystyczny, odwiedzaj¹ je jedynie osoby zainteresowane,
najczêœciej ze wzglêdów sentymentalnych. Swoje pierwotne
funkcje pe³ni¹ synagogi w Krakowie: „Remau”, „Tempel” oraz
odnowiona w 2003 roku synagoga w Bobowej. W kilku z nich
mieszcz¹ siê obiekty kultury. W synagodze „Bnei Emuna”
urz¹dzono Centrum Kultury ¯ydowskiej, „Stara” pe³ni funkcjê
muzeum judaistycznego, w synagodze „Izaaka” mieœci siê dom
m³odzie¿y, w „Bociana” dom kultury, w „Wysokiej” pracownia
konserwatorska (wszystkie w Krakowie), w Bieczu klub kultury,
w Brzesku biblioteka, w Nowym S¹czu galeria sztuki.
Czy uda siê doprowadziæ do nale¿ytego stanu (opatrzyæ
informacj¹ o pierwotnym przeznaczeniu) i dopisaæ do tej listy
staros¹deck¹ synagogê, a mo¿e i mykwê, tak, aby mo¿na by³o
pokazywaæ je bez wstydu turystom?
Synagoga od 2000 roku stoi zupe³nie pusta i niszczeje, sporo do
¿yczenia pozostawia te¿ porz¹dek wokó³ budynku.
W ostatnich latach wiele obiektów kultury ¿ydowskiej
poddawanych jest restauracji. W³aœciwy sposób ich u¿ytkowania
wystêpuje wtedy, kiedy budynek s³u¿y celom ¿ydowskiego kultu
religijnego lub mieœci muzeum judaistyczne. Akceptowany przez
¯ydów jest równie¿ tzw. ustabilizowany sposób u¿ytkowania, tzn.
nie k³óc¹cy siê z charakterem obiektu (biblioteki, archiwa,
galerie, inne muzea). Przypomnijmy wiêc, ¿e ju¿ 10 lat temu w
ramach Staros¹deckiego Festiwalu Muzyki Dawnej – 28 czerwca
1994 roku o godz. 20 (po uprzednich zabiegach porz¹dkowych)
odby³ siê w tym obiekcie piêkny, w pe³ni zaakceptowany przez
licznie zgromadzon¹ publicznoœæ koncert „Pieœni” w wyk. Dawida
Sevi – sefardyjskiego kantora z Istambu³u. RK

REKLAMA W KURIERZE!
Format reklamy / cena:
cała strona 180 x 260 / 500 zł + 22%VAT
1/2 strony w pionie 85 x 260 lub 180 x 125 w poziomie
/ 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%
Materiał do reklamy – ogłoszenia /tekst, zdjęcie, „scaning”/ w całości pochodzi od
klienta, na życzenie zamawiającego reklama może być przygotowana w redakcji.
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Przeciw przemocy
u¿ w kilka dni po tragedii w Bies³anie zrodzi³ siê pomys³ protestu
przeciwko przemocy, wojnie, terroryzmowi. Zofia Trzciñska
nauczycielka jêzyka polskiego w Gimnazjum w Starym S¹czu
zaproponowa³a, aby w jakiœ sposób zaprotestowaæ przeciwko tak
brutalnym atakom terrorystycznym, których celem s¹ dzieci nie
tylko w Bies³anie ale te¿ w innych czêœciach œwiata.
Od tamtej chwili zacz¹³ powstawaæ scenariusz marszu przeciw
przemocy. Jego organizatorami byli: mgr in¿. Stanis³aw Majca –
dyrektor szko³y oraz nauczyciele: Zofia Trzciñska, ks. Janusz
Ryba, Wioletta Nowak, Joanna Fabian, Anna Ciêciel, Justyna
Tyka, Maciej Dobrowolski, Marta Radziejewska. Honorowy
Patronat obj¹³ mgr Marian Cycoñ - Burmistrz Miasta i Gminy
Stary S¹cz. W uroczystoœciach brali udzia³ równie¿: mgr Jacek
Lelek – Zastêpca Burmistrza Miasta i Gminy Stary S¹cz oraz
Jerzy Górka - Przewodnicz¹cy Rady Miasta.
Marsz odby³ siê 13 paŸdziernika br. Rozpocz¹³ siê pod
budynkiem Gimnazjum hymnem ¿a³obnym w wykonaniu
Staros¹deckiej Orkiestry Dêtej pod kierunkiem mgr Stanis³awa
D¹browskiego, nauczyciela Szko³y Podstawowej Nr 1.
Uczniowie ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w iloœci ponad 2 tysi¹ce – przeszli ulicami miasta
na Plac Papieski, nios¹c wykonane przez siebie transparenty
z has³ami przeciwko przemocy. Marsz prowadzi³y poczty
sztandarowe z Gimnazjum im. J. S³owackiego w Starym S¹czu
oraz z Gimnazjum w Go³kowicach.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê powitaniem i przemówieniem
Dyrektora Gimnazjum: „Pragnê serdecznie powitaæ wszystkich
zgromadzonych dziœ na Placu Papieskim. Wasza obecnoœæ tutaj
jest œwiadectwem sprzeciwu wobec wszechobecnej przemocy.
Przybyliœmy tu, aby wesprzeæ duchowo tych, którzy prze¿yli
tragediê w Bies³anie oraz by modliæ siê za tych, którzy zginêli
z r¹k terrorystów. Kiedy gin¹ dzieci, nie mo¿na staæ obojêtnie
z boku. Ich cierpienie jest naszym cierpieniem. Nie ma s³ów, które
mog³yby opisaæ przera¿enie wywo³ane atakiem terrorystów na
dzieci. Nie przypadkowo wybraliœmy to miejsce - O³tarz Papieski
- za cel milcz¹cego marszu. To tu przed piêcioma laty modli³ siê
jeden z najwiêkszych autorytetów moralnych naszych czasów Jan Pawe³ II, który zdecydowanie opowiada siê za pokojem na
œwiecie. My nie potrafimy cofn¹æ czasu, aby zapobiec tragedii.
Nie mamy równie¿ s³ów bêd¹cych balsamem dla serc, które
utraci³y najbli¿szych. Terroryœci uderzyli w najczulszy punkt, bo
dzieci stanowi¹ najwy¿sz¹ wartoœæ dla rodziców, kraju i œwiata.”
Po wyst¹pieniu Dyrektora odby³ siê apel - akademia na której
zosta³ odczytany list napisany przez Z. Trzciñsk¹ i A. Ciêciel,
który po przet³umaczeniu na jêzyk rosyjski (t³umaczy³a Lucyna
Polañska) bêdzie wys³any do Bies³anu.
W takcie apelu da³o siê zauwa¿yæ ogromne wzruszenie a
nawet i ³zy w oczach wielu uczestników uroczystoœci, na
których s³owa apelu - „Nigdy o Was nie zapomnimy” - Kristina,
W³adimir, Katia, Rus³an, Tatiana, Tamara, Natasza, Andriej,
Sasza, Pietia... Wzywam Was do apelu! Szura, Misza, Alina,
Walierij, Ania, Maksim, Nastia, Aljeks, Anton, Sawa....
Wzywam Was do apelu! Waleria, Maks, Daria, Jurij, Igor,
Wastienka, Olga, Swieta, Fiodor, Swietlana... Wzywam Was do
apelu! Lena, Larisa, Nadia, Dymitr, Michail, Pawe³, Marija.
Borys, Miko³aj... Wzywam Was do apelu! Anton, Stiepan,
Sofija, Margarita, Alina, Roman, Witia, Jurko, Ludomir...
Wzywam Was do apelu!!! - wywar³y ogromne wra¿enie.
Po apelu wyst¹pi³ Burmistrz Miasta i Gminy.
Zanim rozpoczê³a siê msza œwiêta koncelebrowana, której
przewodniczy³ ks. J. Ryba, wszyscy zgromadzeni z³o¿yli
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najserdeczniejsze ¿yczenia papie¿owi Janowi Paw³owi II z okazji
26. rocznicy pontyfikatu. Odœpiewano Jego ulubion¹ pieœñ
„Barka”. Homiliê, o bardzo g³êbokiej i przejmuj¹cej treœci,
wyg³osi³ ks. Józef Szczêœniak.
W czasie mszy zosta³ z³o¿ony dar ofiarny - skarbonka, w której
znalaz³y siê dobrowolne datki, wczeœniej zebrane podczas akcji
na terenie szkó³. Zostan¹ one przekazane na odbudowê szko³y w
Bies³anie.
Mszê uœwietni³y: chór ze Szko³y Podstawowej w Popowicach,
pod kierunkiem Piotra Korwina, oraz Staros¹decka Orkiestra
Dêta, z³o¿ona m.in. z uczniów i absolwentów Gimnazjum oraz
Jedynki.
Po mszy zosta³y wrêczone przez Burmistrza, Przewodnicz¹cego
Rady Miasta oraz organizatorów nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy
za udzia³ w konkursie plastycznym: „NIE PRZEMOCY”.
Sponsorami nagród ksi¹¿kowych byli: ks. J. Ryba, ks. Bogdan
Florek oraz wydawnictwo GREG z Krakowa.
Na zakoñczenie Burmistrz skierowa³ s³owa podziêkowania do
wszystkich uczestników marszu, organizatorów, Policji, Stra¿y
Po¿arnej oraz S³u¿by Medycznej i Maltañskiej za pomoc
w zorganizowaniu bezpiecznego przemarszu i aktywny w nim
udzia³. Nastêpnie podziêkowa³ Dyrektor Gimnazjum: „Niech ten
marsz i modlitwa o pokój przy Papieskim O³tarzu pozostanie na
d³ugo w pamiêci nas wszystkich. Miejmy nadzieje, ¿e nasz wk³ad
w akcjê kierowan¹ przeciwko przemocy, terroryzmowi i wojnie
powstrzyma jak¹œ uzbrojon¹ rêkê wymierzon¹ przeciwko
kolejnemu dziecku”. Serdeczne podziêkowania zosta³y skierowane
przez Dyrektora do przedstawicieli prasy, radia i telewizji za pomoc
w przekazaniu naszego przes³ania ca³ej Polsce.
Akcja Gimnazjum odbi³a siê szerokim echem, czego dowodem
s¹ liczne telefony z podziêkowaniami i gratulacjami kierowane do
Dyrektora i organizatorów uroczystoœci.
JT, AC
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Z s¹deckim rodowodem

GENERA£, PROFESOR
WIES£AW £ASIÑSKI
ybitny polski lekarz i anatom, genera³ brygady, profesor
zwyczajny, doctor honoris causa Wojskowej Akademii
Medycznej w £odzi – Wies³aw £aciñski urodzi³ siê 25 grudnia
1915 r. w Starym S¹czu w rodzinie nauczycielskiej. W roku 1933
po ukoñczeniu gimnazjum i zdaniu matury w Nowym S¹czu
wst¹pi³ na Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego.
Jednoczeœnie zosta³ przyjêty do Szko³y Podchor¹¿ych
Sanitarnych w Warszawie. W 1939 r. uzyska³ dyplom lekarski
oraz stopieñ podporucznika, po czym odby³ sta¿ w szpitalu
Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie, sk¹d na
skutek przygotowañ wojennych zosta³ przydzielony do Kompanii
Sanitarnej 26 Dywizji Piechoty na stanowisko dowódcy plutonu.
W trakcie kampanii wrzeœniowej 1939 r., podczas walk nad
Bzur¹, dosta³ siê do niewoli niemieckiej. Przebywa³ w obozach
jenieckich dla oficerów w Braunschweig, Hadamar, Limburg a.d.
Lahn i Mannheim, w których pe³ni³ funkcje lekarza obozowego.
W miêdzyczasie pracowa³ w szpitalach jenieckich w Koblencji i
Trewirze, sk¹d uciek³ do Francji. Zosta³ jednak schwytany i
osadzony w wiêzieniu Chalons nad Marn¹.
Oswobodzony przez armiê USA w 1945 r. pracowa³ jako lekarz
w szpitalu UNRRA w Mosbach-Badenia.
W czasie pobytu w obozie w Mannheim zebra³ i opracowa³
materia³y do pracy pt. Uk³ad listewek skórnych na d³oniach
Polaków. Pracê tê skoñczy³ pod kierownictwem prof. Micha³a
Reichera w Gdañsku (1948), uzyskuj¹c stopieñ doktora
medycyny.
Po wojnie pocz¹tkowo pracowa³ w Klinice Chirurgicznej
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, w 1946 r. zosta³
powo³any do s³u¿by wojskowej w marynarce wojennej. Pe³ni³
funkcje lekarza Flotylli Traulerów i lekarza Dywizjonu Okrêtów
Podwodnych, a nastêpnie zosta³ asystentem Oddzia³u
Chirurgicznego Szpitala Marynarki Wojennej w Gdañsku-Oliwie.
Tam uzyska³ specjalizacjê II stopnia z chirurgii, a tak¿e z
medycyny morskiej i organizacji ochrony zdrowia. Od 1956 r. by³
komendantem tego szpitala w stopniu komandora.
W Katedrze Anatomii Prawid³owej Akademii Medycznej w
Gdañsku zrobi³ doktorat i otrzyma³ tytu³ docenta, w 1961 r.
zosta³ powo³any na profesora nadzwyczajnego. W 1962 r. zosta³
kierownikiem katedry. W latach 1962-1965 pe³ni³ funkcjê
prodziekana Wydzia³u Lekarskiego, a przez nastêpne
pe³nomocnika rektora d/s m³odzie¿owych. W latach 1982 - 1983
by³ rektorem tej Akademii.
W roku 1965 zosta³ powo³any na stanowisko Komendanta Rektora Wojskowej Akademii Medycznej w £odzi.
W 1966 r. otrzyma³ nominacjê na stopieñ genera³a brygady.
W 1970 r. otrzyma³ tytu³ profesora zwyczajnego. Organizowa³
i kierowa³ Katedr¹ Anatomii Topograficznej. Prowadzi³ wyk³ady
i æwiczenia prosektoryjne. Do 1972 r. by³ rektorem Akademii,
a do 1983 r. dyrektorem Instytutu Biologiczno-Morfologicznego.
Od 1984 r. jest profesorem emerytowanym.
Profesor W. £asiñski odby³ szereg szkoleñ zagranicznych
w zakresie antropologii i prymatologii. W 1959 r. przebywa³
w Szwajcarii w Zak³adzie Antropologii Uniwersytetu w Zurychu.
Bra³ udzia³ w licznych kongresach krajowych i zagranicznych
(w Neapolu, Tuluzie, Brukseli, Moskwie, Tours, New Delhi,
Sofii, Montpelier i Mexico City), publikuj¹c na nich wyniki
swoich prac.
Jest cz³onkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych
w kraju. By³ przez wiele lat cz³onkiem Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, a w latach 1964-1983
redaktorem naczelnym „Folia Morphologica”, organu tego
towarzystwa.
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W latach 1965-1984 by³ cz³onkiem Komitetu Antropologii PAN,
Komitetu Zoologicznego PAN, Komitetu Nauk Podstawowych
PAN oraz cz³onkiem Rady Naukowej Zak³adu Antropologii PAN
we Wroc³awiu. Cz³onek Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego
oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a ponadto
Gdañskiego Towarzystwa Naukowego i £ódzkiego Towarzystwa
Naukowego. Nale¿y do wielu zagranicznych towarzystw
naukowych. Jest cz³onkiem L’Association des Anatomistes;
pracuje w komitecie redakcyjnym „Biuletynu” tego towarzystwa.
Ponadto uczestniczy w sta³ej Miêdzynarodowej Radzie Badañ
Dermatoglificznych z siedzib¹ w Madrycie. Zosta³ wyró¿niony
cz³onkostwem
honorowym
Polskiego
Towarzystwa
Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz
Towarzystwa Anatomów Histologów i Embriologów ZSRR.
Cz³onek pierwszego zespo³u redakcyjnego „Rocznika S³u¿by
Zdrowia Marynarki Wojennej” publikuj¹cego prace naukowe
lekarzy Marynarki Wojennej. Honorowy Przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej
w Gdyni (1995). Laureat Nagrody Miasta £odzi (1997)
„Za ca³okszta³t osi¹gniêæ w zakresie nauk medycznych oraz
dzia³alnoœci dydaktycznej”.
Na dorobek naukowy profesora W. £asiñskiego sk³ada siê
ponad 100 publikacji og³oszonych drukiem. PokaŸny liczbowo i
istotny w treœci jest trwa³ym osi¹gniêciem nauki polskiej.
Olbrzymi dorobek edytorski stawia Profesora £asiñskiego wœród
najwiêkszych twórców polskiego piœmiennictwa medycznego
drugiej po³owy obecnego stulecia i na najwy¿szym miejscu
wœród polskich anatomów. Jego najwiêkszym dzie³em jest
Anatomia cz³owieka A. Bochenka, M. Keichera - wielkie
piêciotomowe dzie³o o nieprzemijaj¹cej wartoœci, którego jest
wspó³autorem i redaktorem od 1965 r. Dzie³o to doczeka³o siê
licznych wznowieñ. Kszta³c¹ siê na nim kolejne pokolenia
studentów i lekarzy.
Ukoronowaniem doœwiadczeñ ca³ego ¿ycia, zarówno wybitnego
teoretyka, jak i praktyka klinicysty-chirurga jest monumentalne
wielotomowe dzie³o ¿ycia, nie maj¹ce odpowiednika w polskiej
literaturze medycznej Anatomia topograficzna i stosowana.
Ksi¹¿ka stanowi podstawowy przewodnik kliniczny dla lekarzy
wielu specjalnoœci nie tylko zabiegowych, lecz tak¿e studentów
medycyny.
Anatomia g³owy dla stomatologów, której Profesor W. £asiñski
jest jedynym autorem, doczeka³a siê szeœciu wydañ. Podrêcznik
jest podstawow¹ pozycj¹ dydaktyczn¹ dla studentów i lekarzy
tej dyscypliny, a jego wielotysiêczne nak³ady zawsze znikaj¹ z
pó³ek ksiêgarskich.
Zredagowa³ podrêcznik - Anatomia cz³owieka Sylwanowicza,
który ukaza³ siê w piêciu wydaniach. Nie mo¿na przeceniæ
wk³adu Profesora do szeœciojêzycznego s³ownika Lexicon
Medicum oraz Polskiego s³ownika medycznego, w którym jest
autorem czêœci anatomicznej.
Pod kierunkiem profesora W. £asiñskiego zosta³y
przeprowadzone trzy przewody habilitacyjne, jedenaœcie
przewodów doktorskich oraz dziesi¹tki recenzji prac
habilitacyjnych i doktorskich.
Jest postaci¹ niezwykle barwn¹, typem humanisty, koneserem
³aciny i greki, w³adaj¹cym jêzykiem francuskim, niemieckim i
angielskim. Pasjonat ¿eglarstwa, odbywaj¹cy dalekie rejsy m. in.
na Spitzbergen, turysta, narciarz i zapalony wêdkarz.
W 1968 r., pomimo nacisków w³adz politycznych, wyda³ rozkaz
uniemo¿liwiaj¹cy t³umienie strajku studenckiego! Nigdy nie by³
cz³onkiem partii. Osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne, karierê
naukow¹ i wysokie funkcje kierownicze osi¹gn¹³ dziêki wiernoœci
uniwersalnym idea³om, ponad koniunkturalizmem polityki i
filozofii chwili.
Opr. Andrzej D³ugosz /ród³o: Sylwetki ³ódzkich
uczonych, Zeszyt 28, Profesor Wies³aw £asiñski,
£ódzkie Towarzystwo Naukowe, £ódŸ 1995/
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IX. Jak po soborze trydenckim świeckie
panny zostawały mniszkami
braduj¹cy w latach 1545 – 1563 sobór trydencki zdecydowa³
o wprowadzeniu bardzo licznych i niezwykle istotnych zmian
w niemal wszystkich dziedzinach ¿ycia Koœcio³a Katolickiego. Jego
uchwa³y dotyczy³y równie¿ funkcjonowania klasztorów.
Postanowienia te mia³y na celu udoskonalenie i dostosowanie do
wymogów epoki ¿ycia duchowego istniej¹cych ju¿ zakonów,
przyczyni³y siê te¿ walnie do powstania nowych. Dziêki temu okres
potrydencki zaowocowa³ bardzo bogatym rozwojem ¿ycia
zakonnego.
O ¿yciu ka¿dej wspólnoty decyduj¹ przede wszystkim tworz¹cy
j¹ ludzie. Wa¿ne jest zatem, aby przychodzi³y do niej osoby
nieprzypadkowe, to znaczy maj¹ce predyspozycje do ¿ycia wed³ug
zasad obowi¹zuj¹cych w danej spo³ecznoœci i nie tylko w pe³ni
uznaj¹ce te zasady, ale te¿ pragn¹ce spêdziæ ¿ycie kieruj¹c siê
nimi. Musz¹ to byæ wiêc ludzie dojrzali do podejmowania
¿yciowych decyzji. Ponadto decyzje te nie powinny byæ w ¿aden
sposób wymuszone. W trosce o to, aby mniszkami i mnichami
zostawali ludzie rzeczywiœcie maj¹cy powo³anie zakonne, w XVI
wieku prawo koœcielne na³o¿y³o na prze³o¿onych klasztorów
obowi¹zek przestrzegania okreœlonych zasad dotycz¹cych
rekrutacji kandydatów. Ustalono wiêc, ¿e do nowicjatu mo¿na
przyjmowaæ dziewczêta, które ukoñczy³y piêtnaœcie lat
(w absolutnie wyj¹tkowych przypadkach – dwunastoletnie). Œluby
zakonne nowicjuszka mog³a z³o¿yæ dopiero po ukoñczeniu
szesnastego roku ¿ycia. Zdarza³o siê sporo odstêpstw od tych
zasad. Pamiêtajmy jednak, ¿e epoka staropolska to okres,
w którym bardzo m³ode panienki uznawano za w pe³ni dojrza³e
do podejmowania ¿yciowych decyzji. I tak uwa¿ano,
¿e czternastoletnia dziewczyna jest ju¿ zupe³nie „doros³a”
do ma³¿eñstwa. (Wed³ug nieco wczeœniejszych „norm”
dwunastolatka by³a gotowa do ¿ycia ma³¿eñskiego.) Dziœ
traktowana jest jak dziecko i rzeczywiœcie jest nim, przynajmniej
pod wzglêdem psychicznym. W dawnych wiekach m³odzie¿
generalnie o wiele wczeœniej ni¿ obecnie wkracza³a w doros³e
¿ycie. Nasi przodkowie inaczej pojmowali doros³oœæ. Nie bez
znaczenia by³ fakt, i¿ œrednia ¿ycia ludzkiego by³a przed wiekami
o wiele ni¿sza, ni¿ wspó³czeœnie. By³o zatem czymœ zwyczajnym
i oczywistym, ¿e trzydziestoletnia kobieta to powa¿na, czêsto
szczyc¹ca siê wnukami matrona.
Jak powszechnie wiadomo, w minionych epokach dzieci
obowi¹zywa³o bezwarunkowe pos³uszeñstwo wobec rodziców.
Nie oznacza to bynajmniej, i¿ obecnie nie powinny siê one
liczyæ z ich wol¹. Nie ma wszak¿e przymusu poœlubienia osoby
wybranej przez rodziców, czy te¿ przywdziania sukienki
zakonnej, albo przeciwnie - rezygnacji z powo³ania, bo rodzice nie
chc¹ „straciæ dziecka” wybieraj¹cego s³u¿bê Bogu w klasztorze.
Przed wiekami to rodzice decydowali o losie dziecka. Oczywiœcie,
mi³oœæ rodzicielska bardzo podatna jest na proœby i tymi mo¿na
by³o zmieniæ podjête przez starszych decyzje. Czêsto zmienia³a je
odwaga, determinacja i si³a woli m³odych. Czêsto jednak nie
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pomaga³o nic, czêsto te¿ dzieci biernie poddawa³y siê woli
rodziców, uwa¿aj¹c, ¿e tak trzeba, lub nie maj¹c odwagi siê
sprzeciwiæ. Jeœli decyzje starszych by³y b³êdne, cz³owiek, którego
one dotyczy³y, mia³ bardzo smutne ¿ycie.
Zdarza³o siê wtedy, ¿e rodzice sprzeciwiali siê wst¹pieniu córki do
klasztoru, widz¹c jej przysz³oœæ jako mê¿atki, a siebie otoczonych
wnukami. Kroniki klasztorne zanotowa³y sporo opowieœci o tym,
jak radzi³y sobie przedsiêbiorcze panny, aby zakaz rodzicielski
omin¹æ. Jedna nawet – Agnieszka Mikuliczówna - uciek³a z domu
w mêskim przebraniu i „...w taki sposób wst¹pi³a do... karmelitów
i by³a prawie rok w nowicjacie (ok. 1660), póki siê sprawa
przypadkiem nie wyda³a. Mo¿na sobie wyobraziæ przera¿enie
pobo¿nych ojców – bo to i ekskomunika, spadaj¹ca ju¿ wtedy
ipso facto na klasztor mêski, w którym by kobieta wesz³a do
klauzury i os³awa gro¿¹ca tak bez winy ich zgromadzeniu...
Agnieszka jednak o prawie nie mia³a pojêcia, swój pomys³ zaœ
usprawiedliwia³a przyk³adem œw. Eufrozyny! Oceniono jej dobre
intencje i oddano j¹ do karmelitanek.” 1
Bywa³o, ¿e rozgniewany ojciec naje¿d¿a³ klasztor zbrojnie, chc¹c
odebraæ córkê, bywa³o te¿, ¿e nêkano konwent w inny sposób,
a czasem nawet uciekano siê do prób przekupstwa, tak jak to
zrobi³a matka ksiê¿niczki Zofii Konstancji Radziwi³³ówny, zreszt¹
bez powodzenia, bo panna czu³a siê szczêœliwa jako zakonnica
i powrotu do œwiata odmówi³a.
Zdarza³o siê te¿ coœ wrêcz przeciwnego, czyli oddawanie dzieci do
klasztoru, mimo i¿ tego nie chcia³y, albo by³y zbyt ma³e, aby
cokolwiek rozumieæ. Wed³ug ¿yj¹cego w VI wieku œw. Benedykta
œwiadczy³o to o pobo¿noœci rodziców. W œredniowieczu, a czasem
i póŸniej niektórzy rodzice œlubowali, ¿e oddadz¹ dzieci Bogu
(niejednokrotnie jeszcze nienarodzone) i wysy³ali do klasztorów
(bywa³o, ¿e specjalnie dla ofiarowanego dziecka fundowanych)
kilkuletnie maluchy, które tam ros³y, uczy³y siê w szkole i klasztornej,
a potem sk³ada³y œluby, albo... wraca³y do œwiata, szczególnie
w czasach po soborze trydenckim, który „...uregulowa³ tê sprawê,
wymagaj¹c decyzji dobrowolnej, i to pod sankcj¹ uznania za
niewa¿ne i nieby³e œlubów (czy to ma³¿eñskich, czy zakonnych)
z³o¿onych pod przymusem. Odt¹d a¿ do naszych czasów,
w których problem znikn¹³, obowi¹zywa³o staranne kilkakrotne
badanie, przeprowadzone przez delegata biskupiego, w celu
upewnienia siê, czy kandydatki przypadkiem ktoœ nie zmusi³ do
wst¹pienia. (...) Zakony przyjmuj¹ce reformê trydenck¹ powita³y to
z niew¹tpliw¹ ulg¹: koniec odt¹d z narzucaniem kandydatek
z mo¿nych rodów, którym odmówiæ nijak, a potem przez
kilkadziesi¹t lat trzeba znosiæ w domu fochy i humory panny,
maj¹cej ¿al do ca³ego œwiata o swoje zmarnowane ¿ycie.” 2
Jak widaæ, prawo koœcielne stara³o siê zagwarantowaæ, aby
zakonnikami i zakonnicami zostawa³y osoby, które rzeczywiœcie
mia³y powo³anie. Czy mimo to nie zdarza³o siê, ¿e decyzje
kandydatów by³y tylko pozornie dobrowolne? Oczywiœcie by³y
przypadki przymusu, choæ z ca³¹ pewnoœci¹ rzadsze, ni¿ wczeœniej.
W ten sposób pozbywano siê z domu kalek, dzieci niekochanych,
lub dziewcz¹t, które nie mia³y prawie ¿adnych szans na
zam¹¿pójœcie, bo rodzice nie dysponowali wystarczaj¹cym
maj¹tkiem, aby pretendentów do rêki skusi³ posag. Takie sytuacje
mia³y miejsce szczególnie wtedy, gdy panien by³o w domu kilka.
Kroniki klasztorne odnotowa³y przypadki, ¿e dzieci ofiarowane, lub
panny niechêtnie deklaruj¹ce chêæ z³o¿enia œlubów, „jako mniejsze
z³o”, stawa³y siê mniszkami, które odegra³y w swoich
zgromadzeniach znacz¹ce role i sta³y siê dla wielu pokoleñ
przyk³adem piêknego ¿ycia zakonnego. Odnotowa³y te¿, choæ
mniej, przyk³adów odwrotnych.
W wiekach XVI – XVIII najliczniej wstêpowa³y do klasztorów
szlachcianki, niewielka liczba zakonnic wywodzi³a siê z magnackich
rodów, a najmniej by³o mieszczanek i ch³opek. Te nap³ynê³y t³umnie
dopiero w XIX wieku. Niektóre klasztory, m.in. klaryski znajduj¹ce
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siê pod rz¹dami franciszkanów, wymaga³y szlachectwa, inne – np.
benedyktynki przyjmowa³y dziewczêta ze wszystkich stanów,
jeszcze inne robi³y wyj¹tki dla nieszlachcianek, jeœli te posiada³y
cenione umiejêtnoœci. Do takich nale¿a³a sztuka gry na organach.
Wstêpuj¹ca do klasztoru panna, wnosi³a posag, zdarza³o siê
wszak¿e, ¿e przyjmowano dziewczêta nie posiadaj¹ce niczego,
jeœli konwent mia³ du¿e dochody i móg³ sobie na to pozwoliæ,
czasem „po znajomoœci”, gdy prosi³ o to jakiœ dobrodziej, to znów,
gdy kandydatka by³a pod jakimœ wzglêdem utalentowana, a jej
umiejêtnoœci bardzo potrzebne zgromadzeniu. Dosyæ niezwyk³¹
informacjê zapisano w 1707 roku w metryce (ksiêdze ob³óczyn,
œlubów, konsekracji, zgonów), która znajduje siê w Archiwum
sióstr benedyktynek w Przemyœlu. Zanotowano tam: „Jejmoœæ
panna Teresa Rogowska wnios³a w posagu swoje cnoty.”
W sprawie posagu, który rodzice dawali córce wstêpuj¹cej
do klasztoru, spisywano intercyzê, tak samo jak to robiono w
przypadku wydawania dziewczyny za m¹¿. Niektóre klasztory
wymaga³y z³o¿enia posagu wczeœniej – w depozyt. Jeœli
kandydatka z³o¿y³a œluby, przechodzi³ on na w³asnoœæ
konwentu, a jeœli wyst¹pi³a, zwracano go rodzinie. Najczêœciej
jednak koñczy³o siê na intercyzie, w której rodzice
zobowi¹zywali siê do przekazania klasztorowi ustalonych
kwot, czy dóbr (by³y one bardzo ró¿ne - zale¿a³y od
zamo¿noœci rodziny) tu¿ po z³o¿eniu przez córkê profesji
zakonnej. Zdarza³o siê, ¿e obietnica ta nie zosta³a spe³niona,
wówczas klasztor pozywa³ nies³own¹ familiê panny do s¹du.
Dziewczyna wstêpuj¹ca do klasztoru winna by³a te¿ mieæ
wyprawê, na któr¹ sk³ada³a siê odzie¿ (oczywiœcie zakonna),
bielizna osobista i poœcielowa, obrusy, rêczniki, naczynia itp. Ile
czego mia³o byæ, okreœla³y lokalne zwyczaje. Ale czasem (choæ
rzadko) panna nie mia³a nawet wyprawy, a przyjmowano j¹.
Pierwszym etapem ¿ycia zakonnego w tamtych wiekach by³
nowicjat, który rozpoczyna³ siê od uroczystych ob³óczyn.
Oznacza³o to wejœcie za klauzurê. Zanim jednak wpuszczono
kandydatkê do domu, by³o w zwyczaju sprawdzaæ si³ê i
autentycznoœæ jej powo³ania, cechy charakteru itp. Ró¿ne
stosowano w tym celu sposoby. Niektóre klasztory wymaga³y,
aby kandydatka przez jakiœ czas („kilka niedziel”, pó³ roku, a
nawet d³u¿ej) by³a mieszkaj¹cym poza klauzur¹ goœciem. By³ to
czas pierwszej próby, a tak¿e czêsto nauki - np. czytania i
pisania, œpiewu, katechizmu. Inne klasztory wielokrotnie
odsy³a³y kandydatki od furty, aby sprawdziæ si³ê i determinacjê
ich d¹¿enia do ¿ycia zakonnego. Za ka¿dym razem
przeprowadzano rozmowê z dziewczyn¹, staraj¹c siê wybadaæ,
jakim te¿ jest cz³owiekiem. By³a przecie¿ kandydatk¹ na cz³onka
ich rodziny zakonnej i wa¿ne by³o, aby nie mia³a wad i nawyków
mog¹cych zatruæ ¿ycie zgromadzenia przez wiele lat.
Kiedy panna zosta³a ju¿ obleczona w szaty zakonne (bardziej lub
mniej uroczyœcie), przechodzi³a pod opiekê mistrzyni. By³a to
doœwiadczona, m¹dra zakonnica; wymagaj¹ca, ale te¿ po
macierzyñsku troskliwa.
Po soborze trydenckim postanowiono, aby nowicjuszki nie
mieszka³y z profeskami. W klasztorach, które powstawa³y w tym
czasie, budowano od razu oddzielny „nowicjat”, w tych które
istnia³y wczeœniej, wprowadzano zasadê oddzielenia nowicjuszek
od reszty zgromadzenia stopniowo, bo czêsto budynki wymaga³y
stosownej przebudowy. Ponadto prze³o¿one niektórych klasztorów
nie by³y przekonane o s³usznoœci tej nowej zasady i zwleka³y
z wprowadzeniem jej w ¿ycie. Jednak ju¿ w XVII wieku realizowano
j¹ we wszystkich konwentach.
Powodem dla którego podjêto decyzjê o stworzeniu „odrêbnego
œwiatka” dla nowicjuszek by³o przede wszystkim to, ¿e prowadzi³y
one nieco inny tryb ¿ycia ni¿ profeski. „Prze¿ywa³y one okres
intensywnej formacji, i to formacji g³ównie (...) intelektualnej:
zgodnie z wyznaczonym programem niemal ca³y dzieñ schodzi³
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Św. Klara i Św. Kinga adorujące Matkę Bożą – obraz
w klasztorze Klarysek w Starym Sączu (fot. arch. klasztorne)

im na s³uchaniu wyk³adów, czytaniu ksi¹¿ek, spisywaniu notatek i
nawet ca³ych rozmyœlañ. (...) Nowicjat oczywiœcie by³ czasem nie
tylko formacji, ale tak¿e i doœwiadczenia. Wed³ug tradycji (...)
nale¿a³o wtedy przede wszystkim obserwowaæ kandydata
i poddaæ go ró¿nym próbom. Tradycyjne benedyktyñskie kryteria
tej obserwacji: >czy rzeczywiœcie Boga szuka, czy jest gorliwy
w Bo¿ym Oficjum, w pos³uszeñstwie i w znoszeniu upokorzeñ< domaga³y siê stworzenia jakiegoœ œrodowiska, w którym by tak¹
próbê przeprowadzono, umiejêtnie jednak i z wyczuciem miary.
(...) Ze strony samej nowicjuszki by³o to tak¿e jakieœ zmierzenie
w³asnych si³. Regu³ê dawano jej od pocz¹tku do czytania, ale
w miarê up³ywu miesiêcy to, co dotychczas by³o tylko zdaniem na
papierze, zaczyna³o nabieraæ kszta³tu, barwy i ciê¿aru: ju¿ nie
jakieœ teoretyczne >pos³uszeñstwo<, ale konkretne wymagania,
codziennie stawiane; ju¿ nie jakieœ mgliste (i nawet poci¹gaj¹ce
bohaterstwem) >upokorzenia<, ale konkretny przykry
i denerwuj¹cy cz³owiek, codziennie znajdowany. I jest normalne,
¿e co jakiœ czas ktoœ stwierdza: >Nie podo³am< - albo ¿e za
niego stwierdza to ca³kiem jednoznacznie otoczenie. Tak
dochodzi do wyst¹pienia lub wydalenia. Przyk³ady jednego
i drugiego s¹ obficie poœwiadczane w aktach. W ten sposób
pozbywano siê nieraz tak¿e i tych >przymuszonych<.” 3
Zakoñczeniem okresu nowicjatu, który trwa³ wtedy rok, by³o
z³o¿enie œlubów zakonnych. Poniewa¿ w tamtych wiekach nie by³o
jeszcze œlubów czasowych, bo te wprowadzono dopiero w XX
wieku, nowicjuszka sk³ada³a od razu profesjê wieczyst¹. Z t¹
chwil¹ rozpoczyna³o siê dla niej ¿ycie poœwiêconej Bogu mniszki.
cdn
F. Jaroszewicz, Matka œwiêtych, Polska, s. 414. (cyt. za:
M. Borkowska, ¯ycie codzienne polskich klasztorów ¿eñskich
w XVII – XVIII wieku, PIW, Warszawa 1996, s. 14).
2
M. Borkowska, ¯ycie codzienne klasztorów..., s. 14-15.
3
Ibid., s. 34 – 35.
1
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LEGIONISTA Z S¥CZA Legiony Polskie w I wojnie œwiatowej
/Arch. Muzeum Regionalnego w Starym Sączu/

- TOMASZ UCZKIEWICZ

rodzi³ siê w Starym S¹czu w dniu 12 grudnia
1898 roku. Jego rodzicami byli Antoni i Kunegunda z Go³êbiowskich.
12 sierpnia 1914 roku wst¹pi³ jako ochotnik do
Legionów Polskich i przydzielony zosta³ w dniu 12
wrzeœnia 1914 roku do 1-go pu³ku 1-ej brygady, pod
komendê – J. Pi³sudskiego, a od paŸdziernika 1916 pu³kownika J. ¯egoty-Januszajtisa.
W Legionach s³u¿y³ do 20 wrzeœnia 1917 roku. W czasie
kryzysu przysiêgowego (wrzesieñ 1917) jako sekcyjny 9
komp. 6 pu³ku piechoty odszed³ do wojska austriackiego,
gdzie s³u¿y³ do dnia 1 listopada 1918 roku.
Jako legionista by³ dwukrotnie ranny: 25 grudnia
1914 roku pod £owczówkiem ko³o Tarnowa (w rêkê)
i 24 maja 1915 roku pod Klimontowem (w nogê).
4 listopada 1918 roku przyjêty zosta³ do Wojska
Polskiego. Jego oddzia³em macierzystym by³ 24 p.p.
Za dzielnoœæ i odwagê wyró¿niony zosta³ pochwa³¹
dowództwa I baonu 24 p.p. w rozkazie dziennym
i Baonu N. 19 z 30 stycznia 1920 roku oraz
w rozkazach Dowództwa 24 p.p. L. 113 z 16 listopada
1919 roku, L. 21 z 24 stycznia 1920 roku i L. 39 z 18
marca 1920 roku.
W Wojsku Polskim s³u¿y³ do 5 lutego 1922 roku.
S³u¿bê ukoñczy³ w randze podporucznika.
Za zas³ugi w Legionach Polskich i Wojsku Polskim
odznaczony zosta³: Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em
6 p.p. Legionów Polskich, Odznak¹ Honorow¹
„Orlêta” nadan¹ we Lwowie 19 marca 1919 roku
Obroñcom Kresów Wschodnich 1918-1919, Odznak¹
Pami¹tkow¹ Frontu Litewsko – Bia³oruskiego 19191920 oraz Krzy¿em Niepodleg³oœci.
Po zwolnieniu z czynnej s³u¿by wojskowej zamieszka³
wraz z ¿on¹ Zofi¹ i synem Zdzis³awem w Sosnowcu,
gdzie pracowa³ jako ksiêgowy w Cechu Rzemios³,
a nastêpnie jako buchalter (g³ówny ksiêgowy)
w Tramwajach Elektrycznych Zag³êbia D¹browskiego
w Sosnowcu.
W okresie od 12 maja 1922 r. do 1 maja 1928 r.
nale¿a³ do Zwi¹zku Strzeleckiego Obwód Sosnowiec,
gdzie pe³ni³ ró¿ne funkcje.
Zmar³ 24 lutego 1934 roku. Pochowany zosta³
z honorami wojskowymi na cmentarzu katolickim
w Sosnowcu. Opr. AND

U

olskie formacje zbrojne, utworzone z inicjatywy prezesa Ko³a Polskiego,
prezydenta Krakowa, doktora J. Lea, za zgod¹ rz¹du i czynników
wojskowych w Wiedniu. 16 VIII 1914 zwo³ano w Krakowie zebranie pos³ów
z Ko³a Polskiego przy parlamencie wiedeñskim i Sejmie Krajowym
Galicyjskim, z udzia³em Komisji Skonfederowanych Stronnictw
Niepodleg³oœciowych (KSSN) i endeckiego Centralnego Komitetu
Narodowego, na którym uchwalono utworzenie dwóch Legionów Zachodniego i Wschodniego.
Legiony Polskie podlega³y naczelnemu dowództwu austriackiemu, mia³y
sk³adaæ przysiêgê wg formu³y przyjêtej w austriackim pospolitym ruszeniu.
Ka¿dy z Legionów Polskich mia³ liczyæ 8 tys. ¿o³nierzy rekrutowanych
spoœród mê¿czyzn niepodlegaj¹cych powszechnemu obowi¹zkowi s³u¿by
wojskowej w armii austro-wêgierskiej lub ochotników z Królestwa.
W Legionach Polskich obowi¹zywa³a komenda polska, polskie by³o tak¿e
umundurowanie. Dowódcy ni¿szych szczebli, do dowódcy kompanii
w³¹cznie, byli obieralni. Nie istnia³y stopnie oficerskie, tylko funkcje
dowódcze: komendanta kompanii, batalionu itp.
Pod wzglêdem ideowo-politycznym w Legionie Zachodnim przewa¿a³y
wp³ywy KSSN i J. Pi³sudskiego, we Wschodnim - endecji (Narodowa
Demokracja), niechêtnej zbrojnym wyst¹pieniom przeciw Rosji. Sukcesy
Rosji w pocz¹tkowej fazie wojny doprowadzi³y do faktycznego rozpadu
Legionu Wschodniego.

P

Struktura Legionów
Z Legionów Polskich wyodrêbniono dwie Brygady, z których ka¿da sk³ada³a
siê z 2-3 pu³ków. Komendantem I Brygady zosta³ dotychczasowy komendant
1 pu³ku piechoty w Legionie Zachodnim - J. Pi³sudski, a od paŸdziernika
1916 pu³kownik J. ¯egota-Januszajtis. Dowództwo II Brygady obj¹³
austriacki pu³kownik H. Küttner, ale stopniowo wybija³ siê pu³kownik
J. Haller, który w lipcu 1916 zosta³ jej komendantem. Wiosn¹ 1915
utworzono jeszcze III Brygadê pod dowództwem pu³kownika
W. Grzesickiego, potem kolejno pu³kownika S. Szeptyckiego, pu³kownika
Z. Zieliñskiego, pu³kownika B. Roi.
Naczelnymi Komendantami Legionów Polskich byli oficerowie armii
austriackiej: od wrzeœnia 1914 genera³ K. Durski-Trzaska, od lutego 1916
genera³ S. Puchalski, od listopada 1916 pu³kownik S. Szeptycki i od kwietnia
1917 pu³kownik Z. Zieliñski. Rekrutacj¹ i prac¹ organizacyjn¹ Legionów
Polskich kierowa³ Departament Wojskowy w Naczelnym Komitecie
Narodowym, na kierownika którego powo³ano W. Sikorskiego. W momencie
dymisji J. Pi³sudskiego ze stanowiska Komendanta I Brygady (1 X 1916)
Legiony Polskie liczy³y ³¹cznie 7 pu³ków piechoty i 2 pu³ki u³anów.
Najwa¿niejsze miejsca walk
W toku dwuletniej kampanii wojennej Legiony uczestniczy³y w walkach
z armi¹ rosyjsk¹, m.in. 21-26 X 1914 pod Laskami ko³o Dêblina (I Brygada),
w paŸdzierniku 1914 na Rusi Zakarpackiej, m.in. 29 X 1914 pod
Mo³otkowem (II Brygada), nastêpnie 22-25 XII 1914 pod £owczówkiem ko³o
Tarnowa (I Brygada), 16-25 V 1915 pod Konarami (I Brygada), 13 VI 1915
pod Rokitn¹ (szar¿a u³anów), czerwiec-wrzesieñ 1915 pod Rarañcz¹
(II Brygada), wrzesieñ-listopad 1915 nad Styrem, 4-7 VII 1916 pod wsi¹
Kostiuchnówk¹ (I, II, III Brygada), 16 VII-3 VIII nad rzek¹ Stochód
(II Brygada). Straty Legionów Polskich w tym okresie oblicza siê na
ok. 15 tys. rannych i zabitych.
Rozwi¹zanie legionów
Przez ca³y okres funkcjonowania Legionów Polskich istnia³ spór pomiêdzy
J. Pi³sudskim i Naczelnym Komitetem Wojskowym reprezentowanym przez
W. Sikorskiego, który zakoñczy³ siê rozbiciem Legionów Polskich. W dniach
9-13 VII 1917, w wyniku tzw. kryzysu przysiêgowego, wiêkszoœæ ¿o³nierzy
i oficerów I i III Brygady odmówi³a z³o¿enia przysiêgi wiernoœci Niemcom, za
co zostali internowani w Havelbergu, Szczypiornie i Beniaminowie. Ok. 8 tys.
legionistów z II Brygady (g³ównie z Galicji), którzy z³o¿yli przysiêgê, wcielono
do Polskiego Korpusu Posi³kowego, utworzonego 20 IX 1916,
podporz¹dkowanego dowództwu armii austriackiej.
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Jasiek znów
na Przehybie
Jasiek, Jasiek! - s³ychaæ od rana do wieczora wokó³
schroniska górskiego na Przehybie. Przecie¿ to niemo¿liwe,
zastanawiaj¹ siê stali bywalcy, Jasiek ju¿ dawno nie ¿yje!
Zanim jeszcze Bielak zosta³ kierownikiem schroniska na
Przehybie (1976) spotka³ tutaj Karola Wojty³ê, dla którego akurat
ta góra w Beskidzie by³a ulubionym miejscem zimowego
wypoczynku. Teraz pani Olga pokazuje podpisan¹ przez
ówczesnego biskupa krakowskiego wzmiankê w ksiêdze
pami¹tkowej: ”Grozi³o, ¿e po 10 latach systematycznych,
cudnych, zimowych pobytów na Przehybie zmienimy miejsce.
Teraz po powrocie p. Mariana Patyka (poprzednika Jana
Bielaka - przyp. J.L.) mamy perspektywê nastêpnych 10 lat
i wmurowania nastêpnej tablicy. Prawdziwy Gospodarz
decyduje o prawdziwym uroku schroniska”.
Nie minê³o „nastêpnych 10 lat”, by turysta z Krakowa zasiad³ na
Piotrowym tronie w Watykanie. Na Przehybê ju¿ nie wróci³, ale
o niej nie zapomnia³, wspominaj¹c tutejsze górskie wêdrówki
w s³awnej „powtórce z geografii” podczas kanonizacji ksiê¿nej
Kingi na staros¹deckich b³oniach. Gdy powraca³ papamobile do
klasztoru klarysek pewnie spojrza³ w górê na dobrze widoczny
znajomy szczyt. A Marian Patyk, prowadz¹cy teraz kwiaciarniê
w Tarnowie, odwiedza czasem Olgê na Przehybie wspominaj¹c
dawne, dobre czasy. Z uznaniem patrzy na przytulne pokoje
noclegowe (82 miejsca), organizowane tu „zielone szko³y” i obozy
narciarskie. W prowadzeniu schroniska pomaga Oldze ca³a trojka
dzieci: Piotrek, Kinga i Kaœka.
D³ugoletni gospodarz i dobry duch tej ulubionej przez papie¿a
góry, najwa¿niejszy gazda tych beskidzkich terenów, Jasiek
Bielak, przecie¿ od oœmiu lat przebywa w zaœwiatach...
A jednak mo¿liwe. Jasiek to czteroletni malec, wnuk Jana
Bielaka, syn córki Kingi (po mê¿u Maœlanka), oczko w g³owie
babci Olgi. W „Jaœkówce” (starym schronisku) znów jest Jasiek.
To siê bawi z turystami, to znów „czuwa” wspólnie z dy¿uruj¹cym
tu ratownikiem GOPR Krzysztofem Sztab¹.
- Gdy patrzê na ma³ego, jakbym Jaœka, mê¿a, widzia³a, który
pewnie, gdzieœ tam, z nieba, spogl¹da teraz na swe w³oœci i górê
ukochan¹, na wnuka nosz¹cego jego imiê - wzdycha Olga. - L¿ej
siê wtedy na duszy robi. I uœmiecham siê, gdy ma³y Jasiek tak
samo uwielbia szarlotkê na gor¹co, jak jego dziadek, tak samo
z apetytem j¹ wcina.
Olga czasami przywo³uje tu wypowiedziane - podczas pierwszej
po Jaœkowej œmierci mszy (sylwestrowej) odprawionej na
Przehybie - s³owa ksiêdza Grzegorza ¯yrkowskiego: - Gdzie
jesteœ drogi Janku, przyjacielu wêdrowców? Odszed³eœ za
wczeœnie, nie zrobi³eœ jeszcze wszystkiego, ale duch twój
pozostanie na górze, któr¹ ukocha³eœ na zawsze, choæ ju¿ bez
ciebie smutniej siê tu zrobi³o.
To prawda, to ju¿ nie ta sama Przehyba, jak za Jaœka Bielaka. I nie
tylko dlatego, ¿e nie ma starego gospodarza. Obok starego,
odbudowanego po po¿arze schroniska powsta³ drugi, piêkny
nowoczesny obiekt noclegowy. Wy¿ej postawiono dwa
przekaŸniki - telewizyjny i telefonii bezprzewodowej. Niezmiennie
piêkna jest roztaczaj¹ca siê ze szczytu panorama.
Wêdrowiec pod¹¿aj¹cy ze Skrudziny na Przehybê nie mo¿e
pomin¹æ miejsca, gdzie w grudniu 1994 r. wje¿d¿aj¹c skuterem
œnie¿nym na górê zgin¹³ tragicznie Jan Bielak, d³ugoletni
kierownik schroniska PTTK, wielki mi³oœnik gór, propagator
turystyki górskiej. - Poznaliœmy siê 8 marca 1971 roku,

on staros¹deczanin, ja góralka z orawskiej Jab³onki, uczy³am
wtedy w szkole - wspomina Olga. - Na Przehybê przenieœliœmy
siê piêæ lat póŸniej, jak tak liczê, to chyba pó³ ¿ycia, a na pewno
æwieræ wieku, spêdzi³am na tej górze. Ja przy ksiêgowoœci,
papierach, albo dogl¹daj¹c kuchni, a Jasiek, pêdziwiatr,
niespokojna dusza przy organizacji dziesi¹tek imprez,
inicjowanych np. przez prezesa nowos¹deckiego oddzia³u
PTTK „Beskid”, W³adys³awa Stenderê.
Koledzy przewodnicy z PTTK wspominaj¹ Bielaka jako
cz³owieka twardego, góralskiego charakteru, ale z dusz¹ artysty.
Lubi³ rzeŸbiæ, a spod jego sprawnych palców wychodzi³y nieraz
„cudeñka”. Przed „Jaœkówk¹” stoi kapliczka z wypalonego pnia,
okrytego kor¹, w œrodku figurka b³ogos³awionej (nie by³a jeszcze
œwiêt¹) Kingi, dzie³o mistrza Bielaka, z wykszta³cenia przecie¿
technologa drewna, po technikum w ¯ywcu. RzeŸbê
przygotowywa³ dla syna Piotra, na Bereœnik, dziœ jest pami¹tk¹
po nim samym, legendzie Przehyby.
Zdolnoœci artystyczne odziedziczy³ Bielak po matce Stefanii,
malarce i rzeŸbiarce ludowej ze Starego S¹cza. Pani Stefania,
mimo 96 lat, przy ³adnej pogodzie spaceruje po staros¹deckim
rynku i pewnie zerka na Przehybê.
- Jasiek pochodzi³ ze Starego S¹cza, na Przehybie bywa³ ju¿
jako dzieciak, nied³ugo po wojnie, z pewnoœci¹ obserwowa³
wskrzeszenie schroniska (wzniesionego jeszcze przed wojn¹
dziêki staraniom profesorów Feliksa Rapfa, Kazimierza
Sosnowskiego), po zniszczeniach wojennych, odbudowany
obiekt zosta³ oddany do u¿ytku w 1958 roku - mówi Olga.
Wróæmy jednak do Jaœka Bielaka. Przyjaciele przewodnicy Jerzy Kalarus, Józef Nowak, Anna Totoñ, Adam Sobczyk,
Ma³gorzata Stefaniczek-Borsukowska s¹ zgodni: Jasiek swoje
zafascynowanie górami, zdolnoœci organizacyjne wykorzystywa³
nie tylko dla siebie. To, co piêkne, przekazywa³ z wielk¹ pasj¹
i ¿arliwoœci¹ innym - goœciom ziemi s¹deckiej, turystom,
wczasowiczom, m³odzie¿y szkolnej. Bêdzie mia³ siê na kim ma³y
Jasiek wzorowaæ. Jego dziadek skoñczy³by 18 wrzeœnia 58 lat.
Wiek, w którym móg³ jeszcze góry przenosiæ.
Tekst, foto: Jerzy Leœniak
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CZAS NA EGZORCYSTÊ
W Wydawnictwie: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno - Literackie w Krakowie ukaza³ siê tomik poezji „CZAS NA
EGZORCYSTÊ” IGNACEGO STANIS£AWA FIUTA.
Autor jest Staros¹deczaninem od wielu lat zamieszka³ym w Krakowie. Doktor habilitowany, poeta, krytyk, nauczyciel
akademicki. Z wykszta³cenia biolog i filozof. Obecnie profesor filozofii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor 18
ksi¹¿ek z dziedziny filozofii systematycznej, ekofilozofii, medioznawstwa, komunikologii i krytyki literackiej oraz szeœciu
tomików poezji. Cz³onek Zwi¹zku Literatów Polskich oraz cz³onek-za³o¿yciel Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno Literackiego w Krakowie. (red)
Czas na egzorcystê
Profesorowi Józefowi Lipcowi
Z ekologii dziejów
historia do ¿ycia potrzebuje
ludzkiego potu i ciep³ej krwi
bo jest z gatunku zwierz¹t
hydrowatych
o tym nie k³amie gabinet œmiechu
druga strona zwierciad³a Alicji
zmiany kursów walut na gie³dzie
skoml¹ce echa i deptane cienie
w spektaklu ¿ycia i jego antrakcie
nie róbcie ha³asu na targowisku
dziejów, bo nie us³yszycie g³osów
umar³ych i zabitych
- szeptów wiecznoœci
w telefonach komórkowych i serca
w poety wierszoklipie

Tylko s³oneczniki
leniwy ksiê¿yc rozmazuje
krople rosy na asfalcie
w kolorowy sznur ró¿añca
pospiesznie zapêtlonych
samochodów na szyi autostrady
- narzeka wypêdzana wiosna
w lesie szwadrony grzybów
prawdziwych i tych truj¹cych
poprawiaj¹ makija¿e i kapelusze
wzbudzaj¹ u koneserów runa
œmiertelnie erotyczne po¿¹danie
- ¿ali siê odchodz¹ce lato
obwoŸni handlarze demagogii
wbijaj¹ wam w uszy têpe gwoŸdzie
swych niecnych cnót kardynalnych
- ostrzega nadchodz¹ca jesieñ
tylko s³oneczniki rozsypuj¹
dorodne ziarna nasycone
ciep³¹ przyjaŸni¹
wiosny, zimy, jesieni
i lata

Woda i cz³owiek
oddziela³a œwiat ¿ywych i umar³ych
przemienia³a ludzi w bogów
nios³a na grzbiecie arkê
Noego
na jej barkach
nic nikomu nie uchodzi
na sucho:
œmig³emu p³ywakowi
zwinnemu jachtowi
r¹czemu kajakowi
i tak wszystko p³ynie
nawet czas i œwiat
jedynie cz³owiek
p³yn¹c pod pr¹d
zwyciê¿a
samego siebie:
dopóki mo¿e
i p³ynie

kiedy przestaniesz ju¿
Byæ
zak³adnikiem wszystkich
Zak³adów, a nawet
Zak³adu Pascala
a na Rynku Krakowskim
zobaczysz bij¹ce siê Anio³y z Diab³ami
wyskubuj¹ce ze swych koñczyn
kud³y i pióra
- kiedy Kuba Kubowicz
lirycznym bluesem obejmie
w tali gitarê
poeto to nie czas na zmianê
upierzenia i ow³osienia
- to ju¿ koniec
œwiata poezji
- s³owa same Ci powiedz¹
¿e najwy¿szy czas
na egzorcystê!

Wigilia nad Dunajcem
pamiêci Ojca W³adys³awa
dni spadaj¹ liœæmi
bia³ych kartek z kalendarza
choinki w milczeniu czekaj¹
na œniegu bia³e p³atki
rzeka bêbni szemrane roraty
na lodowych taflach wyœpiewuje
chwa³ê wiekom i k³ania siê
œwiêtoœci bia³ych pól i ³¹k
zaj¹c i lis, ba¿ant i jastrz¹b
graj¹ na gêœlikach g³odu i strachu
kolêdê przetrwania w nadziei
na pierwsz¹ gwiazdkê na niebie
wigilijna wieczerza
na brzegach Dunajca
karmi wszystkich wêdrowców
otuch¹ wiecznoœci
klejê z po³amanego op³atka
wspomnieñ kolorowe œwiaty
g³osami bliskich nieobecnych
nowe Milenium puka do okna
Mostki k. Starego S¹cza, 24 grudnia 1999 roku

KURIER STAROS¥DECKI 10-11/2004

Wiersze jak filmy
oetkê, która 13 paŸdziernika goœci³a w staros¹deckiej Galerii
MGOK mo¿na porównaæ do drzewa, które szeroko i daleko
roz³o¿y³o ga³êzie, siêgaj¹c nimi w bardzo odleg³e strony œwiata,
a korzeniami tkwi mocno tu, nad Popradem. Jest ni¹ Krystyna
Dulak - autorka promowanego w ten œrodowy wieczór tomu
poetyckiego, nosz¹cego bardzo znamienny tytu³ - „Skoszony
czas”. Poetka urodzi³a siê w Piwnicznej, ale od kilkudziesiêciu lat
mieszka w Londynie. Têsknota za Ojczyzn¹, a przede wszystkim
za stronami rodzinnymi, sprawia, ¿e czêsto powraca
wspomnieniami do czasów dzieciñstwa, które inspiruj¹ j¹
do tworzenia ciep³ych, refleksyjnych wierszy poœwiêconych
zdarzeniom z tamtych lat, bliskim jej miejscom, rodzinie oraz
ludziom ju¿ nieobecnym, ale œwietnie przez ni¹ zapamiêtanym.
Znaj¹ca kilka jêzyków autorka pisze... gwar¹ czarnych górali,
co najdobitniej œwiadczy o sile jej uczuæ.
Utwory Krystyny Dulak bardzo silnie przemawiaj¹ do wyobraŸni
czytelnika. Dawno nie czyta³am wierszy, które by³yby tak barwne
i dynamiczne. Londyñska (a mo¿e raczej - piwniczañska?) poetka
pos³uguje siê niezwyk³¹, bardzo oryginaln¹ metaforyk¹ i ma
ogromny talent narracyjny. Jej wiersze s¹ jak filmy - zwrotka za
zwrotk¹, a czêœciej wers za wersem, jak klatki filmowe - bardzo
plastycznie i sugestywnie opowiadaj¹ o ró¿nych zdarzeniach,
przedstawiaj¹ postacie oraz miejsca rozgrywaj¹cej siê
w utworach akcji.
Czêsto bohaterami wierszy autorki „Skoszonego czasu” s¹ ludzie
w jakiœ sposób skrzywdzeni przez los - kalecy, biedni,
niezrozumiani, niejednokrotnie wyœmiewani, a przynajmniej
omijani z daleka. Poetka wspomina ich bardzo ciep³o i serdecznie,
sk³aniaj¹c czytelnika do refleksji, budz¹c jego wra¿liwoœæ na
drugiego cz³owieka. Podczas lektury opowieœci o niemowach,
garbusach, liliputach, czy choæby ubogich wyrobnikach, czytelnik
uœwiadamia sobie, ¿e ka¿dy cz³owiek zas³uguje na szacunek,
¿yczliwoœæ i odrobinê radoœci. Budzi siê w nim te¿ pragnienie
wyci¹gniêcia rêki do tych, którzy s¹ z jakichœ powodów samotni
i nieszczêœliwi, mo¿e odkrycia ich wewnêtrznego, zapewne bardzo
bogatego œwiata.
Nic dziwnego, ¿e zaprezentowane w Galerii wiersze sk³oni³y
zgromadzonych tam mi³oœników poezji do d³ugich rozmów, snucia
w³asnych wspomnieñ, dzielenia siê przemyœleniami o tym,
co uwa¿aj¹ za istotê cz³owieczeñstwa. Porównywano te¿ gwary
z ró¿nych regionów. Tak inspiruj¹co podzia³a³a na uczestników
tego wieczoru twórczoœæ londyñsko - piwniczñskiej poetki.
Danuta Su³kowska
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KRYSTYNA DULAK

Fot. Ma³gorzata Tarsa-Bielak

P

WIATER
Kiedyz mie wiater od kaplicki muœnie
i sfurknie do mnie poœród miêtkif piór
i jak Mój Mi³y na ramieniu mi uœnie œlebod¹ poch³y mój mi³oœnik gór.
Kiedyz mie wiater od kaplicki zagadnie,
welwetnem liœciem przymilknie do warg,
przeniknie, weŸry co w dusy na dnie
s³owem nie nazwane, bo nazwanio brak.
Kiedyz ten wyduj ogarnie mi lico
z mgio³ i pajêcyn co nadziyrgo³ los,
co bym œlebodn¹, cich¹, roœn¹ wêdrownic¹
niebios w kotlinach powdycha³a g³os.
Kiedyz mie zmami i przywobi w kêpy,
zaciurcy m³ack¹ poœród pulchnych mchów
ten wiater,
kiedyz jagódek kolorowe zastêpy
jagodow¹ woni¹ w mlyku nasych krów
zasmyrz¹, zadzwoni¹ w pienistoœci skopca,
Ej, dziopa, sie ocknij,
Min¹³o, przepad³o, nie tobie sie dockaæ.

PODARUJ MI BO¯E
Podaruj mi Bo¿e kolende na wiosne
Podaruj skrzypecki kañsi w œrodku cyrwca,
Co bym w œwiat-³oktuske nazbiyra³a piosnek,
Kañsi sie wybra³a, £omnicom, do Cyrca...
I sie nie kwolency, kiej ten wiater polny
£omiet³abym wiyrchy, wymiet³a doliny,
Zdysanom radoœciom, kiej ten dzwonek skolny,
Miedze pocubrzy³a, roztrzês³a grabiny.
Podaruj mi Panie skrzypki w œrodku cyrwca,
Œwienty Jon przemijo, chrobocków nie widaæ,
Doœ jus momy ch³odów i nie potrza dysca,
Rac Panie jasnoœci niebieskie rozkidaæ.
Bo kiej s³onko tutok, myœle ze i w Polsce,
I ³ojcyzne s³ychac w œpiywie boskiem ptosków,
A kiej sie w powietrzu rozœlapie, rozdyscy,
To serce do tamtyf rwie sie brzysków, ³ozków.
I haf se przycupnie, stary kont wymiecie,
Hañ sie kwaœne wody napije ³aknêcy,
I zaœ ³odwendruje, by w dalekim œwiecie
Boga prosiæ ³o s³oñce, s³oñca troche wiency.
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VERY OLD STARY SĄCZ

Edmund Wojnarowski

o³¹czona do mojego tekstu kserokopia zdjêcia uzasadnia
napisanie tytu³u kursyw¹. Zosta³ on tu po prostu zacytowany.
Konkretnie zaœ zacytowany z artyku³u Agaty Leman – Gostyñskiej
opublikowanego w formie krótkiego dwujêzycznego (polskoangielskiego) przewodnika po naszym grodzie, opatrzonego
dziesiêcioma zdjêciami w kolorze. To wszystko nieoczekiwanie
odkry³em w 9/99 numerze „europlanu”, miesiêcznika pok³adowego
Euro LOTu, gdy lecia³em przed laty do Londynu.
Miesiêcznik ten, wraz z paru innymi gazetami wzi¹³em sobie po wejœciu
do samolotu do czytania - jak to jest w zwyczaju.
Krótko powiedziawszy, w taki w³aœnie oto sposób mój zbiór
informatorów, przewodników, folderów i temu podobnych materia³ów,
poœwiêconych Staremu S¹czowi, wzbogaci³ siê nieoczekiwanie o nader
interesuj¹cy przyczynek. Tak pod wzglêdem ikonograficznym
interesuj¹cy, jak te¿ i tekstowym. Bo na dodatek jeszcze tak z jednego,
jak te¿ i drugiego promieniuje, zachêcaj¹ca do odwiedzenia naszego
miasta, fascynacja nim samej autorki.
Mo¿e na ³amach Kuriera spróbujê wróciæ do tego kiedyœ jeszcze. Bo
teraz chcia³bym wróciæ do samego tytu³u. Do tego Very old Stary S¹cz.
Otó¿ tytu³ ten, niczym jakiœ alergen, zacz¹³ mnie uczulaæ na problem,
który sta³ siê czymœ w rodzaju obsesji.
Problem ów mo¿na by wyartyku³owaæ przy pomocy pytania: czy to jest
w porz¹dku, ¿e starym miastom nie pozwala siê dalej starzeæ?
W pewnym momencie ich historii, historii starych miast - na
naszych oczach, powiedzieæ mo¿na, siê to zaczê³o dziaæ – troska o
zabytkow¹ substancjê posunê³a siê tak daleko, ¿e stare miasto w
obrêbie ca³ej miejskiej zabudowy zaczê³o siê nawet stawaæ coraz
to nowsze. Albo, jak kto woli, coraz m³odsze.
Na tê troskê najbardziej s¹ nara¿one przestrzenie staromiejskich
rynków. Ale te¿ i stare uliczki zaczê³y traciæ powoli swój charakter pod
wp³ywem nie zawsze rozumnej troski o to, ¿eby by³y bardziej dro¿ne czy
wygodniejsze. Du¿o te¿ by siê da³o powiedzieæ o rynnach, ulicznych
lampach, drzwiach domów, etc. z dachami na czele. Ale ten problem
w przypadku Starego S¹cza - przez swoj¹ doraŸn¹ ju¿ nawet aktualnoœæ
- ma wymiar szczególny. Dlatego warto bêdzie do niego nawi¹zaæ przy
pomocy przekonywaj¹cej argumentacji.
A takiej dostarczyæ mog¹ choæby tylko szkice graficzne zabytków
naszego miasta - ze szczególnym uwzglêdnieniem rynku - jakie zawiera
wyj¹tkowej rangi publikacja krakowskiego KAWu z 1975 r. „Zabytki na
trasach turystycznych Województwa Krakowskiego”.
Ten edytortorski cymes ukaza³ siê – warto dodaæ - w czterech wersjach
jêzykowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Zaœ Stary S¹cz
jest w nim szczególnie wyeksponowany.

D
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WIDZI SIÊ…
P

ierwszym przedsiêwziêciem w ramach jesiennego Festiwalu
Fotografii w Starym S¹czu by³a akcja - happening 21
wrzeœnia na rynku. Ide¹ autora tego przedsiêwziêcia - Bogdana
Kiwaka absolwenta Studium Fotografii „AFA“ we Wroc³awiu jest
zapisywanie i utrwalanie zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci za
pomoc¹ „camery obscura” (z ³ac. ciemna skrzynka). To proste
urz¹dzenie (prototyp aparatu fotograficznego) sk³ada siê
z zamkniêtej skrzyni, obitej wewn¹trz czarnym materia³em
w celu zredukowania odbiæ wpadaj¹cej wi¹zki œwiat³a. Z ty³u
znajduje siê matowa szybka, na której powstaje obrócony obraz.
Mechanizm powstawania obrazu dzia³a³ na zasadzie
wyodrêbnienia wi¹zki promieni, za pomoc¹ ma³ego otworku na
przedzie skrzyni, które za³amywa³y siê na krawêdziach tego¿
otworu tworz¹c pomniejszony obraz na przeciwleg³ej œciance. Za
pomoc¹ tego urz¹dzenia Arabowie obserwowali plamy
s³oneczne, a nawet strukturê ksiê¿yca…
Akcja spotka³a siê z zainteresowaniem w Starym S¹czu. Jej
uczestnicy szpilkami przek³uwali otworek, ustawiali siê
naprzeciwko niego i cierpliwie oczekiwali, a¿ zdjêcie siê naœwietli.
W ten sposób powsta³a „kolekcja fotografii otworkowych”, które
mo¿na by³o ogl¹daæ w paŸdzierniku na wystawie w Galerii
MGOK przy Rynku. Akcji Kiwaka towarzyszy³ koncert muzyczny
„Karpaty magiczne” Anny Nacher i Bogdana Styczyñskiego twórców projektu poto/drone Kiwak/Nacher/Styczyñski.
Kolejnym przesiêwziêciem w ramach festiwalu by³a wystawa Ut
pictura musica (Niech maluje muzyka) Andrzeja Ramsa, które
mo¿na by³o ogl¹daæ w Galerii od 29 wrzeœnia.
Autor od kilku lat z zami³owaniem utrwala na fotograficznych
kliszach Staros¹decki Festiwal Muzyki Dawnej – najwa¿niejsz¹
imprezê muzyczn¹ w mieœcie i regionie, jeden z pierwszych
i najbardziej znanych festiwali tego typu w Polsce i Europie. Tym
razem pokazuje efekt „podgl¹dania” wybitnych artystów –
muzyków w bliskich planach. Twarze pe³ne refleksji, skupienia…
prawie nieobecne, ale tak¿e ukazuj¹ce „ruch” i wielk¹ ekspresjê.
Od 12 listopada mo¿na ogl¹daæ fotografie Andrzeja
Naœciszewskiego, na wystawie DZIEÑ ŒWI¥TECZNY.
Zamiarem autorów festiwalu jest stworzenie w Starym S¹czu
cyklicznej imprezy artystycznej, która poka¿e szerszej
publicznoœci ró¿ne oblicza fotografii i ró¿ne sposoby widzenia
œwiata - st¹d nazwa festiwalu „Widzi siê”.
– Stary S¹cz jest fantastycznym miejscem na tego typu
zdarzenia – podkreœlaj¹ trzej m³odzi, trzydziestoletni twórcy.
Z przyjemnoœci¹ dodajmy, ¿e staros¹decki festiwal fotografii
odbi³ siê g³oœnym echem w œrodowisku i zosta³ odnotowany
w najwa¿niejszych ogólnopolskich periodykach fotografików
„Foto”, „Fotografia” i Biuletynie Fotograficznym”. Patronat
medialny nad imprez¹ objê³y Dziennik Polski i regionalna
telewizja INSAT. RK

Fot. Andrzej Naœciszewski
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WIEŚCI SZKOLNE
OŒRODEK DORADZTWA...

W Zespole Szkó³ Drzewno-Mechanicznych przy ul. Batorego
powsta³ Oœrodek Doradztwa i Kariery Zawodowej. Placówka
prowadzona przez Boles³awa Bielaka, dyrektora szko³y, z
wykszta³cenia doradcy zawodowego i Joannê Tokarz, pedagoga
szkolnego bêdzie dostêpna dla uczniów szkó³ ponadpodstawowych
z terenu miasta i gminy Stary S¹cz.
Uruchomienie oœrodka jest jednym z elementów programu rozwoju
szko³y nagrodzonego w konkursie ma³opolskim. Ide¹ tego projektu
jest modu³owe, elastyczne kszta³cenie uczniów, aby póŸniej ³atwiej
im by³o dostosowywaæ siê do rynku pracy i zmian kwalifikacji
zawodowych. Placówka bêdzie kszta³ci³a uczniów pod konkretne
zapotrzebowanie firm dzia³aj¹cych na terenie gminy. Dziesiêæ z nich
ju¿ podpisa³o siê pod porozumieniem o wspó³pracy ze szko³¹. Chêæ
pomocy zg³osi³y w³adze powiatu i gminy oraz Powiatowego Urzêdu
Pracy i Ochotniczego Hufca Pracy.
Konkurs organizowany by³ w ramach programu PHARE (bezzwrotnej
pomocy finansowej Polsce i innym krajom Europy œrodkowej przez Uniê
Europejsk¹). Za pieni¹dze z tego programu ZSD-M otrzyma sprzêt
informatyczny.
PS. W kolejnym wydaniu Kuriera Staros¹deckiego rozpoczniemy
publikacjê tekstów z zakresu doradztwa zawodowego autorstwa
Boles³awa Bielaka. – „Jeœli od dzieciñstwa marzy³eœ, by zostaæ
lekarzem lub naukowcem i nie wahasz siê w prawid³owym wyborze
swojego zawodu – to nie masz problemu. Co by nie powiedzia³a matka
i ojciec, ty z uporem fanatyka wertujesz podrêczniki do chemii lub
biologii, albo te¿ odwiedzasz ko³o informatyczne i dobrze widzisz siebie,
w tym co bêdziesz robi³ po skoñczeniu szko³y. Jeœli jest tak, to jesteœ
szczêœliwcem. Dlatego, ¿e wiele dzieci zazwyczaj nie wyobra¿a sobie,
„kim byæ”, i gdzie pójœæ i czy pójœæ w ogóle, kiedy umilknie d³ugo
oczekiwany ostatni szkolny dzwonek...” (red)
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w Go³kowicach, emerytowanych nauczycieli, pracowników obs³ugi
szko³y, obecnych nauczycieli, pracowników administracyjnoobs³ugowych, rodziców i uczniów. Nastêpnie wszyscy z uwag¹
obejrzeli monta¿ s³owno - muzyczny w wykonaniu pi¹toklasistów,
nauczycieli – Pani El¿biety Deja i Pana Tomasza Nalepy, rodziców Pani Anny Perkosz i Pana Jana Lorka oraz dyrektora szko³y - Pani
Zofii Korony, bêd¹cy ho³dem i podziêkowaniem dla Jana Paw³a II
za 26 lat pontyfikatu i nieustanne wskazywanie w³aœciwej drogi.
Wykonawcy wyra¿ali sw¹ wdziêcznoœæ Ojcu Œwiêtemu, zwracaj¹c
siê do Niego s³owami: „ Do Ciebie wo³am, Ciebie szukam - ku Tobie
idê i nie mówiê „przyb¹dŸ”, ale po prostu „b¹dŸ”.
IS

JA, UCZEÑ PIERWSZEJ KLASY ŒLUBUJÊ…
Sobota. Zwyk³y dzieñ, jak ka¿dy inny. Dzieñ podobny do ka¿dego.
Piêkny s³oneczny poranek poprawi³ humory wszystkich.
W g³êbi widoczne w szerokiej gamie kolorów lasy. Czuje siê z³ot¹
polsk¹ jesieñ. Na tle tego niepowtarzalnego widoku stoi w samym
centrum Barcic szko³a, do której spiesz¹ uczniowie
i nauczyciele, by odpracowaæ pi¹tek. Jednak nie dla wszystkich
jest on zwyk³y, bo oto do bram naszej Alma Mater zmierzaj¹
odœwiêtnie ubrani pierwszoklasiœci wraz z rodzicami. Za chwilê
oczekiwany przez nich od pierwszego wrzeœnia najwa¿niejszy
moment - œlubowanie. W œwietlicy szkolnej gwar g³osów
czekaj¹cych na swoje pociechy rodziców. Ktoœ poprawia
dekoracjê, przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego zmienia
ostatnie zapiski, a Pani Dyrektor cierpliwie czeka na
najwa¿niejszych. S¹. Bia³o – granatowy strój, na g³owie
¿akowskie czapki, dodaj¹ im powagi.

CIEBIE WO³AM, CIEBIE SZUKAM...
W dniu 15 paŸdziernika 2004 roku Szko³a Podstawowa im. Jana Paw³a
II w Go³kowicach uroczyœcie obchodzi³a 26 rocznicê pontyfikatu Jana
Paw³a II i 8. rocznicê nadania szkole imienia Papie¿a Polaka.
Aby lepiej zapoznaæ uczniów z postaci¹ Patrona ju¿ od pocz¹tku roku
szkolnego nauczyciele i wychowawcy wdra¿ali idee Ojca Œwiêtego w
¿ycie w³asne i szko³y.
Uczniowie klas 0-III z pomoc¹ swych wychowawczyñ, przygotowali
ciekawe prace plastyczne, wiersze i piosenki dedykowane Ojcu
Œwiêtemu oraz wykazali siê imponuj¹c¹ wiedz¹ w Turnieju z okazji
Œwiêta Szko³y i Dni Papieskich.
We wrzeœniu zgodnie z planem wychowawczym szko³y odby³ siê rajd na
Przehybê szlakiem Jana Paw³a II, w którym wziêli udzia³ uczniowie klas IVVI wraz z nauczycielami. Podczas wêdrówki rozwa¿ali sentencje Papie¿a
dotycz¹ce przyrody, czerpi¹c z nich wiedzê i przekonanie, ¿e nale¿y dbaæ
nie tylko o œrodowisko Beskidu S¹deckiego, lecz ca³ej planety.
6 paŸdziernika 2004 r. szóstoklasiœci wraz z wychowawcami
uczestniczyli w III Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Czêstochowy Rodziny
Szkól Jana Paw³a II, z której przygotowali ciekawe fotoreporta¿e.
Obchody 8. rocznicy nadania szkole imienia Jana Paw³a II
rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ w intencji Patrona pod
przewodnictwem Ksiêdza Kanonika Stefana Tokarza i Ksiêdza
Proboszcza Kazimierza Koszyka, w której uczestniczyli
zaproszeni goœcie, Dyrekcja Szko³y, nauczyciele i uczniowie.
Dyrektor szko³y Pani Zofia Korona powita³a w murach szko³y na
uroczystej akademii zaproszonych goœci: Pana Mariana Cyconia Burmistrza Miasta i Gminy Stary S¹cz, Pana Jerzego Górkê Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Starym S¹czu, Ksiêdza Kanonika
Stefana Tokarza, Pana Edwarda Ci¹g³o - Radnego Sejmiku
Ma³opolskiego, Pana Mariana Lisa - Przewodnicz¹cego Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Starym S¹czu,
Pana Janusza Pietruszewskiego - Dyrektora Gimnazjum

Uroczystoœæ rozpoczêta. Przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego
powitali wszystkich przyby³ych goœci na ceremonii pasowania na
ucznia, a szczególnie tych, których bezpoœrednio dotyczy³a,
gratuluj¹c Im i jednoczeœnie ¿ycz¹c mi³ych wra¿eñ z pobytu w szkole.
W koñcu najm³odsi przedstawili przygotowany pod czujnym okiem
wychowawczyñ - Pani Marii Liber i Pani Marzeny Dziedziny - na
wysokim poziomie program artystyczny. G³oœny œpiew, z przejêciem
recytowane utwory polskich poetów wzruszy³ dog³êbnie doros³ych.
Na twarzyczkach dzieci widaæ tremê. Ale teraz nadesz³a chwila, któr¹
zapamiêtaj¹ przez wszystkie lata nauki. Z³o¿¹ przyrzeczenie na Flagê
Rzeczpospolitej Polskiej.
I s³ychaæ jak wyraŸnie powtarzaj¹ tekst przysiêgi, zawieraj¹cej jakie
Ich czekaj¹ obowi¹zki i jakie maj¹ prawa.
Na œrodek sali podesz³a Pani Dyrektor, zwracaj¹c swe s³owa do
najm³odszych. Dziêkuj¹c Im za ogromny trud przygotowania siê
do dzisiejszej uroczystoœci, przyjê³a Ich do grona uczniów Szko³y
Podstawowej im. Franciszka Œwiebockiego w Barcicach. PóŸniej,
dotykaj¹c lewego ramienia symbolicznym o³ówkiem, pasowa³a
ka¿dego na ucznia.
¯yczenia, gratulacje i zielony d³ugopis otrzymali od kolegów klas
drugich. I znów gwar w œwietlicy. „Ju¿ uczniowie”, pêdz¹ do swoich
rodziców, aby wspólnie z nimi posiedzieæ i podzieliæ siê w³asn¹ radoœci¹
przy poczêstunku. A od poniedzia³ku znowu na start.
LC
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Informacja dot. zimowego utrzymania dróg Projekt Finesse − szansa dla przedsiębiorców
urmistrz Miasta i Gminy Stary S¹cz informuje, ¿e zimowym
utrzymaniem dróg w okresie 2004/2005 – objête zosta³y drogi
gminne i niektóre wewnêtrzne, w tym wszystkie po których odbywa siê
komunikacja publiczna oraz stanowi¹ce istotne po³¹czenia so³ectw z
Miastem i Gmin¹. Utrzymanie dróg odbywaæ siê bêdzie wed³ug
opracowanego planu „Akcji Zima” w nastêpuj¹cy sposób;
1/ Drogi i ulice na terenie Miasta i Gminy Stary S¹cz z wy³¹czeniem
dróg powiatowych i wojewódzkiej utrzymywane bêd¹ przez Firmê –
,,Park M” - Krzysztof Mróz, Stary S¹cz Piaski. Miasto podzielone
zosta³o na trzy strefy zimowego utrzymania;
Strefa I – wykonanie odœnie¿enia i zwalczania go³oledzi do 4. godzin od
chwili wyst¹pienia utrudnienia w ruchu .
W tej strefie znajduj¹ siê ulice; Rynek, Kazimierza Wielkiego,
Mickiewicza, 22 Stycznia, Magazynowa, Pod Ogrodami, Bratwrstwa
Ludów, Powst. Chocho³owskich, Podegrodzka, Daszyñskiego,
Morawskiego, 11 Listopada, Królowej Jadwigi, Jagielloñska, ¯wirki
i Wigury, Staszica, W. Witosa /od Cyganowic do Partyzantów/.
Strefa II – odœnie¿enie i zwalczenie œliskoœci do 8 godzin od wyst¹pienia
utrudnieñ; ulice – D¹browskiego, Kiliñskiego, Szewska, Krakowska,
J,.Czecha, Wielki Wygon, 3-go Maja, Chrobrego, Czarneckiego,
Ogrodowa, Partyzantów do Nowej, Bandurskiego, Piaski, Topolowa,
Trakt Œw. Kingi, Papieska.
Strefa III – odœnie¿enie i zwalczanie œliskoœci – do 12 godzin od chwili
wyst¹pienia utrudnieñ; pozosta³e ulice miasta o nawierzchni utwardzonej.
Wykonawca zimowego utrzymania posiada szczegó³owy wykaz ulic, dróg
i chodników do odœnie¿ania z równoczesnym zwalczaniem go³oledzi na
skrzy¿owaniach, przygotowany sprzêt i œrodki do zwalczania skutków zimy.
2/ Na terenie poszczególnych so³ectw zimowe utrzymanie dróg
wykonywane bêdzie przez miejscowych wykonawców, z którymi
dokonano uzgodnieñ wspólnie z so³tysami, dotycz¹cych wykazu dróg do
odœnie¿ania i ustaleniem ich kolejnoœci. Podpisane zosta³y z nimi umowy
– zlecenia obejmuj¹cy okres od 1 listopada 2004 r. do 31 marca 2005 r.
3/ Na utrzymanie newralgicznych odcinków dróg na terenie gminy
przeprowadzony zosta³ przetarg nieograniczony obejmuj¹cy drogi
wed³ug wykazu:
a/ droga - Moszczenica Ni¿na – Lipie – i przez Strzêbio³ki do
Przysietenicy, Strzêbio³ki przez Wierchy do Barcic – o ³¹cznej d³ugoœci –
7.2 km,
b/ droga do przystanku kolejowego i na „Paryje“ w Barcicach, Osiedlowa
w Barcicach, Barcice Dolne – Cyganowice – Popowice, Papieska, Mostki
od ródlanej przez Centrum so³ectwa Mostki do drogi wojewódzkiej
– o ³¹cznej d³ugoœci – 7,3 km.
W wyniku przeprowadzonego postêpowania przetargowego zosta³a
podpisana umowa na utrzymanie w/w dróg z Zak³adem
Drogowo–Budowlano Transportowym „DROG BUD” - Krzysztof
Œpiewak, Stary S¹cz ul. Krakowska 26.
4/ Na utrzymanie drogi – £azy Biegonickie – ¯eleŸnikowa – na terenie
£azów – podpisana zosta³a umowa z wykonawc¹ zimowego utrzymania
drogi powiatowej Porêba – ¯eleŸnikowa tj. Zak³adem Budowy
i Utrzymania Dróg - Wojciech Fiut, Nowy S¹cz ul. Wêgierska 204.
Uzgodniony jest system informacji, kontakt z wykonawcami i Urzêdem
– posiadamy pe³ny wykaz telefonów wszystkich wykonawców
utrzymania zimowego dróg /krajowej, wojewódzkiej, powiatowych,
gminnych i wewnêtrznych/. Zosta³ on przes³any wszystkim So³tysom
i Przewodnicz¹cym Zarz¹dów Osiedli wraz z numerami telefonów oraz
osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg. Zimowe utrzymanie
na terenie Gminy wykonywaæ bêdzie 24 wykonawców na ³¹cznej
d³ugoœci dróg – 162,4 km.
Opr. KN
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Jakaś firma z Małopolski ma ciekawy produkt, wyszkolonych
pracowników i nowoczesne urządzenia. Marzy o podbiciu
rynków zagranicznych, ale brakuje jej doświadczenia, nie wie
jakich reguł prawnych przestrzegać, gdzie szukać partnera.
Zarzucić więc intratną ideę? Stanowczo nie! Są inne drogi
rozwoju. Jedną z nich oferuje projekt FINESSE wdrażany
obecnie na terenie Małopolski.
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej otworzyła się szansa
skorzystania z unijnych pieniędzy nie tylko dla rolników i samorządów
lokalnych, ale także dla przedsiębiorców. Już od 2004 małe i średnie
przedsiębiorstwa z regionu Polski Południowej mogą wziąć udział także
w projekcie FINESSE, którego koordynatorem na Polskę jest CITTRU
– Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu
działające na Uniwersytecie Jagiellońskim.
FINESSE (Facilitating Incubator Networking and Exchange of Services for
Small Enterprises) jest częścią jednego z wielu programów pomocowych Unii
Europejskiej (INTERREG IIIC) finansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest kierowany do firm, które pragną
rozszerzyć swoją działalność za granicę i zainteresowane są współpracą
z dziewięcioma regionami z krajów Morza Bałtyckiego (Szwecja, Norwegia,
Finlandia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia) oraz Białorusią.
Nadrzędnym celem Projektu FINESSE jest zainicjowanie
międzynarodowej współpracy pomiędzy firmami z wyżej wymienionych
krajów, a w dalszej perspektywie wzmocnienie gospodarki poprzez
wzrost eksportu i zatrudnienia w regionach uczestniczących w projekcie.
Projekt realizowany jest dwuetapowo. Najpierw w każdym z regionów
firmy zainteresowane „ideą FINESSE”, będą mogły wziąć udział
w 3 dniowych warsztatach z zakresu tworzenia biznes−planów
ukierunkowanych na ekspansję za granicę. Szkolenie składa się z kilku
bloków tematycznych (m.in.: zasoby ludzkie, rynek lokalny i regulacje
prawne panujące w danym kraju, marketing, planowanie finansowe)
i prowadzone będzie przez zagranicznych ekspertów. W Krakowie takie
warsztaty odbędą się w marcu 2005 roku.
Następnym krokiem – najważniejszym z punktu widzenia inicjatorów
projektu − są międzynarodowe spotkania pomiędzy potencjalnymi
kandydatami do współpracy (tzw. „matchmaking”). W każdym regionie
uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa będą miały okazję omówić
możliwości współpracy z wybranymi wcześniej firmami z w/w krajów.
Podczas takich sesji oprócz spotkań dwustronnych będzie możliwość
prezentacji firmy na forum ogólnym.
Narzędziem ułatwiającym nawiązanie kontaktów między w/w firmami
będzie ogólnie dostępna „platforma internetowa” zawierająca m.in. bazę
danych firm zainteresowanych współpracą z partnerami zagranicznymi.
Innym narzędziem ułatwiającym ekspansję jest tzw. „Active
Matchmaking”, czyli aktywne wsparcie procesu poszukiwania
potencjalnych kontaktów. Każdej firmie, która wypełni i prześle do nas
dostępny na stronie CITTRU formularz, znajdujemy 3 potencjalnych
kandydatów do współpracy z krajów i branż zaznaczonych w w/w
formularzu.
Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie mogą kontaktować
się bezpośrednio z Magdaleną Kliś mklis@uj.edu.pl lub z Anną
Jurkiewicz jurkiewi@uj.edu.pl. z CITTRU. Więcej informacji można
znaleźć także na stronie www.uj.edu.pl/cittru/finesse.htm/ oraz
www.finesse−baltic.net lub w Centrum Innowacji Transferu Technologii
i Rozwoju Uniwersytetu przy ul.Straszewskiego 25/3 w Krakowie
tel. 0−12/421 83 04.
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Sport w JEDYNCE
Piłka siatkowa. 4 października 2004 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu
odbył się Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt. Zgłosiły się trzy drużyny:
Przysietnica, Barcice i Stary Sącz. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Starego Sącza
pod opieką Krystyny Piechota – Śliwa, drugie zespół z Przysietnicy (Tomasz Skut),
natomiast trzecie miejsce zespół z Barcic (Marta Myślak). A oto skład drużyny
zwycięskiej która awansowała do dalszych rozgrywek: A. Bielak, M. Maślanka,
J. Pierzga, A. Bajorek, A. Skalska, K. Maciuszek, D. Nieć, A. Tobiasz.
8 października odbył się Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej Chłopców. Zgłosiły się
cztery drużyny: Przysietnica, Barcice oraz dwa zespoły ze Starego Sącza. Pierwsze
i drugie miejsce Stary Sącz, trzecie Przysietnica, czwarte zespół z Barcic. Bardzo
pasjonujący był mecz o pierwsze miejsce, pomiędzy dwoma miejskimi drużynami.
Pierwszego seta wygrali chłopcy z VI klasy (25:23), drugiego przegrali (23:25).
W trzecim secie była bardzo zacięta walka, wygrali chłopcy z piątych klas (26:24).
A oto skład drużyny zwycięskiej: T. Sroka, K. Tokarz, K. Skrężyna, K. Dziedzic, M. Król,
M. Nalepa, M. Pieniek, M. Kwiczała i A. Trojan (opiekun: K. Piechota – Śliwa).
22 października został rozegrany turniej mini siatkówki chłopców na szczeblu powiatu.
Zgłosiły się trzy drużyny: Kamionka Wielka SP−2, Cieniawa i gospodarze. Uroczystego
otwarcia zawodów dokonał dyrektor szkoły Zdzisław Wojnarowski. Głównym sędzią
zawodów był Lechosław Ziębowicz, który dbał, aby zawody przebiegały zgodnie
z przepisami i zasadami fair – play. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”.
Po bardzo zaciętej walce III miejsce zajęła drużyna z Kamionki Wielkiej pod opieką
Edwarda Popieli. Drużyna z Cieniawy pod opieką Mirosława Ogorzałka wywalczyła
II miejsce. I miejsce zajęła drużyna gospodarzy w składzie: R. Migacz, M. Żabecki,
S. Janczura, P. Basiaga, A. Trojan, T. Sroka, K. Tokarz, M. Kwiczała, A. Trojan,
K. Skrężyna, M. Bieniek pod opieką K. Piechoty – Śliwa. Każda drużyna dostała
pamiątkowy puchar oraz dyplom ufundowany przez MOS Piwniczna.

Piłka koszykowa. 19.10.2004r w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu odbył
się Gminny Turniej Mini Piłki Koszykowej Chłopców. W zawodach startowało 35 chłopców
z Barcic (nauczyciel Jarosław Janikowski), Przysietnicy (Tomasz Skut) i Starego Sącza
(nauczyciele: Krystyna Piechota – Śliwa i Mirosław Haczek). Walka o pierwsze miejsce
była bardzo wyrównana, każdy zespół wygrał dwa razy i każdy poniósł jedną porażkę.
O ostatecznej wygranej zadecydowała ilość koszy. I miejsce − Stary Sącz I (52:20).
II miejsce − Przysietnica (31:16). III miejsce – Barcice (30:21). IV miejsce − Stary Sącz
II (22:78). A oto skład drużyny zwycięskiej, która będzie reprezentować naszą gminę
w zawodach międzygminnych: M. Żabecki, G. Konstanty, J. Kurzeja, M. Wąchała,
B. Krupa, N. Niśniewski, R. Łatka, T. Pajor.
19 października odbył się Gminny Turniej Mini Piłki Koszykowej Dziewcząt.
W zawodach startowało 35 dziewcząt z Przysietnicy (nauczyciel Tomasz Skut) i Starego
Sącza (Krystyna Piechota – Śliwa). I miejsce − Stary Sącz I. II miejsce – Przysietnica.
III miejsce − Stary Sącz II. A oto skład drużyny zwycięskiej, która będzie reprezentować
naszą gminę w zawodach międzygminnych: J. Konieczny, M. Kurzeja, A. Bielak,
A. Migacz, J. Konstanty, D. Nieć, M. Maślanka, E. Izworska, A. Skalska, J. Pych.
Wszystkie zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. Organizatorem turniejów
była Krystyna Piechota – Śliwa oraz Mirosław Haczek (turniej koszykówki chłopców).
AN

IV Bieg Niepodległościowy
o Puchar Burmistrza
rawie 300 uczniów szkół z powiatu nowosądeckiego w dniu 10 listopada 2004r.
Porganizowanym
uczestniczyło w IV Biegu Niepodległościowym o Puchar Burmistrza MiG Stary Sącz,
przez Gimnazjum w Barcicach. Jak co roku, patronat nad imprezą objął
burmistrz Marian Cycoń.

O godz. 1000 dyrektor Gimnazjum w Barcicach K. Dubiel dokonała uroczystego otwarcia,
nawiązując do historycznej daty 18..XI.1918r. − Gdy obchodzimy rocznicę Polski
Niepodległej – mówiła – pamiętamy o tych, którzy przez cały XIX wiek zachowali wiarę
w odrodzenie państwa polskiego i za tę wielką sprawę walczyli i ginęli... Dziś,
z perspektywy kilku dziesięcioleci, z pozycji nowo odrodzonej państwowości, patrzymy
na przeszłość z patriotyczną refleksją nad przebytą drogą dylematów, których nie
oszczędziła nam historia i nie szczędzi współczesność.
Właśnie udział w Niepodległościowym Biegu stał się formą uczczenia Rocznicy
Odzyskania Niepodległości, oddania hołdu tej, co nie zginęła.
Mimo panującego chłodu uczestnicy w III – kategoriach wiekowych podjęli sportową
walkę, sportowe zmagania. Ceremoniału dekoracji medalami dokonali dyr. K. Dubiel
i zastępca burmistrza Jacek Lelek, który podsumowując imprezę powiedział do
młodzieży między innymi: Dzisiaj każdy z Was jest zwycięzcą, niektórym tylko udało
się uzyskać lepszy wynik, gratuluję wszystkim.
Na podium stanęli: Szkoły Podstawowe – dziewczęta: 1. Amelia Olszowska – SP Popowice.
2. Alicja Ogorzały – SP Przysietnica. 3. Monika Pustułka SP Przysietnica. Szkoły
Podstawowe – chłopcy: 1. Michał Soboń SP Przysietnica. 2. Mateusz Chebda SP Popowice.
3. Wojciech Burchel SP Gołkowice. Szkoły Gimnazjalne – dziewczęta: 1. Anna Pasiut
Gimnazjum w Trzetrzewinie. 2. Karolina Stafińska Gimnazjum w Barcicach. 3. Monika
Frączek Gimnazjum w Piwnicznej. Szkoły Gimnazjalne – chłopcy: 1. Sebastian Chebda
Gimnazjum w Gołkowicach. 2. Artur Kossowski Gimnazjum w Piwnicznej. 3. Paweł Ślaz
Gimnazjum w Barcicach. Szkoły Ponadgimnazjalne – dziewczęta: 1. Ewa Maślanka ZSZ
w Starym Sączu. 2. Ewa Maślanka LP w Piwnicznej. 3. Klaudia Zgorzało LP w Piwnicznej.
Szkoły Ponadgimnazjalne – chłopcy: 1. Tomasz Ogorzały ZSB w Nowym Sączu. 2. Daniel
Tokarczyk ZSB w Nowym Sączu. 3. Łukasz Duda ZSB Nowy Sącz.
Zwycięskim szkołom wręczono puchary. Złoty: SP w Przysietnicy, Gimnazjum w Piwnicznej,
ZSZ nr 1 w Starym Sączu. Srebrny: SP w Gołkowicach, Gimnazjum w Barcicach., Liceum
Ogólnokształcące w Starym Sączu. Brązowy: SP w Popowicach, Gimnazjum w Przysietnicy,
Liceum Profilowane w Piwnicznej. Po oficjalnej części było ognisko, był bigos, gorąca
herbata. Około godz. 1230 dyr. K. Dubiel ogłosiła zakończenie imprezy.
(red)
REDAKCJA
33-340 Stary S¹cz, Rynek 5, tel./fax (18) 4460964
www.kurier.stary.sacz.pl e-mail: mgok@stary.sacz.pl
Redaguje zespó³. Redaktor naczelny Ryszard Kumor
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich
skracania i zmianê tytu³u. Za treœæ reklam i og³oszeñ nie odpowiadamy
Wydawca: MGOK Stary S¹cz, ul. Stefana Batorego 23
Sk³ad: ICS Studio 4423228, Druk: Drukarnia ANNA 4438280

Zaszczyty dla nauczycieli
Samorz¹dowe w³adze miasta i gminy Stary S¹cz zaszczyci³y dyplomami, nagrodami i odznakami za zas³ugi dla miasta nauczycieli
swoich placówek oœwiatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Na zaproszenie burmistrza Mariana Cyconia na uroczystoœæ w niedawno uruchomionej Cafe „Marysieñka” przyby³o
kilkudziesiêciu pedagogów, wychowawców i opiekunów.
Spotkanie prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jerzy Górka. – Wydatki na oœwiatê poch³aniaj¹ najwiêcej œrodków
z bud¿etu gminy – mówi³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. – Subwencja jest jednak daleko niewystarczaj¹ca, musimy z kasy
gminy dop³aciæ 5 mln z³otych aby pieniêdzy na edukacjê nie brakowa³o. Staraj¹ siê o nie burmistrzowie. Cieszy nas,
¿e nauczyciele podnosz¹ swoje kwalifikacje zawodowe oraz fakt, ¿e w tym roku nie by³o zwolnieñ nauczycieli z pracy.
Jednoczeœnie w szko³ach gminnych prowadzone s¹ kosztowne inwestycje. Sporo z nich ju¿ zakoñczono, inne dobiegaj¹ koñca,
np. budowa hali sportowej w Barcicach..
W trakcie uroczystoœci burmistrz Marian Cycoñ wrêcza³ nauczycielom i dyrektorom placówek oœwiatowych dyplomy
gratulacyjne, natomiast Mieczys³awa Ogorza³y – dyr. Zespo³u Obs³ugi Finansowo-Administracyjnej szkó³ nagrody pieniê¿ne
w kwocie 500-700 z³. Dyrektorzy szkó³ nagradzali z kolei swoich zastêpców.
W imieniu nagrodzonych podziêkowa³a Ma³gorzata Niemiec – dyr. Szko³y Podstawowej w Skrudzinie.
Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Stary S¹cz otrzymali: Barbara Baziak, Ma³gorzata Biel-Malinowska, Mateusz Borucki,
Izabela Citak, Andrzej Chojnacki, Irena Chochorowska, Katarzyna Dubiel, Andrzej Dziedzina, Grzegorz Garwol, Zofia Golonka,
Urszula Górska, Janina Kowalczyk, Krystyna Kozieñska, Liliana Królikowska, Joanna Lorek, Wanda Myœliwiec, Zofia Korona,
El¿bieta Kruczek, Stanis³aw Majca, Ma³gorzata Niemiec, Janusz Pietruszewski, Danuta Rams, Gra¿yna Smaga, Wies³aw
Warcholak, Zdzis³aw Wojnarowski.
Rada Miejska w Starym S¹czu na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy nada³a za dzia³alnoœæ na rzecz Miasta i Gminy Stary
S¹cz: Z³ote odznaki „Za Zas³ugi dla Miasta i Gminy Stary S¹cz”: Halinie Smajdor - nauczycielce Szko³y Podstawowej Nr 1
w Starym S¹czu, Micha³owi Jarzêbiñskiemu - nauczycielowi Szko³y Podstawowej Nr 1 w Starym S¹czu oraz Srebrne odznaki
„Za Zas³ugi dla Miasta i Gminy Stary S¹cz”: Marcjannie Bodziony - nauczycielce Gimnazjum w Go³kowicach, Annie Gromala
- nauczycielce Szko³y Podstawowej w Przysietnicy, Januszowi Pietruszewskiemu – Dyrektorowi Gimnazjum w Go³kowicach.
Zgodnie z regulaminem odznaki przyznawane s¹ osobom, które swoj¹ dzia³alnoœci¹ w ró¿ny sposób przyczyni³y siê do rozwoju
Starego S¹cza, upowszechniaj¹ jego dorobek, promuj¹ i wspomagaj¹ inicjatywy s³u¿¹ce rozwojowi miasta i gminy lub
popularyzuj¹ jej walory w kraju i za granic¹.
Matylda Cieœlicka

Foto: Andrzej Rams

