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Półmetek kadencji

ROZMOWA Z BURMISTRZEM
M A R I A N E M  C Y C O N I E M
nn MMiinnêê³³yy  ddwwaa  llaattaa,,  ggddyy  ppoo  zzwwyycciiêêssttwwiiee  ww  ppiieerrwwsszzyycchh
bbeezzppooœœrreeddnniicchh  wwyybboorraacchh  oobbjj¹¹³³  PPaann  ssttaannoowwiisskkoo  bbuurrmmiissttrrzzaa  mmiiaassttaa
ii  ggmmiinnyy,,  jjaakk  PPaann  oocceenniiaa  sswwoojj¹¹  pprraaccêê  nnaa  ppóó³³mmeettkkuu  kkaaddeennccjjii??
oo Imponuj¹ca liczba wyborców, którzy mi zaufali, blisko 6 tys.
mieszkañców miasta i wsi, utwierdza w przekonaniu o koniecznoœci
realizacji mojego programu. Wraz z Gminnym Porozumieniem
Wyborczym, które ma wiêkszoœæ w Radzie Miejskiej staramy siê 
o zrównowa¿ony rozwój spo³eczno-ekonomiczny ca³ej gminy. Moim
najbardziej wymiernym sukcesem jest poziom inwestycji w mieœcie
i we wsiach. Od zawsze preferujê maksymê - kto nie inwestuje, ten
siê cofa! W ci¹gu dwóch lat zosta³y odbudowane, zmodernizowane
b¹dŸ zbudowane z udzia³em bud¿etu gminy ponad 22 km dróg. 
W ka¿dym so³ectwie i w mieœcie. Wybudowaliœmy ³¹cznie ponad
7,5 km chodników. Na terenie gminy przyby³o 11,7 km sieci
wodoci¹gowej oraz 3,6 km sieci kanalizacyjnej, które kosztowa³y
prawie 3,2 mln z³. Zainstalowaliœmy 6,6 km oœwietlenia ulicznego,
g³ównie w terenach wiejskich: Barcice, Wola Krogulecka, Gaboñ,
Gaboñ Praczka, £azy Biegonickie, Popowice, ale tak¿e w Starym
S¹czu - przy ulicy Tischnera oraz szczególnie efektowne
oœwietlenie przy ulicy Jana Paw³a II. W modernizacjê bazy
oœwiatowej zainwestowaliœmy ponad 3 mln z³. Wydatki na remonty
innych obiektów komunalnych przekroczy³y 577 tys. z³otych.

nn SS³³yysszzaa³³eemm  ooppiinniiêê,,  ¿¿ee  rroobbii  PPaann  cchhooddnniikkii  ii  ddrrooggii,,  ppoonniieewwaa¿¿  ttee  pprraaccee
ss¹¹  nnaajjbbaarrddzziieejj  wwiiddoocczznnee..
o Takie zdanie musia³ wypowiedzieæ ktoœ, kto podró¿uje wy³¹cznie…
helikopterem. W ¿adnym przypadku nie robiê tego na pokaz. Mamy
jedn¹ z najgêstszych sieci dróg gminnych w Polsce. Rozproszona
zabudowa mieszkalna i górzyste ukszta³towanie terenu powoduj¹, ¿e
przy drogach i chodnikach ci¹gle jest sporo do zrobienia i naprawienia.
Czêsto budowa i odbudowa dróg powi¹zana jest z budow¹ sieci
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Nowe chodniki zdecydowanie
poprawiaj¹ bezpieczeñstwo mieszkañców - zw³aszcza tam, gdzie
drogi s¹ najbardziej ruchliwe i niebezpieczne: wzd³u¿ drogi krajowej 
w Starym S¹czu i w Barcicach; ulic: Jana Paw³a II, Batorego,
Pi³sudskiego; w Mostkach, Go³kowicach Dolnych, Przysietnicy,
Moszczenicy. Zrobiliœmy te¿ nowe chodniki przy ulicy Krakowskiej,
Chrobrego, 3 Maja, Sobieskiego. 

nn GGddzziiee  pprrzzyybbyy³³oo  wwyymmiieenniioonnee  pprrzzeezz  PPaannaa,,  ww  ssuummiiee  ppoonnaadd  1155  kkmm
kkaannaalliizzaaccjjii  ii  wwooddooccii¹¹ggóóww??
o Przeprowadziliœmy sieæ kanalizacyjn¹ w ulicach: Krakowska,
Chrobrego, 22 stycznia, Barycza, 3 Maja i Staszica oraz
zrealizowaliœmy kolejny etap kanalizacji i sieci wodoci¹gowej w ulicy
Wêgierskiej oraz Witosa. Powsta³ wodoci¹g Gaboñ - Skrudzina -
Go³kowice oraz fragment nowej sieci w Cyganowicach.
Zobowi¹za³em siê dwa lata temu, ¿e podejmê rozbudowê sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodoci¹gów. St¹d pierwszym 
dzia³aniem, który w tym zakresie podj¹³em by³o opracowanie
programu gospodarki wodno-œciekowej. Przedsiêwziêciem
perspektywicznym, podjêtym wspólnie z Nowym S¹czem,
Kamionk¹ Wielk¹ i Nawojow¹ jest opracowanie wniosku do
Funduszu Spójnoœci UE na budowê (z wykorzystaniem 85% dotacji)
kanalizacji dla gminy. Aktualnie opracowywane jest studium
wykonalnoœci dla tego projektu..  Wartoœæ inwestycji przewidzianej
do realizacji w ramach tego projektu na naszym terenie przekroczy
30 mln z³otych.

nn OObbiieeccaa³³  PPaann  rróówwnniiee¿¿  ssyysstteemmaattyycczznnee  ppoopprraawwiiaanniiee  bbaazzyy
mmaatteerriiaallnneejj  sszzkkóó³³……  
o I permanentnie poprawiam. Z satysfakcj¹ mogê wyliczyæ
inwestycje dwóch ostatnich lat: Ma³a Hala sportowa w Barcicach,
która zostanie przekazana szkole 15 stycznia; rozbudowa Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum w Go³kowicach - otwarcie jeszcze 
w grudniu; wymieniony dach na segmentach B i C2 Szko³y
Podstawowej w Starym S¹czu; dach na Gimnazjum w Starym
S¹czu oraz znacz¹ce prace przy budynku filii Jedynki przy ulicy
Kazimierza Wielkiego. Wymieniliœmy tak¿e instalacjê centralnego
ogrzewania w Gimnazjum w Starym S¹czu oraz w przedszkolu 
w Moszczenicy Ni¿nej.

nn SSttaann  oobbiieekkttóóww  kkoommuunnaallnnyycchh  ccii¹¹ggllee  ppoozzoossttaawwiiaa  wwiieellee  ddoo
¿¿yycczzeenniiaa,,  cczzyy  mmaa  PPaann  jjaakkiiœœ  ppoommyyss³³  nnaa  rreekkoonnssttrruukkccjjêê  bbuuddyynnkkóóww,,
kkttóórree  ss¹¹  mmaajj¹¹ttkkiieemm  ggmmiinnyy??  
o Na mój wniosek komisja z³o¿ona z radnych oraz urzêdników
dokona³a kompleksowych oglêdzin stanu obiektów komunalnych 
i sporz¹dzi³a na ten temat raport. Obraz wy³aniaj¹cy siê z tego
raportu rzeczywiœcie nie nastraja optymistycznie. Niektóre obiekty,
jak przedszkole na osiedlu „S³oneczne” nadaj¹ siê do rozbiórki. Inne
do kapitalnego remontu, jak przedszkole przy ulicy Staszica,
przedszkole w Cyganowicach, szko³a w Moszczenicy, Wiejski Dom
Kultury w Barcicach. Konieczna jest termo-modernizacja wielu
budynków. Wartoœæ tylko najpilniejszych prac remontowych przy
tych obiektach oszacowano na kwotê przesz³o 5 mln z³otych. 
W ostatnich dwóch latach, na miarê mo¿liwoœci bud¿etu gminy,
dokonaliœmy szeregu prac przy tych budynkach. Pomalowany zosta³
budynek Urzêdu, frontowa œciana „Soko³a”, budynki OPS i MGOK.
Dokonaliœmy wymiany dachu w Domu na Do³kach. Szereg prac
wykonano na remizach stra¿ackich: w Gaboniu, Barcicach,
Go³kowicach i Starym S¹czu. Zmieniono równie¿ dach na domu
przy ulicy Sobieskiego 74 oraz przeprowadzono remonty 
w oœrodkach zdrowia w Barcicach, Go³kowicach i Starym S¹czu. 
Z uwagi na poszerzenie zakresu us³ug medycznych o chirurgiê  
i zwi¹zane z tym wymogi sanitarne, w staros¹deckiej przychodni
zasz³a koniecznoœæ doprowadzenia œwiat³a naturalnego do
pomieszczeñ dot¹d niezagospodarowanych. Przy okazji tych robót
okaza³o siê, ¿e trzeba wymieniæ instalacjê elektryczn¹ zewnêtrzn¹,
izolacjê œcian i przebudowaæ kanalizacjê opadow¹ od strony

Burmistrz Marian Cycoń składa radnym sprawozdanie
ze swojej działalności w latach 2002−2004. Sesja Rady
Miejskiej 29.11.2004.  Fot. Ryszard Kumor
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po³udniowej budynku. Niezbêdne jest wykonanie podobnych robót
od strony pó³nocnej, ale ze wzglêdu na niskie temperatury i brak
œrodków, nie uda siê zrobiæ tego w tym roku. Wyremontowaliœmy
klub „Omen”. Ostatnia sesja Rady Miejskiej odby³a siê ju¿ w tym
budynku. 

nn BBuudd¿¿eett  ggmmiinnyy  jjeesstt  ooggrraanniicczzoonnyy,,  wwsszzaakk¿¿ee  zzaassiillaannyy  rróó¿¿nnyymmii
ddoottaaccjjaammii,,  ggrraannttaammii,,  pprrzzyyddzziiaa³³eemm  œœrrooddkkóóww  mm..iinn..  zz  iinnssttyyttuuccjjii
ooddppoowwiieeddzziiaallnnyycchh  zzaa  iinnffrraassttrruukkttuurrêê  ppuubblliicczznn¹¹..  IIllee  ppiieenniiêêddzzyy  uuddaa³³oo  ssiiêê
PPaannuu  ppoozzyysskkaaææ  ww  tteenn  ssppoossóóbb??
o Wiêkszoœæ ze zrealizowanych prac by³aby niemo¿liwa, gdyby nie
pozyskiwane z zewn¹trz dofinansowywanie. W ci¹gu dwóch lat
uda³o siê - g³ównie na zadania inwestycyjne - pozyskaæ z ró¿nych
Ÿróde³ zewnêtrznych blisko 5,5 mln z³otych. Kwota ta obejmuje
wy³¹cznie dofinansowanie zadañ prowadzonych b¹dŸ wspó³-
finansowanych przez Gminê. Najwiêksze pozycje to dotacje
pozyskane z Kancelarii Premiera RP na likwidacjê skutków klêsk
¿ywio³owych. Dziêki tym funduszom odbudowaliœmy wiele dróg 
i mostów; dotacja Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego na
dokoñczenie budowy Ma³ej Hali sportowej w Barcicach,
wspó³finansowanie przez Wojewódzki Zarz¹d Dróg oraz Generaln¹
Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad budowy chodników przy
drogach wojewódzkich i krajowych. Korzystaliœmy równie¿ z dotacji
z programu przedakcesyjnego SAPARD - dziêki temu powsta³y
drogi w Go³kowicach Dolnych oraz Gaboniu, oœwietlenie w Gaboniu
oraz wodoci¹g Gaboñ-Skrudzina - Go³kowice. Œrodki
pozyskiwaliœmy równie¿ z Powiatu Nowos¹deckiego -
wspó³finansowanie budowy chodników, Ma³opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego - budowa oœwietlenia ulicznego, Banku
Œwiatowego - szko³a w Go³kowicach; Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych - na drogi dojazdowe do gruntów rolnych; Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych - hala 
w Barcicach. Ale moje dzia³ania nie ogranicza³y siê tylko do zadañ
realizowanych z bud¿etu gminy. Na terenie gminy wykonano szereg
inwestycji finansowanych przez inne instytucje pañstwowe,
samorz¹dowe i prywatne. Wspomnê tu prace przy regulacji
potoków prowadzone przez RZGW w Krakowie, które w projekty na
terenie naszej gminy zainwestowa³o 4 mln z³otych. Zadania
realizowane na drogach przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych
i Autostrad, Wojewódzki Zarz¹d Dróg oraz Powiat Nowos¹decki:
mostek na drodze krajowej w Barcicach, monta¿ znaku aktywnego
D6 w Barcicach, przebudowa niebezpiecznego zakrêtu na drodze
powiatowej na Wolê Kroguleck¹, nak³adka asfaltowa na ulicy
Pi³sudskiego, kontynuowana w ostatnich dniach o kolejny kilometr
w kierunku Go³kowic, remont muru oporowego przy ulicy Jana
Paw³a, przebudowa skrzy¿owania w Go³kowicach czy monta¿
pylonów na drodze wojewódzkiej. W oœrodku kolonijnym 
w Go³kowicach inwestuje w³aœciciel - Urz¹d Miasta Krakowa.
W bie¿¹cym roku budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja
obiektów noclegowych kosztowa³a 1,9 mln z³otych. W system
bezpieczeñstwa zainwestowa³a tak¿e PKP, instaluj¹c nowoczesne
rampy na przejazdach kolejowych w Barcicach, o wartoœci blisko 
0,5 mln z³otych.

nn DDoo  pprroowwaaddzzeenniiaa  iinnwweessttyyccjjii  nniieezzbbêêddnnee  ss¹¹  aakkttuuaallnnee  ppllaannyy
zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo..  WWiiêêkksszzooœœææ  ggmmiinn  nniiee  mmaa  ttaakkiicchh
ppllaannóóww,,  aa  jjaakk  ttoo  wwyyggll¹¹ddaa  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu??
o Plan przestrzennego zagospodarowania jest konstytucj¹ terenu -
stanowi¹c¹ fundament rozwoju gminy. Jego przygotowanie jest
¿mudne i bardzo kosztowne. W paŸdzierniku br. Rada Miejska
przyjê³a plany zagospodarowania przestrzennego dla Gabonia
Praczki i £azów Biegonickich. Wkrótce przedstawiê szeœæ kolejnych
planów, dotycz¹cych Starego S¹cza oraz Skrudziny. W tym
aspekcie chcê powiedzieæ o uzyskaniu przez gminê niezwykle
trudnych decyzji Wojewody Ma³opolskiego oraz Ministra Rozwoju
Wsi i Rolnictwa o wy³¹czeniu z produkcji rolnej ok. 90 ha gruntu.

Otwiera to perspektywy dla inwestycji - obwodnicy Starego S¹cza,
obiektów gospodarczych, mieszkaniowych.

nn IInnwweessttyyccjjee  wwyymmaaggaajj¹¹  ttee¿¿  ddookkuummeennttaaccjjii……
o Projektowej i technicznej, a proces ich przygotowania jest
niezwykle ¿mudny i kosztowny - natomiast procedury aplikowania
o œrodki bezwzglêdne. Bez uprawomocnionego pozwolenia na
budowê szanse ich pozyskana bliskie zeru. W okresie dwóch
lat uda³o nam siê opracowaæ szereg projektów technicznych:
przebudowy rynku, dobudowy sali gimnastycznej w Przysietnicy,
budowy Kaplicy Przedpogrzebowej na cmentarzu w Starym S¹czu,
w trakcie opracowania s¹ m. in. projekty kanalizacji dla Barcic,
Barcic Dolnych, Cyganowic i ulic: Jana Paw³a II, Partyzantów. 
W opracowaniu jest plan zagospodarowania targowicy. Gmina
partycypuje tak¿e w kosztach, w zasadzie ju¿ przygotowywanej
przez Wojewódzki Zarz¹d Dróg dokumentacji obwodnicy miasta. 

nn NNiieezzwwyykkllee  iissttoottnnyymm  pprroobblleemmeemm  ppoowwoodduujj¹¹ccyymm  zzaaggrroo¿¿eenniiee  ¿¿yycciiaa
ii  mmiieenniiaa  ss¹¹  oossuuwwiisskkaa,,  wwyyssttêêppuujj¹¹ccee  oodd  llaatt  ww  kkiillkkuu  mmiieejjssccoowwooœœcciiaacchh
ggmmiinnyy..  CChhooææbbyy  ttee  ww  PPooppoowwiiccaacchh,,  kkttóórree  tteerraazz  wwyyggll¹¹ddaajj¹¹
ddrraammaattyycczznniiee..  SSttaarryy  SS¹¹cczz  nniiee  ppoorraaddzzii  ssoobbiiee  zz  ttyymmii  ddoolleegglliiwwooœœcciiaammii
zzddaannyy  wwyy³³¹¹cczznniiee  nnaa  ssiieebbiiee..  CCzzyy  jjeesstt  wwoobbeecc  tteeggoo  jjaakkiiœœ  ssppoossóóbb  nnaa
rroozzwwii¹¹zzaanniiee  pprroobblleemmuu  oossuuwwiisskk??
o Koszty stabilizacji najwiêkszych i najbardziej niebezpiecznych
osuwisk wystêpuj¹cych w Popowicach, Przysietnicy, Myœlcu,
£azach Biegonickich oraz Barcicach siêgaj¹ kilkunastu milionów
z³otych, a wiêc zdecydowanie ponad mo¿liwoœci finansowe gminy.
Jedyn¹ szans¹ jest rz¹dowy program „Os³ona przeciw-
osuwiskowa”, finansowany z kredytów Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. Zdecydowanie wystêpujê o uwzglêdnienie 
w programie jak najwiêcej naszych osuwisk. Do tej pory zosta³y
zakwalifikowane do prac osuwiska w Popowicach, Myœlcu,
Przysietnicy i Barcicach. Staram siê jeszcze dopisaæ do tej listy
osuwisko w £azach Biegonickich, gdzie zagro¿onych jest
kilkanaœcie domów. Osuwiska wi¹¿¹ siê te¿ ze skutkami ulewnych
deszczów i coraz czêœciej nawiedzaj¹cych nas powodzi. Ci¹gle
mamy problem z utrzymaniem we w³aœciwym stanie rowów i innych
cieków wodnych. Zaniedbane, nie konserwowane urz¹dzenia
wodne, zabudowane tereny zalewowe - sprawiaj¹, ¿e coraz czêœciej
w wodzie znajduj¹ siê piwnice domów i pola uprawne. W celu
przeciwdzia³ania temu zjawisku przygotowywane jest opracowanie
kompleksowego projektu odprowadzania wód z terenu Cyganowic
i ulicy Wêgierskiej. Przypominam jednak, ¿e zgodnie z prawem
gmina nie mo¿e wydawaæ pieniêdzy na utrzymanie rowów
przebiegaj¹cych przez grunty prywatne. Obowi¹zek utrzymania
cieku w nale¿ytym stanie ci¹¿y na w³aœcicielu gruntu. Ale w praktyce
ten zapis nie funkcjonuje. Skierowa³em w zwi¹zku z tym pismo do
Kancelarii Premiera RP, z proœb¹ o inicjatywê ustawodawcz¹. 

Władze miasta i gminy oglądają katastrofalne
osuwisko na drodze w Popowicach.

á
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Zaproponowa³em m.in. opracowanie programu ochrony
przeciwpowodziowej dla regionów górskich, na wzór programu
ochrony dorzecza Odry.

nn WW  pprrooggrraammiiee  wwyybboorrcczzyymm  zzaappiissaa³³  PPaann  ³³aaggooddzzeenniiee  ppoozziioommuu
bbeezzrroobboocciiaa..  AAkkttuuaallnnee  wwsskkaaŸŸnniikkii  ssttóópp  bbeezzrroobboocciiaa  nniiee  nnaappaawwaajj¹¹
ooppttyymmiizzmmeemm..  CCoo  kkoonnkkrreettnniiee  uuddaa³³oo  ssiiêê  PPaannuu  zzrroobbiiææ  ww  ttyymm  zzaakkrreessiiee??  
o To najtrudniejsze z zadañ, jakie sobie postawi³em, ale i tutaj coœ
uda³o siê zrobiæ. Choæ mo¿na powiedzieæ, ¿e to tylko kropla w morzu
potrzeb. Wszystkie pozyskane œrodki zewnêtrzne zosta³y
zainwestowane na naszym terenie. Dziêki temu lokalne firmy mog³y
zatrudniaæ mieszkañców gminy. Korzystaj¹c z zewnêtrznych Ÿróde³
finansowania zatrudniliœmy w urzêdzie (w ró¿nym czasie) 55 osób 
w ramach sezonowych robót interwencyjnych lub publicznych oraz
programów specjalnych. Sta¿e w urzêdzie odby³o 49 absolwentów.
Uzyskaliœmy dziêki temu tak¿e wymierne korzyœci. Pracownicy
interwencyjni wykonywali szereg prac przy obiektach komunalnych.
W ramach programów specjalnych uzyskaliœmy równie¿
dofinansowanie do wyposa¿enia miejsc pracy. Ze œrodków
rz¹dowego programu aktywizacji absolwentów „Pierwsza praca”
otworzyliœmy Gminne Centrum Informacji. Trudna sytuacja
materialna rodzin, czêsto bezpoœrednio zwi¹zana z bezrobociem, nie
jest mi obojêtna. Z zasi³ków celowych skorzysta³o w gminie blisko
600 rodzin, wydatkowano na ten cel w ostatnich dwóch latach 510
tys. z³. Oprócz tego wyp³acano zasi³ki okresowe. Do¿ywianiem 
w szko³ach objêto ponad tysi¹c uczniów. Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej wspó³pracuje równie¿ z darczyñcami z Holandii, którzy
corocznie, przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia odwiedzaj¹
najbardziej potrzebuj¹ce rodziny, wrêczaj¹c im paczki, a nierzadko
ofiarowuj¹c pomoc finansow¹. W tym roku na ten cel przeznaczyli
17 tys. z³. W ramach tej wspó³pracy do potrzebuj¹cych trafi³o m.in.
20 wózków inwalidzkich, 28 chodzików, 30 par kul ortopedycznych,
5 materaców przeciwodle¿ynowych. Pracownicy OPS w okresie
przedœwi¹tecznym organizuj¹ równie¿ zbiórkê ¿ywnoœci. 
W paŸdzierniku ubieg³ego roku pozyskano z Agencji Rynku Rolnego
1,5 tony konserw miêsnych, które sukcesywnie rozdawane by³y a¿
do sierpnia br.

nn SSttaarryy  SS¹¹cczz  ii  wwssiiee  ggmmiinnyy  cchhcc¹¹  cczzeerrppaaææ  kkoorrzzyyœœccii  zz  rruucchhuu
ttuurryyssttyycczznneeggoo  ii  aaggrroottuurryyssttyycczznneeggoo,,  aa  zzaatteemm  ppoottrrzzeebbuujj¹¹  pprroommooccjjii..
BBuurrmmiissttrrzz  mmaa  ddoo  ddyyssppoozzyyccjjii  ookkrreeœœlloonnee  ppiieennii¹¹ddzzee  nnaa  pprroommooccjjêê,,  jjaakk  jjee
ppoo¿¿yyttkkuujjee??  
o W tej dziedzinie mogê siê pochwaliæ wydaniem albumu
„Pieœñ o Starym S¹czu”, który per saldo przyniós³ nam
dochody. Jeszcze w tym miesi¹cu zostanie wydany nowy
folder: Stary S¹cz - per³a na szlaku architektury drewnianej.
Powsta³a grupa tambourmajorek, tworzy siê orkiestra dêta 
w Barcicach. Dobrze rozwija siê Staros¹decka M³odzie¿owa
Orkiestara Dêta dzia³aj¹ca przy Oœrodku Kultury oraz
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny - Szko³y Podstawowej w Starym
S¹czu. Kontynuowaliœmy tradycjê Staros¹deckich Festiwali Muzyki

Dawnej, organizuj¹c jubileuszow¹ 25. oraz 26. edycjê. Do
kalendarza imprez w³¹czyliœmy Imieniny Starego S¹cza, a tak¿e
festyny organizowane w so³ectwach. Uroczyœcie obchodziliœmy
wejœcie Polski do Unii Europejskiej, uznanie zyskuj¹ Koncerty
Noworoczne. Odnowiliœmy wspó³pracê partnersk¹ z Levoc¹ na
S³owacji, kontynuowaliœmy wspó³pracê z Kestheley na Wêgrzech,
Liptowskim Hradokiem na S³owacji oraz podpisaliœmy umowê 
z miastem Czugujew na Ukrainie. Nawi¹zaliœmy kontakty z miastem
Dunakeszi na Wêgrzech. Uda³o nam siê pozyskaæ sponsorów,
którzy wspomog¹ odnowienie witra¿y w koœciele klasztornym Sióstr
Klarysek oraz poprawienie estetyki toalet na dziedziñcu
klasztornym. Dbamy o estetykê miasta i wsi, czego przyk³adem
mog¹ byæ rozstawione po ca³ej gminie donice z kwiatami. Odnowa
elewacji budynków gminnych, poprawa jakoœci dróg i chodników
równie¿ s³u¿y poprawie wizerunku Starego S¹cza. Cieszy fakt, ¿e
sprzymierzaj¹ siê z nami mieszkañcy, coraz bardziej dbaj¹cy 
o zewnêtrzny wygl¹d swoich domów, ogrodów. Dba³oœæ o miasto
spotyka siê z du¿ym uznaniem odwiedzaj¹cych nas goœci. Chcê 
w tym miejscu wszystkim za to podziêkowaæ, a szczególnie
kierownictwu SHP Rolnik za odnowienie elewacji swoich budynków.

nn WW  nnaasszzeejj  rroozzmmoowwiiee  wwyymmiieenniiaa  PPaann  ssaammee  ssuukkcceessyy,,  kkttóórree  mmaalluujj¹¹
ppiiêêkknnyy  wwiizzeerruunneekk  mmiiaassttaa  ii  ggmmiinnyy,,  aa  mmoo¿¿ee  ccooœœ  zzaakk³³óóccaa  tteenn  oobbrraazz??
oo  Gdybym pokazywa³ tylko jasne strony naszej dzia³alnoœci -
by³aby to prawda niepe³na. S¹ te¿ problemy, które zwiastuj¹
nadci¹ganie czarnych chmur nad gminê. Nowa ustawa o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego, nowa ustawa o VAT, skutki
wdra¿ania reformy oœwiatowej k³ad¹ siê olbrzymim cieniem na
perspektywach finansowych gminy. Z roku na rok wiêksza czêœæ
dochodów gminy przeznaczana jest na bie¿¹ce realizowanie zadañ,
które zosta³y zlecone gminie. Wci¹¿ najtrudniejszym problemem
pozostaje wysoki poziom bezrobocia. Pogarsza siê œci¹galnoœæ
podatków. Choæ zad³u¿enie gminy tylko minimalnie wzros³o 
w stosunku do chwili objêcia przeze mnie stanowiska, jednak przy
zakresie zrealizowanych zadañ uwa¿am to za spory sukces. Wiele
do ¿yczenia pozostawia tak¿e funkcjonowanie oœrodka w Myœlcu.
Pokutuj¹ sprawy likwidacji Star-Touru. Systematycznie musimy te¿
poprawiaæ pracê urzêdu; aktualnie poszukujemy wykwali-
fikowanego pracownika z uprawnieniami architekta, jego brak
powoduje wyd³u¿anie listy spraw, a mieszkañcy czekaj¹. Ustawa
o finansach publicznych na³o¿y nam równie¿ obowi¹zek zatrudnienia
audytora wewnêtrznego. Ogromna liczba spraw zwi¹zanych 
z porz¹dkowaniem w³asnoœciowych spraw gminy powoduje
koniecznoœæ zatrudnienia geodety. Do ¿yczenia pozostawia równie¿
organizacja kultury, niema³e œrodki teoretycznie przypisane 
w bud¿ecie do dzia³alnoœci kulturalnej s¹ przeznaczane na
utrzymanie i tak b³yskawicznie dekapitalizuj¹cych siê budynków.
Ci¹gle nie jest rozstrzygniêta kwestia w³asnoœci ujêæ wody. Spór
pomiêdzy Nowym a Starym S¹czem czeka na rozstrzygniêcie 
w Naczelnym S¹dzie Administracyjnym. 
Wszystkie zagadnienia obejmuj¹ce dwa lata obecnej kadencji
zosta³y opracowane w formie graficznego sprawozdania, które
chcia³em przekazaæ mieszkañcom, okaza³o siê jednak, ¿e wydanie
takiej broszury jest przedsiêwziêciem zbyt kosztownym, dlatego
ograniczê siê do zamieszczenia tego materia³u w Internecie, bêdzie
te¿ dostêpny dla mieszkañców gminy w Urzêdzie. Sprawozdanie
jest spojrzeniem wstecz --  nie zatrzymujê siê jednak, kierujê myœli ku
nowym zadaniom. A jest ich ci¹gle bardzo du¿o: sta³e ³agodzenie
bezrobocia, budowa dróg i chodników, obwodnica, przebudowa
rynku, kanalizacja gminy... To tylko te najwa¿niejsze.
PPoonniieewwaa¿¿  zzbbllii¿¿aajj¹¹  ssiiêê  ŒŒwwiiêêttaa  BBoo¿¿eeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  ii  NNoowwyy  RRookk

sskk³³aaddaamm  wwsszzyyssttkkiimm  mmiieesszzkkaaññccoomm  mmiiaassttaa  ii  wwssii  oorraazz  ggooœœcciioomm
ooddwwiieeddzzaajj¹¹ccyymm  nnaasszz¹¹  ggmmiinnêê  nnaajjsseerrddeecczznniieejjsszzee,,  pp³³yynn¹¹ccee  zz  gg³³êêbbii
sseerrccaa  ¿¿yycczzeenniiaa  zzddrroowwiiaa,,  ppooggooddyy  dduucchhaa,,  wwsszzeellkkiieejj  ppoommyyœœllnnooœœccii  
ii  wwzzaajjeemmnneejj  ¿¿yycczzlliiwwooœœccii..  

RROOZZMMAAWWIIAA££  RRYYSSZZAARRDD  KKUUMMOORR

Nie tylko od frontu…
Podwórze Urzędu Miasta i Gminy po remoncie. 
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TTeeggoorroocczznnee  ŒŒwwiiêêttaa  BBoo¿¿eeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  bbêêdd¹¹  sszzcczzeeggóóllnniiee
rraaddoossnnee  ddllaa  mmiieesszzkkaaññccóóww  GGoo³³kkoowwiicc,,  ggddyy¿¿  oottrrzzyymmaajj¹¹  oonnii

nniieezzwwyykk³³yy  pprreezzeenntt  ggwwiiaazzddkkoowwyy..
DDnniiaa  1188  ggrruuddnniiaa  22000044  rr..  ww  SSzzkkoollee  PPooddssttaawwoowweejj  iimm..  JJaannaa

PPaaww³³aa  IIII  ii  ww  GGiimmnnaazzjjuumm  ww  GGoo³³kkoowwiiccaacchh  bbêêddzziiee  mmiiaa³³oo
mmiieejjssccee  bbaarrddzzoo  wwaa¿¿nnee  wwyyddaarrzzeenniiee  --  zzoossttaanniiee  uurroocczzyyœœcciiee
ooddddaannee  ddoo  uu¿¿yyttkkuu  nnoowwee  sskkrrzzyydd³³oo  sszzkkoo³³yy..  JJeeggoo  bbuuddoowwaa
zzoossttaa³³aa  ssffiinnaannssoowwaannaa  ww  ccaa³³ooœœccii  zz  bbuudd¿¿eettuu  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy
SSttaarryy  SS¹¹cczz  oorraazz  zzee  œœrrooddkkóóww  ppoozzyysskkaannyycchh  zz  BBaannkkuu
ŒŒwwiiaattoowweeggoo  ww  rraammaacchh  PPrrooggrraammuu  AAkkttyywwiizzaaccjjii  OObbsszzaarróóww
WWiieejjsskkiicchh..
WW  zzwwii¹¹zzkkuu  zz  ttyymm  ttrrwwaajj¹¹  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa,,  ddoo  kkttóórryycchh  ww³³¹¹cczzyyllii
ssiiêê  rrooddzziiccee,,  nnaauucczzyycciieellee,,  uucczznniioowwiiee  ii  pprraaccoowwnniiccyy  oobbuu  sszzkkóó³³..
CCzzêêœœææ  oossóóbb  pprrzzyyggoottoowwuujjee  pprrooggrraamm  aarrttyyssttyycczznnyy  tteemmaattyycczznniiee
zzwwii¹¹zzaannyy  zz  nnaaddcchhooddzz¹¹ccyymmii  œœwwiiêêttaammii  BBoo¿¿eeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  --
ttuuttaajj  sswwóójj  kkuunnsszztt  aakkttoorrsskkii  wwyykkaa¿¿¹¹  uucczznniioowwiiee..  NNaadd  oopprraaww¹¹
ppllaassttyycczznn¹¹  pprraaccuujjee  uuzzddoollnniioonnaa  ggrruuppaa  aakkttyywwiissttóóww..
SSzzkkoo³³aa  ppooddssttaawwoowwaa  zzaammiieerrzzaa  zzaapprreezzeennttoowwaaææ  hhiissttoorriiêê  sszzkkoo³³yy
ii  jjeejj  oossii¹¹ggnniiêêcciiaa  nnaa  rróó¿¿nnyycchh  pp³³aasszzcczzyyzznnaacchh  ww  oossttaattnniimm
ddzziieessiiêêcciioolleecciiuu  oorraazz  pprraaccee  ppllaassttyycczznnee  wwyycchhoowwaannkkóóww..
NNaattoommiiaasstt  ggiimmnnaazzjjuumm  sskkoonncceennttrruujjee  ssiiêê  nnaa  wwyyeekkssppoonnoowwaanniiuu
ddoorroobbkkuu  zzwwii¹¹zzaanneeggoo  zz  ddzziieeddzziiccttwweemm  kkuullttuurroowwyymm..
ZZaaaannggaa¿¿oowwaanniiee  pprraaccoowwnniikkóóww  jjeesstt  ggooddnnee  ppooddzziiwwuu..
WW  ttyymm  ddnniiuu  sszzkkoo³³yy  bbêêdd¹¹  ggooœœcciiææ  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  ww³³aaddzz

MMaa³³ooppoollsskkii,,  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  SSttaarryy  SS¹¹cczz,,  MMaa³³ooppoollsskkiieeggoo
KKuurraattoorriiuumm  OOœœwwiiaattyy  oorraazz  iinnnnee  oossoobbyy,,  ddzziiêêkkii  kkttóórryymm
iinnwweessttyyccjjaa  zzoossttaa³³aa  ww  ttaakk  kkrróóttkkiimm  cczzaassiiee  ssffiinnaalliizzoowwaannaa..  
BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  SSttaarryy  SS¹¹cczz  pp..  MMaarriiaann  CCyyccooññ  wwrraazz
zz  ddyyrreekkttoorraammii  sszzkkóó³³::  pp..  ZZooffii¹¹  KKoorroonn¹¹  oorraazz  pp..  JJaannuusszzeemm
PPiieettrruusszzeewwsskkiimm  ddookk³³aaddaajj¹¹  wwsszzeellkkiicchh  ssttaarraaññ,,  aabbyy
uurroocczzyyssttooœœææ  pprrzzeebbiieegg³³aa  ww  mmii³³eejj,,  œœwwii¹¹tteecczznneejj  aattmmoossffeerrzzee..

RRoommaa  OOllsszzeewwsskkaa  ii  KKrryyssttyynnaa  JJoopp

Przy otwartej kurtynie
Urz¹d Miasta i Gminy w Starym S¹czu zwraca siê z proœb¹

do mieszkañców o wype³nienie ankiety dotycz¹cej
projektu budowy sieci kanalizacyjnej w gminie. Formularz
ankiety zawiera 16 szczegó³owych pytañ z kilkoma
wariantami odpowiedzi i anonimow¹ metryczkê dla osoby
wype³niaj¹cej ankietê. 
- Zwróci³em siê do mieszkañców z proœb¹ o wype³nienie

ankiety, poniewa¿ szanujê zasady demokracji - mówi
burmistrz Marian Cycoñ. - Swoje decyzje podejmujê przy
otwartej kurtynie. Opinie mieszkañców bêd¹ Ÿród³em cennej
informacji i zostan¹ uwzglêdnione w projekcie budowy sieci
kanalizacyjnej. Ekologia jest jednym z moich priorytetów. A
budowa sieci kanalizacyjnej to przedsiêwziêcie niezwykle
istotne dla naszego œrodowiska. Oczekujê od mieszkañców
bardzo powa¿nego potraktowania tej ankiety. Ochrona
œrodowiska jest naszym ¿ywotnym interesem, od tego zale¿y
¿ycie i zdrowie.

Do koñca grudnia sta¿yœci zatrudnieni w urzêdzie 
bêd¹ odwiedzali z ankiet¹ mieszkañców gminy. Formularz 
ankiety bêdzie te¿ dostêpny w Internecie na stronach
www.stary.sacz.pl. (RYK)

Za Zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz
Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy - Rada Miejska 

w Starym S¹czu nada³a w dn. 29 listopada br. odznaki
za dzia³alnoœæ na rzecz miasta i gminy Stary S¹cz.
Z³ot¹ odznakê „Za Zas³ugi dla Miasta i Gminy Stary S¹cz”
przyznano: p. Marii KLAG - wieloletniej przewodnicz¹cej
Rady Rodziców Szko³y Podstawowej w Go³kowicach; p.
Stanis³awowi KORONA - emerytowanemu dyrektorowi
Szko³y Podstawowej w Go³kowicach; p. Helenie MRÓZ - za
dzia³alnoœæ na rzecz szkó³ i œrodowiska lokalnego.
Srebrn¹ odznakê „Za Zas³ugi dla Miasta i Gminy Stary S¹cz”
przyznano: p. Helenie NIEMIEC - wieloletniej
przewodnicz¹cej Rady Rodziców Szko³y Podstawowej w
Go³kowicach, p. Danucie PAWLIK - przewodnicz¹cej Rady
Szko³y dzia³aj¹cej przy Szkole Podstawowej w Go³kowicach;
p. Jadwidze WITOWSKIEJ - nauczycielce Szko³y
Podstawowej w Go³kowicach; p. Stanis³awie KOZIK -
nauczycielce Szko³y Podstawowej w Go³kowicach. (RYK)

Sylwester na rynku z wodzirejem!
BURMISTRZ MIASTA I GMINY STARY S¥CZ ZAPRASZA
NA POWITANIE NOWEGO ROKU! 

Zabawa w noc sylwestrow¹ 
z 31grudnia 2004 roku na 
1 stycznia 2005 roku odbêdzie
siê na staros¹deckim rynku. 
Od godziny 21, a¿ do 
zakoñczenia imprezy bêdzie 
gra³a muzyka z ró¿nych stron
œwiata! Przez ca³y czas
trwania imprezy wodzirej
bêdzie inicjowa³ ró¿ne zabawy
i konkursy! O pó³nocy 
¿yczenia noworoczne 
i sztuczne ognie!!!Fot. Ryszard Kumor

Niezwykły 
prezent gwiazdkowy
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XVIwiek by³ stuleciem znacz¹cych przemian
filozoficznych, religijnych, spo³ecznych i politycz-

nych w Europie. Ich wyrazem by³a sztuka baroku, popierana
po soborze trydenckim przez Koœció³ Katolicki i bardzo
popularna wœród wiernych. Donios³oœæ tego soboru polega m.
in. na tym, ¿e wprowadzi³ ¿yw¹ i piêkn¹ liturgiê; ch³odne
doktryny zast¹pi³ uczuciem, uznaj¹c, i¿ najwa¿niejsze jest
emocjonalne zaanga¿owanie siê cz³owieka w sprawy wiary.
Sprzyja³o to powstawaniu ró¿nych obrzêdów zwi¹zanych ze
œwiêtami koœcielnymi, szczególnie z tymi najwa¿niejszymi.
Obok dawnych pojawi³y siê nowe zwyczaje œwi¹teczne.
Równie¿ w klasztorach ró¿nych regu³.
Klasztory klarysek zawsze w szczególny sposób zwi¹zane

by³y z franciszkanami, zatem sporo zwyczajów œwi¹tecznych
przejmowa³y od nich, przystosowuj¹c je do specyfiki
¿eñskiego konwentu. To w³aœnie franciszkanie wprowadzili 
w Polsce zwyczaj wystawiania w okresie bo¿onarodzeniowym
jase³ek i misteriów. Niektóre zwyczaje i obrzêdy
praktykowane dawniej w staros¹deckim klasztorze Klarysek
od pocz¹tku Adwentu do œwiêta Matki Bo¿ej Gromnicznej
mia³y w pewnym stopniu charakter takich inscenizacji.
£¹czy³y siê z figurami œw. Rodziny i innych postaci, 
które wed³ug biblijnego opisu narodzin Jezusa obecne by³y 
w betlejemskiej stajence. Figurki te wystawiano 
i przenoszono w procesjach wewn¹trz klasztoru. Konwent
staros¹decki mia³ te¿ w okresie baroku inne, bardzo piêkne 
i ciekawe zwyczaje bo¿onarodzeniowe.
Jak wiadomo - rok liturgiczny w Koœciele Katolickim zaczyna
siê w pierwsz¹ niedzielê Adwentu. Ju¿ w sobotê
poprzedzaj¹c¹ ten dzieñ, ustawia³y siostry w oratorium
(chórze) zakonnym ozdobny namiot, w którym umieszcza³y
figury Matki Bo¿ej i œw. Gabriela. Sta³y tam one przez ca³y
Adwent, tylko w uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Marii Panny œw. Gabriel by³ nieobecny. Trzy dni
przed Bo¿ym Narodzeniem figury przenoszono do refektarza
(jadalni klasztornej) i do³¹czano do nich œw. Józefa. W wigiliê
Bo¿ego Narodzenia zapalano przy nich œwiece. Wtedy te¿, 
po nieszporach i komplecie1 w oratorium, siostry jad³y 
w refektarzu wieczerzê wigilijn¹, a po jej zakoñczeniu œpiewa³y
„Benedicta sit Sancta Trinitas”, po czym ksieni b³ogos³awi³a
zgromadzenie figurami i wrêcza³a je wybranym siostrom.
Nastêpnie rusza³a procesja, w czasie której œpiewano
„Magnificat” i inne pieœni, czasem przy wtórze gry na ró¿nych
instrumentach. Po przybyciu do chóru, siostry nadal œpiewa³y,
m.in. pieœni do Matki Bo¿ej i œw. Józefa. Na godzinê przed
pó³noc¹ rozpoczyna³a siê jutrznia2 z ksiê¿mi. Gdy œpiewano
trzeci¹ lekcjê II nokturnu, zakrystianka przynosi³a zas³oniêt¹
figurkê Dzieci¹tka Jezus i oddawa³a j¹ ksieni, która podczas

œpiewania ostatniej lekcji wk³ada³a j¹ do przygotowanych
wczeœniej jase³ek. Zapalano wtedy wszystkie œwiat³a 
w oratorium i okadzano ¿³óbek, po czym œpiewano „Te Deum
laudamus”. O pó³nocy, w koœciele na dole, rozpoczyna³a siê
uroczysta msza œw. - od po³owy XVIII w. tzw. „kolêdna”. Po jej
zakoñczeniu i odœpiewaniu laudesów3, siostry udawa³y siê na
spoczynek. Wtedy zakrystianka stawia³a jeszcze w jase³kach
figurki pastuszków, os³a i wo³u. W Bo¿e Narodzenie pali³y siê
przed jase³kami œwiece.

W drugi dzieñ Œwi¹t równie¿ odbywa³a siê procesja 
z figurkami, tym razem do kaplicy b³. Kingi. Przed ksieni¹
nios¹c¹ Dzieci¹tko sz³a zakrystianka ze œwiat³em i jedna 
z sióstr z kadzielnic¹. Œpiewano kolêdê. W kaplicy odprawiana
by³a msza œw., po której siostry wraca³y ze œpiewem 
do oratorium. Ksieni b³ogos³awi³a siostry figurk¹ Dzieci¹tka 
i odmawiano lub œpiewano sekstê4.
Tak samo by³o w dniu œw. Jana Aposto³a, z jedn¹ wszak¿e

ró¿nic¹ - otó¿ po nieszporach zanoszono figurkê ma³ego
Jezusa do celi ksieni, aby „uchroniæ go przed Herodem”. 
W œwiêto M³odzianków siostry przenosi³y ¿³óbek do refektarza,
zapala³y przed nim œwiece, a potem œpiewa³y kolêdy.
W Nowy Rok Dzieci¹tko ubierano w czerwon¹ sukienkê,

oœwietlano rzêsiœcie ¿³óbek i znowu kolêdowano. Siostry
posiadaj¹ce umiejêtnoœæ gry na instrumentach koncertowa³y
przed jase³kami.
Staros¹decki klasztor bardzo uroczyœcie obchodzi³ œwiêto

Trzech Króli. W jego wigiliê ubrane w nowe szatki Dzieci¹tko
sadzano na krzese³ku, przebierano te¿ figurkê Matki Bo¿ej 
i ubierano królów. Po pierwszych nieszporach rusza³a procesja.
Siostry nios¹c figurki i œpiewaj¹c kolêdy przechodzi³y do
kaplicy b³. Kingi. Tam odbywa³a siê tzw. „kolêda”, czyli
uroczyste spotkanie przy kracie klauzurowej sióstr z kap³anami
przyklasztornymi i parafialnymi oraz ze s³u¿b¹ klasztorn¹. Na
pocz¹tku jeden z ksiê¿y wyg³asza³ egzortê, czyli krótkie
kazanie okolicznoœciowe. Potem uczennice szko³y
przyklasztornej i zakonnice œpiewa³y kolêdy. Jedna z nich
nosi³a tytu³ „Szczodry wieczór” i podczas jej wykonywania
ksieni wyp³aca³a siostrom, ksiê¿om i s³u¿bie tzw. „kolêdê
Trzech Króli”. Zwyczaj ten przetrwa³ do 1782 roku. Po
„kolêdowym” spotkaniu przy kracie, zakonnice przenosi³y
figurki do chóru, nie wszystkie jednak, bo królów zostawia³y 
w pobliskiej celi.
Drug¹ czêœci¹ obrzêdów œwiêta Trzech Króli by³a uroczysta

jutrznia. W czasie jej œpiewania, na korytarzu klasztornym,
wokó³ obrazu przedstawiaj¹cego pok³on Trzech Króli,
ustawia³a siê procesja, która w momencie wykonywania
trzeciej lekcji II nokturnu rusza³a do chóru. Na czele sz³a
zakonnica z gwiazd¹, potem siostry z figurkami. Ksieni nios³a
czarnego króla, wikaria5 klêcz¹cego, a trzeciego najstarsza
dyskretka6.  Za nimi pod¹¿a³o dziesiêæ zakonnic ze œwiecami
oraz nowicjuszki i panny s³u¿ebne. Po przyjœciu do oratorium
siostry ustawia³y figury, zapala³y wszystkie lampy i koñczy³y
œpiewaæ jutrzniê. Czasem gra³a kapela klasztorna.
Uroczyste procesje ze specjalnie na te okazje przebieranymi
figurkami Dzieci¹tka, Matki Bo¿ej i Józefa odbywa³y siê
jeszcze dla upamiêtnienia innych, wa¿nych zdarzeñ z ¿ycia 
œw. Rodziny, np. nadania imienia Jezus i znalezienia
dwunastoletniego Jezusa w œwi¹tyni.
Zakoñczeniem okresu bo¿onarodzeniowego jest uroczystoœæ
Matki Bo¿ej Gromnicznej. W dawnych wiekach, w to œwiêto,
zakrystianka ustawia³a znowu inaczej ubrane figury œw.
Rodziny w piramidê: na szczycie znajdowa³ siê Pan Jezus,
poni¿ej Matka Bo¿a i œw. Józef. W czasie przedpo³udniowego
rozdawania œwiec, pierwsz¹ przeznaczano dla Pana Jezusa,
drug¹ dla ksieni, pozosta³e dla wszystkich zakonnic 

DDaannuuttaa  SSuu³³kkoowwsskkaa

X. Barokowe zwyczaje okresu 
Bożego Narodzenia w starosądeckim 
klasztorze Klarysek
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w kolejnoœci starszeñstwa. Gromnice te pali³y siê przez ca³y
dzieñ w oratorium.
Po nieszporach, siostry œpiewaj¹c kolêdê „Rozkwitnê³a siê

lilia”, przechodzi³y z chóru do kaplicy Najœwiêtszej Marii
Panny (Loretu). Ksieni nios³a Dzieci¹tko. W kaplicy ksieni
przemawia³a do sióstr i b³ogos³awi³a je figurk¹ Jezusa. Potem
ostatni raz kolêdowano. Nastêpnie siostry œpiewa³y
kompletê, zakoñczon¹ pieœni¹ „Ave Regina” 
z akompaniamentem pozytywu. Wtedy czêœæ zakonnic
udawa³a siê do oratorium i tam le¿a³a krzy¿em. Uroczystoœæ
koñczy³o uca³owanie relikwii b³. Kingi przez mniszki.
W okresie bo¿onarodzeniowym siostry œpiewa³y kolêdy po

ka¿dej godzinie brewiarzowej. W czasie oktawy Bo¿ego
Narodzenia, przed Ewangeli¹ podczas Mszy œw., zgodnie 
z bardzo star¹ tradycj¹, œpiewano XI - wieczn¹ kolêdê
³aciñsk¹ „Grates nunc omnes”.

Bardzo piêknym zwyczajem adwentowym w staros¹deckim
klasztorze Klarysek by³o œpiewanie „Magnificat” w czasie
nieszporów od 17 - 24 grudnia. Nawi¹zywa³o to do
oczekiwania Najœwiêtszej Marii Panny na narodzenie Jezusa.
Przed t¹ pieœni¹ i po jej zakoñczeniu, siostry œpiewa³y
antyfony7 - tzw. „wielkie”. Na ka¿dy dzieñ przypada³a inna
antyfona. Œpiewana w pierwszym dniu zaczyna³a siê od s³ów
„O Sapientia”, dlatego ca³y ceremonia³ zwi¹zany ze
œpiewaniem „wielkich” antyfon przed Bo¿ym Narodzeniem
nosi³ nazwy: „Dzieñ oddawania Sapiencji”, „Dzieñ przyjmo-
wania Sapiencji”, „Dzieñ Sapiencji”, lub po prostu -
„Sapiencja”.
Ceremonia³ „ Sapiencji” rozpoczyna³ siê 17 grudnia po

roratach. Po uzyskaniu zgody ksieni i wytypowaniu przez
kantorki8 sióstr, które mia³y œpiewaæ antyfony, rusza³a
procesja. Uczestniczy³y w niej tylko niektóre zakonnice,
wiêkszoœæ mniszek czeka³a w oratorium. Do nich w³aœnie
udawa³a siê procesja z zaproszeniem na „Sapiencjê”. Jako
pierwsze sz³y dwie dyskrety z zapalonymi œwiecami. Za nimi
kantorki nios³y obraz, który symbolicznie przedstawia³ tytu³y
„wielkich” antyfon: „O Sapientia”, „O Adonai”, „O Radix”, 
„O Clavis”, „O Oriens”, „O Rex”, „O Emmanuel”. Zachowa³o
siê do tej pory szeœæ obrazów namalowanych w XVII i XVIII
w., które noszone by³y w czasie obchodów „Sapiencji”.
Procesjê zamyka³y pozosta³e dyskrety, równie¿  nios¹ce
œwiece i siostra wikaria bez œwiecy. Po przybyciu do chóru,
stawiano obraz na piêknie przystrojonym przez zakrystiankê
o³tarzyku i zapalano przed nim œwiece, po czym wikaria
zaprasza³a na „Sapiencjê”.
Po po³udniu siostry by³y zawiadamiane, ¿e ksieni oczekuje ich
w ksiêskiej izbie9. Udawa³y siê tam procesjonalnie, ale 
w milczeniu. Na pocz¹tku uroczystoœci by³a modlitwa, po
której ksieni przemawia³a (prawdopodobnie by³y to ¿yczenia
m¹droœci Bo¿ej), a nastêpnie czêstowa³a s³odyczami siostry 
i ksiê¿y, którzy równie¿ byli zapraszani. W czasie przyjêcia
zakonnice sk³ada³y sobie ¿yczenia. Po zakoñczeniu spotkania
udawa³y siê w procesji do oratorium na nieszpory, które 
w pierwszym dniu obchodów „Sapiencji” by³y szczególnie
uroczyste. Czêsto gra³a podczas nich kapela klasztorna.
Antyfona „O Sapiencja” œpiewana by³a przy odœwiêtnie

udekorowanym pulpicie, na którym le¿a³ antyfonarz. Obok
pulpitu sta³y nowicjuszki trzymaj¹ce zapalone œwiece. Po
„Magnificat” antyfonê œpiewa³a ksieni, ubrana w zakonny
p³aszcz. (Siostry zak³adaj¹ te p³aszcze do chóru10 tylko przy
bardzo wyj¹tkowych, uroczystych okazjach - reguluj¹ to
przepisy klasztorne.)
Po odœpiewaniu nieszporów wszystkie siostry sz³y do kaplicy
b³. Kingi. Kantorki nios³y obraz. W kaplicy jeden z ksiê¿y
wyg³asza³ krótkie kazanie, nastêpnie odmawiano kompletê 

i litaniê. Po zakoñczonym nabo¿eñstwie obraz odnoszono do
chóru, w którym sta³ przez ca³¹ oktawê „Sapiencji”.
Z okazji „Sapiencji” ksieni dawa³a wszystkim siostrom po

jednym z³otym polskim; kantorki i dyskrety otrzymywa³y
dodatkowo po 2 - 3 z³.
Do naszych czasów przetrwa³ w staros¹deckim klasztorze

zwyczaj œpiewania w okresie Adwentu pierwszej z „wielkich”
antyfon, tej w³aœnie, która zaczyna siê od s³ów: 
„O Sapiencja”. Œpiewaj¹ce j¹ siostry ubrane s¹ w p³aszcze,
dla podkreœlenia uroczystego charakteru tego ceremonia³u.

W kronikach klasztornych znajduje siê jeszcze zanotowany 
w 1749 roku opis odbywaj¹cego siê w okresie bo¿o-
narodzeniowym obchodu zaœlubin Najœwiêtszej Marii Panny
ze œw. Józefem. Kronikarka przedstawi³a tê uroczystoœæ 
w nastêpuj¹cy sposób: „Ubraæ trzeba Najœw. Pannê klejnotno
- bogato, jak wola P. Zakrystianki i œw. Józefa. Msz¹ œw.
trzeba naj¹æ. Trzeba ich prowadziæ ze œwiecami do kaplicy 
i z kaplicy z graniem. Œwiec parê trzeba wydaæ przed nich na
wesele. PP. Fraktarki11 trzeba czêstowaæ.”12

Jak widaæ, w okresie baroku w staros¹deckim klasztorze
klarysek by³o bardzo du¿o piêknych, ró¿norodnych zwyczajów
bo¿onarodzeniowych. Wiele z nich mia³o charakter
inscenizacji, co bardzo anga¿uje emocjonalnie. Siostry
niew¹tpliwie mocno prze¿ywa³y te obrzêdy, co pog³êbia³o ich
uczucia religijne i wzbogaca³o duchowo.

cc  dd  nn  

1. kompleta - czêœæ modlitwy brewiarzowej, ostatnia modlitwa
dnia,

2. jutrznia - czêœæ modlitw brewiarzowych odprawianych
pierwotnie w nocy lub nad ranem,

3. laudes - modlitwa pochwalna o œwicie,
4. seksta - tu:  modlitwy brewiarzowe odmawiane w po³udnie,
5. wikaria - zastêpczyni ksieni,
6. dyskretka - siostra nale¿¹ca do rady zgromadzenia,
7. antyfona - krótki tekst modlitewny, dawniej œpiewany na

przemian przez dwa chóry po wersetach psalmu, obecnie
przeplataj¹cy psalmy i hymny lub wystêpuj¹cy samodzielnie,

8. kantorka - siostra, która rozpoczyna³a œpiewy podczas
brewiarza i mszy œw. oraz wykonywa³a partie solowe,

9. ksiêska izba - sala reprezentacyjna w klasztorze,
10. W p³aszcze zakonne ubrane by³y równie¿ siostry, które

podczas mszy œw. kanonizacyjnej b³. Kingi wnosi³y na o³tarz
trumienkê z Jej relikwiami oraz obraz, 

11. fraktarka - zakonnica œpiewaj¹ca fraktem (rodzaj œpiewu),
12. AKKS, Rk/a-4 k. 9.

Oratorium zakonne w kościele klasztoru Klarysek w Starym Sączu 
(fot. arch. klasztorne)



Z s¹deckim rodowodem

ZŁOTY JUBILEUSZ 
PROF. JÓZEFA WOJNAROWSKIEGO
Wtym roku, a dok³adnie 1 grudnia up³ynê³o 50 lat pracy

naukowo - dydaktycznej w Politechnice Œl¹skiej 
w Gliwicach Profesora Józefa Boles³awa Wojnarowskiego.
Znakomity uczony, pedagog, wychowawca szeregu pokoleñ
in¿ynierskich urodzi³ siê 3 kwietnia 1933 r. w Starym S¹czu -
Cyganowicach. 
W roku 1952 z wyró¿nieniem ukoñczy³ Œl¹skie Techniczne

Zak³ady Naukowe w Katowicach. Tytu³ magistra in¿yniera
mechaniki o specjalnoœci „metaloznawstwo“ uzyska³ 
w Politechnice Œl¹skiej na Wydziale Mechanicznym w roku
1958. Stopieñ doktora nauk technicznych w roku 1964,
doktora habilitowanego w roku 1977, tytu³ profesora
nadzwyczajnego w roku 1980, profesora zwyczajnego w roku
1988. W 1995 r. otrzyma³ godnoœæ doktora honoris causa
Donieckiego Pañstwowego Uniwersytetu Technicznego na
Ukrainie. 
Dzia³alnoœæ pedagogiczn¹ i naukow¹ rozpocz¹³ na trzecim

roku studiów (w charakterze zastêpcy asystenta) 1 grudnia
1954 r. Nastêpnie obejmowa³ stanowiska: kierownika Punktu
Konsultacyjnego w Tarnowskich Górach, kierownika Zespo³u
Mechaniki i Dynamiki Maszyn, zastêpcy dyrektora, 
a nastêpnie dyrektora Miêdzywydzia³owego Instytutu
Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, kierownika Katedr:
Mechaniki Robotów i Maszyn Roboczych Ciê¿kich oraz
Mechaniki Robotów i Maszyn. Ostatni¹ z tych funkcji
piastowa³ do dnia 30 wrzeœnia ubieg³ego roku, po czym
przeszed³ na emeryturê. Ponadto od roku 1983 zatrudniony
by³ w Politechnice £ódzkiej - filia w Bielsku Bia³ej, gdzie pe³ni³
funkcjê kierownika Katedry Mechaniki Robotów i Maszyn
W³ókienniczych, oraz kierownika Zak³adu Podstaw
Konstrukcji Maszyn w Katedrze Podstaw Budowy Maszyn.
By³ inicjatorem wprowadzenia w Politechnice Œl¹skiej w 1969 r.

indywidualnych studiów i propagatorem dzia³alnoœci
studenckich kó³ naukowych. Zebra³ wokó³ siebie pracowników
naukowo - dydaktycznych o ró¿nych zainteresowaniach
naukowych. Wielu z nich jest obecnie profesorami lub
doktorami nauk technicznych, zajmuje kierownicze
stanowiska w polskich uczelniach akademickich, placówkach
naukowych i badawczych lub zak³adach przemys³owych 
w kraju i za granic¹.
Profesor Wojnarowski uznawany jest za twórcê gliwickiej

naukowej szko³y zastosowañ grafów w mechanice. W 1971 r.
napisa³ artyku³ Analiza dyskretnych uk³adów mechanicznych
o skoñczonej liczbie stopni swobody metod¹ grafów, który
zapocz¹tkowa³ rozwój zastosowañ teorii grafów w mechanice
teorii drgañ. Z jego inicjatywy odby³y siê Miêdzynarodowe
Konferencje Grafy i Mechanika, w 1993 i 1999 r.
Jest promotorem ponad 140 dyplomantów, wypromowa³ 17

doktorów nauk technicznych, z których siedmiu uzyska³o
stopieñ doktora habilitowanego, szeœciu jest profesorami
tytularnymi (w tym jeden w Uniwersytecie Technicznym 
w Doniecku). 
Opracowa³ liczne recenzje i opinie. W latach 1996 - 1999 by³
cz³onkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytu³u
Naukowego. 
G³ówne kierunki niezwykle rozleg³ej dzia³alnoœci naukowo -

badawczej Profesora dotycz¹ mechaniki maszyn,
biomechaniki, neuromechaniki i mechatroniki (w tym

modelowanie i analiza op³ywu sztucznych zastawek serca),
dynamiki uk³adów mechanicznych, izolacji drgañ mecha-
nicznych, teorii maszyn i mechanizmów, grafów liniowych i ich
zastosowania w mechanice.

Opublikowa³ ponad 500 prac badawczych, w postaci:
artyku³ów w czasopismach, materia³ów konferencyjnych,
naukowych rozpraw, monografii i podrêczników akademickich. 

W 1981 r. wyda³ nowatorsk¹ w Polsce ksi¹¿kê
„Zastosowanie grafów w analizie drgañ uk³adów
mechanicznych”. 

Wspó³pracowa³ z najznakomitszymi wydawnictwami
naukowymi: Archiwum Budowy Maszyn, International
Journal of Fngineering, Journal of Machine Vibration,
Journal of the Franklin Institute, Journal of Mechanism and
Machine Theory, Journal of Theoretical and Applied
Mechanics, Problemy Maszyn Roboczych KBM PAN
(którego jest wspó³za³o¿ycielem), Strojnicki Èasopis, Vibracii
v technike, Zagadnienia Drgañ Nieliniowych i Zeszyty
Naukowe Politechniki Œl¹skiej.
Recenzuje prace dla Kluwer Academic Publisher. 
Jest autorem lub wspó³autorem czterech patentów. 
Wielokrotnie zapraszany do renomowanych oœrodków

naukowych w Europie i na œwiecie. Visiting professor m.in.
innymi w takich uniwersytetach, jak: University of Alberta 
w Kanadzie, Monash University w Australii, University of Nis
w Jugos³awii oraz wielokrotnie w Donieckim Pañstwowym
Uniwersytecie Technicznym. By³ równie¿ zapraszany przez
Politechniki i Uniwersytety w Aachen, Hamburgu, Karlsruhe,
Loughborough, Leningradzie, Lwowie, Magdeburgu,
Newcastle upon Tyne, Nowosybirsku, Omsku, PilŸnie,
Queen’s College w Londynie, Valenciennes we Francji i
Winnicy na Ukrainie.
Jest cz³onkiem wielu Rad Naukowych, Komitetów i Komisji,

m.in.: Senatu Politechniki Œl¹skiej, Prezydium Rady
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Prof. J. Wojnarowski na walnym zebraniu TMSS. Muzeum
Regionalne w Starym Sączu, luty 2004 (Fot. RK)
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Towarzystw Naukowych PAN, Rady Naukowej
OBRUM BUMAR £abêdy, Rady Naukowej COBP-
SEPARATOR, Prezydium Komitetu Mechaniki PAN
(sekcje: Mechaniki Analitycznej, Mechaniki P³ynów,
Mechatroniki, Dynamiki Uk³adów i Biomechaniki),
Komisji Górnictwa PAN Oddzia³ w Katowicach,
Komitetu Budowy Maszyn PAN, Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, Zarz¹du
G³ównego Towarzystwa Polska - Kanada, Komisji
Ekspertów MEN - Zespó³ Nauk Technicznych
(przewodnicz¹cy od 1992 r.), Akademii In¿ynierskiej 
w Polsce (wiceprzewodnicz¹cy), Centralnej Komisji 
ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych.

Dzia³a w licznych towarzystwach naukowych, 
w Biomechanice, GAMM, Polska - Kanada i SIMP,
Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej 
i Stosowanej (przewodnicz¹cy Oddzia³u w Gliwicach
1973-78, sekretarz generalny 1978-82, zastêpca
przewodnicz¹cego 1982-84, przewodnicz¹cy Zarz¹du
G³ównego 1984-88). W 1998 r. otrzyma³ godnoœæ
cz³onka honorowego PTMTS.
Nominowany przez Radê Wydzia³u Mechanicznego

Technologicznego Politechniki Œl¹skiej do Polskiej
Akademii Nauk, jest cz³onkiem Komitetu Budowy
Maszyn PAN 1996-1999, 2003-2006. W 2002 r.
wybrany zosta³ na Przewodnicz¹cego Komitetu Teorii
Maszyn i Mechanizmów. Od kilku lat uczestniczy w
Komitetach Technicznych IFToMM. Na XI Kongresie
IFToMM w Tianjin w Chinach wybrany zosta³ do
Komisji Standaryzacji i Terminologii (CST).
Od 2001 r. jest wiceprezesem Akademii In¿ynierskiej

w Polsce. Od 2002 r. cz³onkiem Akademii Nauk
In¿ynierskich Ukrainy. W tym roku zosta³ cz³onkiem
korespondentem European Academy of Sciences, Art
And Humanities z siedzib¹ w Pary¿u.
Uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami.

Nagrody: Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
G³ównego Inspektora Pracy, JM Rektora; Odznaki
Zas³u¿onemu dla: Województwa Katowickiego,
Województwa Bielskiego, Politechniki Œl¹skiej,
Politechniki £ódzkiej; Z³ote Odznaki: ZNP, „Za Zas³ugi
dla Rozwoju Przemys³u Maszynowego”; Z³oty Krzy¿
Zas³ugi, Krzy¿e Kawalerski i Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”; Medale:
Edukacji Narodowej, 40-lecia Politechniki Œl¹skiej oraz
American Medal of Honor, nadany przez American
Biographical Institute.
Profesor Wojnarowski jest uznawany za znakomitego

in¿yniera, ale i œwietnego humanistê. Niestrudzenie
d¹¿y do poznawania i zg³êbiania prawd w uprawianych
przez siebie dyscyplinach naukowych. 

W roku 1961 J. B. Wojnarowski zawar³ zwi¹zek
ma³¿eñski z Bogn¹ Pajersk¹. Jest ojcem Marty 
i Leszka.
Z satysfakcj¹ dodajmy, ¿e Profesor od czasu do czasu
publikuje teksty i fotografie w naszym „Kurierze”.
Czêsto przebywa w rodzinnym mieœcie, jest cz³onkiem
Towarzystwa Mi³oœników Starego S¹cza.

Ryszard Kumor /Przy pisaniu tekstu korzysta³em 
z wyd. „Teoria Maszyn i Mechanizmów”, Katedra
Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH, Polski Komitet
Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie
Budowy Maszyn PAN, Kraków 2004/ 

Czego brakuje szkole?
ZZaappyyttaalliiœœmmyy  --  zz  pprrooœœbb¹¹  oo  kkrróóttkkiiee  wwyyppoowwiieeddzzii
--  nnaauucczzyycciieellii,,  uucczznniióóww,,  ooppiieekkuunnóóww..  NNiiee
oocczzeekkiiwwaalliiœœmmyy,,  aabbyy  wwyyrraa¿¿aannee  ooppiinniiee  bbyy³³yy
iimmiieennnnee..  OOddppoowwiieeddzzii  nniiee  zzaasskkaakkuujj¹¹..  SSzzkkoollee
bbrraakkuujjee  ppiieenniiêêddzzyy,,  aallee  nniiee  ttyyllkkoo......

3 Pieniêdzy na podstawowe rzeczy. Bieda jest, a pomys³u, jak
j¹ zwalczaæ, jak na lekarstwo. Rodzice coraz mniej pomagaj¹
szkole finansowo i trudno im siê dziwiæ. Nie maj¹ takiego
obowi¹zku. 

3 Szkole brakuje pomocy naukowych i œrodków na nie.
Wyposa¿enie, jakim dysponuje szko³a nie przystaje do
potrzeb i wspó³czesnych wymagañ. 

3 Brakuje partnerskiego dialogu z w³adzami oœwiatowymi. Te,
zamiast s³uchaæ praktyków, tylko wydaj¹ nowe zarz¹dzenia.

3 Szko³a potrzebuje stabilnoœci. Ci¹gle zmieniaj¹ siê przepisy.
Ciê¿ko pracujemy nad ich wdro¿eniem, a za chwilê
przychodz¹ nowe. 

3 Elastycznoœci. Nauczyciel powinien podchodziæ indy-
widualnie do ucznia. Prymusa z matematyki nie mêczyæ
polskim czy histori¹. Ka¿dy nauczyciel uwa¿a swój przedmiot
za najwa¿niejszy, tymczasem uczniowie, chcieliby wiêcej
luzu. Nie znaczy to, ¿e matematyczny geniusz mo¿e sobie
odpuœciæ czytanie lektur. Chodzi o to, by nauczyciel nie robi³
z niego humanisty. 

3 W klasach profilowanych uczymy siê wielu niepotrzebnych
rzeczy z innych przedmiotów. 

3 W szkole brakuje wyrozumia³oœci i partnerstwa. Nauczyciele
chyba nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e wiêkszoœæ uczniów
prze¿ywa lêk szkolny. Uczniowie boj¹ siê nauczycieli. Lêk ten
jest spowodowany przede wszystkim czêstym odpytywaniem
i obaw¹ przed otrzymaniem oceny niedostatecznej. S¹ tacy
nauczyciele, którzy uczniów oœmieszaj¹ i obra¿aj¹, robi¹
ironiczne komentarze na temat braku uzdolnieñ. 

3 Sprawnego samorz¹du uczniowskiego. W szkole brakuje
odpowiedniej osoby do „przejêcia w³adzy”. Jesteœmy tak
zajêci sob¹ indywidualnie, ¿e zapominamy o potrzebie
pracowania dla ogó³u. �le korzystamy z przys³uguj¹cych nam
mo¿liwoœci.

3 Zapisy najbli¿szego uczniom unormowania prawnego -
statutu szko³y - pozostaj¹ czêsto pobo¿nymi ¿yczeniami
doros³ych, którzy te statuty uchwalaj¹. 

3 Kultury. S¹ uczniowie, którzy zachowuj¹ siê niew³aœciwie
wobec nauczycieli. Podwa¿aj¹ autorytet, u¿ywaj¹ wulgarnych
s³ów, obra¿aj¹, lekcewa¿¹ polecenia, wychodz¹ z lekcji,
ok³amuj¹.

3 Szko³om brakuje dobrego zarz¹dzania i samodzielnoœci.
Mamy coraz m¹drzejsz¹ m³odzie¿ i dobrych nauczycieli,
którzy dbaj¹ o swoje kwalifikacje. Jeœli potrafilibyœmy
w³aœciwie tym gospodarowaæ, mielibyœmy szko³y wzorcowe
dla innych. Szko³y by³yby lepsze, gdyby nie by³o Karty
Nauczyciela. Jest ona pozorn¹ ochron¹ zawodu.

((RRYYKK))



KKLLAARRYYSSKKII  WW  IINNTTEERRNNEECCIIEE
Staros¹decki Klasztor Klarysek, pomimo ponad 720-letniej

historii i surowej regu³y nie stroni od zdobyczy cywilizacji.
Kontemplacyjne ¿ycie i drastyczne ograniczenie kontaktów ze
œwiatem zewnêtrznym, nie przeszkadza Siostrom w u¿ywaniu
poczty elektronicznej i Internetu. 
Internetowe strony Klarysek s¹ ciekawe, jest tam sporo interesuj¹cych
tekstów i galeria zdjêæ. Mo¿na zagl¹dn¹æ m.in. na strony zatytu³owane:
„Zakon Sióstr Klarysek”, „Œw. Kinga”, „Klasztor staros¹decki”,
„Módlmy siê wspólnie”, a tak¿e skorzystaæ ze... „Skrzynki intencji”.
Z tekstu w rozdziale „Forma naszego ¿ycia” mo¿emy dowiedzieæ siê

bardzo du¿o o zasadach funkcjonowania staros¹deckiego zgromadzenia
¿eñskiego, które zosta³y okreœlone w tzw. konstytucjach: - „Nasza forma
¿ycia jest wzorowana na sposobie ¿ycia œwiêtej Klary, która pragnê³a
zachowywaæ œwiêt¹ Ewangeliê, wed³ug wskazañ œwiêtego Franciszka,
¿yj¹c w pos³uszeñstwie, bez w³asnoœci i w czystoœci, we wspólnocie
¿ycia siostrzanego, poœwiêconego kontemplacji w klauzurze
kanonicznej…
Ogl¹daj¹c strony Klarysek dowiemy  siê, ¿e msze œw. w koœciele œw.

Trójcy przy klasztorze odbywaj¹ siê ka¿dego dnia o godz.  6.30 i 18.00.
W niedziele i œwiêta o godz. 7.00, 8.40, 11.00 i 17.00. W ka¿d¹ sobotê 
o godz. 10.00 odprawiana jest Msza œw. sanktuaryjna. W ka¿dy pi¹tek 
o godz. 15.00 odprawiane jest nabo¿eñstwo do Bo¿ego Mi³osierdzia. 
W ka¿dy poniedzia³ek po mszy œwiêtej wieczornej odprawiana jest
nowenna do œw. Kingi. A w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca ma miejsce
Nabo¿eñstwo Fatimskie - pocz¹tek o 17.30, zakoñczenie Apelem
Jasnogórskim o 21.00. Natomiast uroczystoœci odpustowe, (w œwiêto
Trójcy Przenajœwiêtszej) odbywaj¹ siê w niedzielê po lub przed 24 lipca
(wspomnienie œw. Kingi). Przed t¹ uroczystoœci¹ odprawiana jest
uroczysta nowenna.
Sporo miejsca na stronach Klarysek poœwiêconego jest Œw. Kindze 

w œwietle legend i historii. Zapisano tam m.in.: - 
„¯ycie i dzia³alnoœæ œw. Kingi otoczone zosta³y licznymi legendami,
powsta³ymi na przestrzeni kilku wieków po jej œmierci. Treœæ legend
przekazywana z pokolenia na pokolenie stawa³a siê coraz bardziej
bogata, przyodziana w coraz piêkniejsz¹ szatê literack¹ i poetyck¹.
Wielu ludzi statecznych, uczonych, podobnie jak prosty lud, uznawa³o
te legendy za prawdê, o czym zeznawali pod przysiêg¹ w procesach
beatyfikacyjnych w r. 1629 i 1684 oraz w nieskoñczonym procesie
kanonizacyjnym œw. Kingi z lat 1742-1747.” 
Internetowe strony Staros¹deckich Klarysek zosta³y zaprojektowane 

i wykonane w firmie Bogdana Jamiñskiego, a nastêpnie umieszczone 
w internetowym portalu www.iap.pl.
Zachêcam do wystukania w przegl¹darce adresu: wwwwww..kkllaarryysskkii..ssaacczz..ppll
i z³o¿enia wizyty œwi¹tecznej Siostrom Klaryskom, t¹ niekonwencjonaln¹
- internetow¹ drog¹. ((RRYYKK))

Wizyty Miko³aja
Œw. Miko³aj zwany na Wschodzie - sk¹d pochodzi³ -

„cudotwórc¹”, w tym roku odwiedzi³ najm³odszych
staros¹deczan ju¿ 4 grudnia. 
W kinie „Poprad” oczekiwa³a na niego wype³niona po

brzegi widownia (dzieci z Barcic dowozi³ specjalny
autokar). Zanim pojawi³ siê Miko³aj z workiem pe³nym
s³odkoœci, wyœwietlona zosta³a pe³nometra¿owa
animowana bajka, póŸniej odby³y siê pokazy iluzji. Imprezê
zorganizowa³ Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury, natomiast
wystêpy artystów krakowskiej estrady agencja „Pegaz”.

Pod wieczór „cudotwórca” przyszed³ z podarkami do
kilkudziesiêcioosobowej gromadki grzecznej, rozœpiewanej
dziatwy, zebranej przez s. Cecylianê Gawrzyñsk¹ (ze
Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek) w klubie Relaks na
osiedlu „S³oneczne”. „Wizytê” Miko³aja przygotowa³y:
Jolanta Koszkul - gospodyni klubu i Agnieszka Olchawa
prowadz¹ca Œwietlicê Socjoterapeutyczn¹. Œrodki 
na paczki przekaza³ Zarz¹d Osiedla GSM ZAB-4, Gminna
Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
i p. Helena Majerska - sklep „Zorza”.

W dniach 3-4 grudnia odby³ siê 14. Bieg Miko³ajkowy
starszych dru¿yn harcerskich, z noclegiem w gimnazjum w
Barcicach. Uczestnicy biegu spotkali siê z Miko³ajem w
sza³asie „Stodo³a w Odno¿ynie”, a póŸniej uczestniczyli w
zabawach i œpiewach harcerskich. W nocy, w niezwyk³ej
scenerii odby³o siê przyrzeczenie harcerskie. Imprezê
koordynowa³ sztab: dh hm Halina Œciórka, dh pwd Gabriela
Kucharska, dh Mateusz Borecki, dh Ma³gorzata Jacak, dh
Anna Stanczak, dh pwd Justyna Stachurska, Maksymilian
Tomasiak. Dru¿yna sztabowa - „Iskra” z ZSS w Nowym
S¹czu. ((RRYYKK))
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PAMIĘCI AGATY
S¹deczanie po raz kolejny uczcili pamiêæ BOGUS£AWY

AGATY KONSTANTY cenionej re¿yserki, aktorki oraz poetki.
W Nowym S¹czu, gdzie pracowa³a jako instruktor, opiekun

artystyczny i re¿yser Teatru Robotniczego im. B. Barbackiego (ma
„swoj¹” ulicê na Wólkach), odby³o siê spotkanie wielbicieli jej
poezji. W S¹deckiej Bibliotece Publicznej wiersze Poetki
recytowali: Dorota Kaczmarczyk, Monika Œlepiak, Janusz
Michalik... Natomiast na scenie Teatru Robotniczego wystawiono
spektakl poetycki A NAD POPRADEM JESIEÑ… PAMIÊCI
AGATY KONSTANTY, w re¿. M. Œlepiak. 

W Powiatowej i Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Starym S¹czu zorganizowano wystawê poœwiêcon¹ Jej ¿yciu 
i twórczoœci, autorstwa Andrzeja D³ugosza.
Po jej otwarciu odby³ siê wieczór poetycki WSPOMNIENIA 
O NIEOBECNYCH, podczas którego przypomniano dokonania
twórcze B. A. Konstanty. W spotkaniu bra³a udzia³ siostra Agaty -
p. Anna Jojczyk, która J¹ wspomina³a. Wieczór prowadzi³y:
Wanda £omnica - Dulak i Danuta Su³kowska. 
Agata Konstanty urodzi³a siê w Starym S¹czu w 1936 r. 

w rodzinie nauczycielskiej, jako najstarsza z trojga rodzeñstwa. Po
ukoñczeniu szko³y œredniej wyjecha³a na studia do Krakowa. Tam
zaczê³a siê jej przygoda z poezj¹ i sztuk¹ dramatyczn¹. Najpierw
by³ studencki kabaret „Cyrulik”. PóŸniej, przez dwa lata
pracowa³a jako instruktor w Zwi¹zku Teatrów Amatorskich 
w Toruniu. Kolejne dwa lata by³a aktork¹ w Pañstwowym Teatrze
Lalki i aktora „Baj Pomorski”. W 1967 roku zatrudni³a siê jako
aktorka w Pañstwowym Teatrze Ziemi Opolskiej - Teatr Lalek 
w Opolu. W tym czasie skoñczy³a Studium Aktorsko-Re¿yserskie
przy PWST w Krakowie. Dla teatru opolskiego napisa³a, wspólnie
z Rafael¹ £ukasiewicz, dwie grane z powodzeniem sztuki lalkowe:
„Miœ B¹belek wœród rozbójników” i „Planeta Ma Sa Ru”. 
Do Starego S¹cza wróci³a w 1973 roku. W tym czasie zatrudni³a
siê w Domu Kultury Kolejarza w Nowym S¹czu, gdzie pracowa³a
a¿ do œmierci. Zmar³a w 1983 roku, spoczywa na cmentarzu
miejskim w rodzinnym mieœcie.
W Teatrze Robotniczym im. B. Barbackiego wyre¿yserowa³a lub
wspó³tworzy³a 18 spektakli. Najbardziej znane realizacje to
„Dziady cz. II” A. Mickiewicza, „Antygona” Sofoklesa, „Madonny
Polskie” J. Harasymowicza, „Po latach milczenia” wg. Cz. Mi³osza
i po¿egnalny „Traktat o rzeczy ostatniej”. 

By³a cz³onkiem grupy literackiej „S¹cz”. Pisa³a utwory
publikowane w „Gazecie Krakowskiej”, „Pog³osach Kramu”,
„Twórczoœci Robotników”, „Dunajcu”, „Kolejarzu”, „Prezentacjach
Klubu M³odych Twórców” oraz w antologiach poezji s¹deckiej. 
Pomimo obci¹¿enia prac¹ zawodow¹ w Nowym S¹czu, aktywnie
uczestniczy³a w ¿yciu kulturalnym rodzinnego „Starego Miasta”,

m.in. propaguj¹c kulturê ¿ywego s³owa wœród uczniów szkó³
œrednich, czy przygotowuj¹c „Z³ot¹ Jesieñ Popradzk¹”.

Ca³e swoje krótkie ¿ycie poœwiêci³a sztuce dramatycznej.
Zapisa³a siê w pamiêci S¹deczan, jako jedna z wiod¹cych postaci
w œrodowisku artystycznym regionu lat 70. i 80. RRYYKK))

PPRRZZEEMMIIJJAANNIIEE  WW  TTWWÓÓRRCCZZOOŒŒCCII  AAUUTTOORRÓÓWW  SS¥¥DDEECCCCZZYYZZNNYY
W dniu 24 listopada br. w Powiatowej i Miejsko - Gminnej

Bibliotece Publicznej odby³ siê wieczór poetycki, w czasie
którego czytane by³y wiersze „o przemijaniu” s¹deckich
poetów: Joanny Babiarz-Król, Marka Basiagi, Tadeusza
Basiagi, Krystyny Dulak, Wandy £omnickiej-Dulak, Janusza
Jedynaka, Wojciecha Kudyby, Barbary Paluchowej, Paw³a
Szeligi, Danuty Su³kowskiej, Janusza Szota i Stanis³awy
Widomskiej - Fiedor. ((RRYYKK))

Fot. Arch. PMDK w Starym Sączu
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NNaa  sszzllaakkuu……
Jeszcze w grudniu ukaże się nowe wydawnictwo o Starym Sączu,
folder pt. „STARY SĄCZ − PERŁA NA SZLAKU ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ”, w pięciu wersjach językowych (angielskiej, niemieckiej,
słowackiej, węgierskiej i polskiej), ze zdjęciami S. Adamczyka 
i S. Obrzuda. 
− Wydawnictwo ukaże się dzięki dofinansowaniu Zarządu
Województwa Małopolskiego − mówi Matylda Cieślicka, dyr. MGOK. 
− Dotacja pokryje 60% kosztów, reszta pochodzi z budżetu Gminy, 
ze środków zabezpieczonych na promocję. Projekt wydawnictwa 
i wniosek o dofinansowanie został sporządzony w Gminnym
Centrum Informacji. Folder wydaje Miejsko−Gminny Ośrodek
Kultury, drukuje „Druk−Art” w Starym Sączu w nakładzie 13 tys.
egzemplarzy, w tym 10 tys. w języku polskim. ((RRYYKK))

Fot. Celina Tudaj



Danuta Su³kowska

Poezja  pr zeciw
demonom?
Na ognisto rudej ok³adce najnowszego tomiku wierszy

Ignacego Stanis³awa Fiuta znajduje siê czarno - bia³a
grafika autorstwa Andrzeja Marii Hrabca, przedstawiaj¹ca
postaci anio³a i diab³a. Nie nosz¹ ¿adnych szat, doskonale
zatem widaæ, i¿ s¹ kobietami. Kontur anio³a narysowany jest
delikatnymi bia³ymi liniami na czarnym tle, mieszkañca piekie³
naszkicowano na bia³ym polu. Dosyæ to wszystko przewrotne.
Istoty te siedz¹ skulone, odwrócone do siebie plecami,
zas³aniaj¹c rêkami oczy. Obra¿one? Zasmucone? Zamyœlone?
Tomik nosi wielce intryguj¹cy tytu³: „Czas na egzorcystê”.

Jakie te¿ z³e duchy i z kogo chce wypêdzaæ krakowski poeta?
Spójrzmy jego oczami na wspó³czesn¹, zdominowan¹ 
przez wszechobecn¹ elektronikê rzeczywistoœæ. Czasem 
z dystansem i lekkim przymru¿eniem oka, jak choæby w tym
oto wierszu:
Ziemia
kosmiczna g³ówka
kapusty opleciona
siatk¹ Internetu
z któr¹ Bóg wychodzi
na zakupy
po ulicach i pasa¿ach
Drogi Mlecznej
Innym razem z dobroduszn¹ kpin¹, delikatnym chichotem,
jeœli coœ nie jest groŸne, a tylko po prostu œmieszne, czêœciej

wszak¿e ze smutkiem i zaprawionym gorycz¹ sarkazmem. W
„Erotyku cybernetycznym” pobrzmiewa wszystkiego tego po
trochu:
sumienia ju¿ digitalne
powierzchownoœci prawie
wirtualne popychaj¹
formatowane uczucia
ku pieszczotom poza
czasem i przestrzeni¹
(...)
serca - cyborgi wahaj¹ siê miêdzy
opcj¹ „Escape” lub „Enter”

Na pocz¹tku XXI wieku wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe problemy i
zagro¿enia, ale nieustannie powracaj¹ te¿ dawne. Historia
przecie¿ siê powtarza. Histori¹ równie¿ manipuluje siê 
i wykorzystuje j¹ do osi¹gniêcia ró¿nych, nie zawsze
szlachetnych celów. Czy mog¹ coœ na to poradziæ apele 
i ostrze¿enia poetów, podobne do proœby I. S. Fiuta zawartej
w wierszu „Z ekologii dziejów”, który otwiera omawiany
tomik?
historia do ¿ycia potrzebuje
ludzkiego potu i ciep³ej krwi
bo jest z gatunku zwierz¹t
hydrowatych
(...)
w spektaklu ¿ycia i jego antrakcie
nie róbcie ha³asu na targowisku
dziejów, bo nie us³yszycie g³osów
umar³ych i zabitych
-szeptów wiecznoœci
w telefonach komórkowych serca
w poety wierszoklipie

Literatura stara siê te¿ byæ g³osem sumienia 
w spo³eczeñstwie. Tylko czy ktoœ zwraca uwagê na to, ¿e
poeta „coœ pieprzy / o moralnym niepokoju”, np. wtedy, gdy
maj¹cy na swych kontach raczej ma³o pozytywne dokonania
„bohaterowie nowego cz³owieka / wypinaj¹ piersi do
orderów”? Owi „bohaterowie” to niew¹tpliwie polscy
politycy. Autor „Wyznañ Ró¿owej Pantery” w ostrych s³owach
krytykuje ich poczynania i postawy. Jego dezaprobatê budz¹
te¿ ró¿ne negatywne zjawiska w Polsce; niepokoj¹ go 
i gniewaj¹ zw³aszcza liczne problemy spo³eczne. Daje temu
wyraz m.in. w wierszu „Postêp humanistyczny”:
kiedy burzyli pañstwo, w którym ludzie
mieli prawo do pracy
wierzyli w ich œwiête
s³owa
zbudowali inne, w którym maj¹
zapisane prawo do ja³mu¿ny
a zawodowi postêpowcy
krzycz¹, ¿e to nowy
humanizm
(...)
Wraz z rozwojem nauki i techniki, cz³owiek coraz bardziej

staje siê zale¿ny od ró¿nych maszyn, urz¹dzeñ, aparatów,
sieci, itp. Jako obywatel ma okreœlone obowi¹zki wobec
pañstwa, ró¿ne organizacje i instytucje te¿ czegoœ od niego
wymagaj¹. Cz³owiek wspó³czesny czuje siê coraz bardziej
st³amszony, zniewolony, zdezorientowany i zagubiony. Media
bombarduj¹ go sprzecznymi informacjami, w jego uszy
„obwoŸni handlarze demagogii / wbijaj¹ (...) têpe gwoŸdzie
/ swych niecnych cnót kardynalnych”, a „najemnicy s³owa /
agituj¹ wieloma jêzykami”. To sprawia, ¿e trudno mu odró¿niæ
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prawdê od fa³szu. Wielu ludzi pozwala siê zba³amuciæ. S¹
te¿ tacy, którzy zmieniaj¹ barwy zale¿nie od sytuacji, jeœli
mo¿e im to przynieœæ korzyœci.
Stanowczo, rzeczywistoœæ nie jest idealna, a z³a na œwiecie
wci¹¿ przybywa. Autor „Zoologii Rozumu” nie uwa¿a
wszak¿e, ¿e odpowiedzialne za to s¹ si³y ciemnoœci. Nie
pomo¿e wiêc ¿adne odczynianie, czary, czy egzorcyzmy.
Dlaczego zatem nada³ swemu najnowszemu tomikowi
poetyckiemu tytu³ „Czas na egzorcystê”? Moim zdaniem
jest to rodzaj dosyæ ironicznej prowokacji. W tytu³owym
wierszu stwierdza bowiem, i¿ nadejœcie takiego czasu, 
a mo¿e raczej wiara w uzdrawiaj¹c¹ moc jakichœ bli¿ej
nieokreœlonych magicznych zabiegów, „to ju¿ koniec  /
œwiata poezji”.
Z ca³¹ pewnoœci¹ poezja ma siê doskonale, mo¿e tylko 
w wiêkszym stopniu winna zajmowaæ siê trudnymi sprawami
wspó³czesnego œwiata. To nowe wyzwania dla literatury.
Autor „Logiki Serca” nie tylko krytykuje i podkpiwa. Oprócz
„puent spuszczonych ze smyczy”, w ksi¹¿ce znajdujemy
wiele ciep³ych wierszy napisanych dla ludzi, którzy s¹ lub
byli poecie bliscy, których darzy podziwem i szacunkiem.
Nale¿y do nich utwór poœwiêcony pamiêci Ojca
W³adys³awa, w którym czytamy: „(...) klejê z po³amanego
op³atka / wspomnieñ kolorowe œwiaty / g³osami bliskich
nieobecnych / nowe Milenium puka do drzwi”. Kilka
wierszy I. S. Fiut zadedykowa³ twórcom literatury i innym
artystom. Jest wiêc „Anatomia trwania” dla Braci
poetyckiej, która odesz³a na wieki, s¹ te¿ utwory
poœwiêcone konkretnym literatom, m.in. S³awomirowi
Mro¿kowi, Jerzemu Harasymowiczowi i Julianowi
Kawalcowi. Wiersz dedykowany ostatniemu z wymienio-
nych, nosi tytu³ ”Wierszoklip” - w jego ostatniej strofie autor
bardzo wyraŸnie i zdecydowanie wypowiada swoje pogl¹dy
na temat roli literatury i obowi¹zków jej twórców:
(...)
Poeta -
przydro¿ny Anio³ Stró¿ piêkna
hodowca ró¿y na Planecie
prawdy cieæ

Podczas lektury omawianego zbioru wierszy doskonale
widaæ, i¿ tak rozumiane powinnoœci poety, Ignacy S. Fiut
stara siê wype³niæ sumiennie. Mamy wiêc w „Czasie na
egzorcystê” równie¿ sporo zadumy nad ¿yciem cz³owieka,
s¹ nastrojowe opisy pozornie zwyczajnych zdarzeñ i miejsc
oraz poetyckie obrazy natury, jak choæby w wierszu „Lato 
z gracj¹”:
Lato z gracj¹ uchyli³o kapelusz jesieni
smug¹ stada szpaków na horyzoncie

powoli zepchnê³o ceglasty gong s³oñca
za barykadê betonowego blokowiska

kluczem ¿urawi podnios³o nad Wis³¹
nasycon¹ bia³ym oddechem kotarê mg³y
(...)
W sumie jest to bardzo interesuj¹cy, bogaty w ró¿norodne

treœci tomik wierszy, zmuszaj¹cy czytelnika do myœlenia, do
stawiania sobie pytañ dotycz¹cych istotnych problemów
otaczaj¹cego nas œwiata i ludzkiej egzystencji oraz do
poszukiwania na nie odpowiedzi.

Ignacy Stanis³aw Fiut, Czas na egzorcystê, Stowarzyszenie
Twórcze Artystyczno - Literackie, Kraków 2004, ss. 56.
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CCHHCCÊÊ  ŒŒPPIIEEWWAAÆÆ......

Wschodz¹ca gwiazda sceny i estrady
KKAATTAARRZZYYNNAA  ZZIIEELLIIÑÑSSKKAA, absolwentka

krakowskiej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej
(2002) urodzi³a siê w 1979 r. w Starym S¹czu. Tutaj
chodzi³a do szko³y podstawowej, Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Sk³odowskiej - Curie
oraz pobiera³a nauki muzyki (Szko³a Muzyczna I i II 
st. w Nowym S¹czu). 
Uczy³a siê œpiewu u S³awy Przybylskiej, Marty
Koz³owskiej i Leopolda Koz³owskiego (wybitnego
muzyka - kompozytora - klezmera), który zaprosi³ j¹
do udzia³u w spektaklu pieœni ¿ydowskich oraz do
nagrania solowych piosenek na p³ytê „Leopold
Koz³owski i przyjaciele”.

Zadebiutowa³a na deskach krakowskiego Teatru
Ludowego. Najchêtniej œpiewa. Wybra³a piosenkê, bo
jak sama mówi w wywiadach: Póki siê da - chcê
œpiewaæ. 
Wystêpy m.in. w SIOSTRACH PARRY Michaela
Ronzoniego z oryginalnymi pieœniami ¿ydowskimi,
MINNESOTA BLUES z piosenkami Oddzia³u
Zamkniêtego (wed³ug libretta Arkadiusza Jakubika, 
z muzyk¹ i tekstami piosenek Krzysztofa
Jaryczewskiego), BIZNESIE Johna Chapmana 
i Jeremiego Lloyda, BERLIÑSKIEJ REWII
KABARETOWEJ z piosenkami berliñskich kabaretów
lat trzydziestych, B£YSKU REKINA z muzyk¹ Roberta
Luberdy i tekstami piosenek Bronis³awa Maja. 
Ma ju¿ na koncie role w kilku filmach: OSTATNI

KLEZMER (wykonanie piosenek w jidisch), CÓRY
SZCZÊŒCIA jako Córka Roberta (1999), QUO
VADIS jako Senatorowa (2001), DZIEÑ ŒWIRA jako
¯ona Kura (2002), XERO jako Orange Virgin (2003),
MÓJ NIKIFOR jako Dziennikarka, PRÊGI (2004) oraz
wystêpy na estradzie, w kabarecie i TV. 
Jest laureatk¹ IV Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki

Estradowej im. Ludwika Sempoliñskiego, Konkursu
„Pamiêtajmy o Osieckiej”, Nagrody Prezydenta
Warszawy, Nagrody Publicznoœci w Sopocie.
Pani Kasia ma za sob¹ tak¿e debiut „dziennikarski”.

W 1998 roku (wówczas jako uczennica klasy IV LO)
opublikowa³a kilka tekstów w naszym „Kurierze“. ((RRYYKK))
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Leszek Tokarczyk **

Sądecki sposób na sztukę
Coca-Cola i MacDonald’s, nie jako towary a pewnego

rodzaju wartoœci, coraz czêœciej wypieraj¹ rodzime
aspekty kultury. Dlatego te¿ trudnym do przecenienia jest
znaczenie oœrodków skupiaj¹cych twórców ludowych. 
W Starym S¹czu z tego typu zadania wywi¹zuje siê Galeria
Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury skupiaj¹ca twórców
nieprofesjonalnych z miasta i okolic. 
Rzemios³o ju¿ od œredniowiecza decydowa³o o zamo¿noœci

mieszkañców miasta. Charakterystyczne by³o: kuœnierstwo,
szewstwo, garbarstwo, rymarstwo, garncarstwo, kowalstwo,
powroŸnictwo i bednarstwo. Wystawy rêkodzie³a s¹deckich
rzemieœlników odbywa³y siê m.in.: w Przemyœlu w 1888 (p³ugi),
we Lwowie w 1877 i w Krakowie w 1887 (ko¿uchy). W latach
1905 i 1909 w Starym S¹czu odby³y siê wystawy rzemios³a
organizowane przez Ligê Pomocy Przemys³owej we Lwowie.
Po II wojnie œwiatowej, zgodnie z ide¹ kolektywizacji,
rzemieœlnicy przeszli do placówek spó³dzielczych. W mieœcie
zlokalizowany by³ zak³ad wytwórczy PTTK FOTO - PAM 
w Krakowie - Zak³ad Produkcyjny w Starym S¹czu. Wykonywano
tutaj pami¹tki z drewna: kuferki, talerze rzeŸbione - inkrustowane
i wypalane oraz znaczki, maskotki z nasion, hafty itp. 
Po podziale administracyjnym kraju w 1999 roku utworzono

wojewódzkie, miejskie i gminne oœrodki kultury. W Starym
S¹czu powsta³ Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
wspó³pracuj¹cy z Ogniskami Pracy Pozaszkolnej, TWP,
Towarzystwem Mi³oœników Starego S¹cza, ZSMP, Zwi¹zkiem
Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê, Towarzystwem
Mi³oœników Sztuk Piêknych w Nowym S¹czu, szko³ami oraz
Spo³eczn¹ Rad¹ Klubu M³odzie¿owego „Omen”. 
Dzia³alnoœæ MGOK w wielu dziedzinach ¿ycia kulturalnego,
ma na celu upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji. 
W maju 1995 roku powsta³a Galeria Miejsko-Gminnego

Oœrodka Kultury jako kontynuacja Œwietlicy Miejskiej
ulokowanej w „Domu na Do³kach”. Organizowane s¹
wystawy dzie³ wspó³czesnych, przede wszystkim twórców 
z S¹decczyzny: malarstwa (olejnego, akrylu, akwareli),
rysunku (o³ówkiem, kredk¹), technik mieszanych, rzeŸby,
rêkodzie³a artystycznego, fotografii, witra¿y, ceramiki oraz
zbiorów kolekcjonerskich.

Ponadto pracownicy Galerii wykonuj¹ dekoracje
okolicznoœciowe, afisze, wywieszki, transparenty. W ci¹gu
roku szkolnego prowadz¹ zajêcia plastyczne dla dzieci 
i m³odzie¿y oraz konsultacje z zakresu sztuk plastycznych dla
pocz¹tkuj¹cych twórców. 
Galeria sta³a siê miejscem chêtnie odwiedzanym nie tylko

przez mieszkañców miasta, ale tak¿e przez przyjezdnych
dziêki sta³ej prezentacji prac twórców nieprofesjonalnych.
Przyczynia siê do promocji Starego S¹cza w kraju i za
granic¹. Goœcie z zagranicy przyje¿d¿aj¹ szczególnie chêtnie
po 1999 roku, kiedy goœci³ tu Jan Pawe³ II i dokona³
kanonizacji b³ogos³awionej Kingi, za³o¿ycielki klasztoru SS.
Klarysek.

Przez kilka lat przy Galerii dzia³a³ Klub Twórców
Nieprofesjonalnych, który wy³oni³ siê stopniowo z grona
artystów, których prace by³y wystawiane w ci¹g³ej ekspozycji
po³¹czonej z komisem. Mo¿liwoœci prezentacji mia³ ka¿dy
chêtny twórca. Obecnie twórcy nieprofesjonalni spotykaj¹ siê
raz w miesi¹cu (ju¿ mniej formalnie, poniewa¿ Klub zawiesi³
swoj¹ dzia³alnoœæ) przy organizacji wieczorków poetyckich 
i muzycznych.

W marcu 2004 roku Twórcy wypowiedzieli siê na temat
Galerii w trakcie badania sonda¿owego 1. Jednym z celów
badania by³o uzyskanie odpowiedzi na pytanie - jakie jest,
zdaniem twórców, znaczenie Galerii dla rozwoju kultury
regionu? Udzia³ w badaniu wziê³o 30 osób. Reprezentowane
by³y nastêpuj¹ce formy twórczoœci: rêkodzie³o artystyczne
(haft zwyk³y, Richelieu, b¹dŸ serwetki), malowanie (na
p³ótnie, szkle oraz malowanie witra¿y), szkice, ceramika,
rzeŸbiarstwo, kompozycje kwiatowe, tworzenie bi¿uterii
artystycznej, tkanin, fotografia artystyczna.
Artyœci z ró¿nych powodów zainteresowali siê twórczoœci¹:

maj¹ stosowne wykszta³cenie, chcieli realizowaæ swoje
zainteresowania i marzenia, deklaruj¹ posiadanie talentu.
Niektórzy jako powód podali swoje odczucia estetyczne.
Jedna osoba zainteresowa³a siê sztuk¹ obserwuj¹c pracê
innych twórców. Czêœæ przejê³a zainteresowania rodziców,
dziedzicz¹c zarówno zawód jak i warsztat pracy.
Z uwagi na specyfikê œrodowiska zwi¹zanego z kultem

œwiêtej Kingi nie mo¿na pomin¹æ religijnego aspektu sztuki.
Blisko po³owa twórców zajmuje siê wy³¹cznie twórczoœci¹
religijn¹, lub religijn¹ i œwieck¹. Prace o tematyce religijnej to
rzeŸby, szkice, obrazy na p³ótnie i szkle oraz witra¿e. Twórcy
dzie³ œwieckich to przede wszystkim osoby zajmuj¹ce siê
rêkodzie³em artystycznym, choæ równie¿ tutaj pojawiaj¹ siê
rzeŸbiarze i malarze.

Wspó³praca z Galeri¹ MGOK daje artystom szansê
prezentacji swoich dzie³ i promocji Starego S¹cza.
Najczêœciej na wystawach zbiorowych w Galerii, ale równie¿
w takich miejscowoœciach, jak: Nowy S¹cz, Podegrodzie,
Piwniczna, Szczawnica, Limanowa, Ciechanów, Ryglice,
Milanówek, Jas³o, Zakopane, Tarnów, Rzeszów, Kraków,
Warszawa. Wystaw indywidualnych doczekali siê w wiêkszoœci
malarze. Na wystawach zbiorowych prezentowa³y swe dzie³a
przede wszystkim osoby zajmuj¹ce siê rêkodzie³em
artystycznym. Oprócz wystaw krajowych twórcy s¹deccy
prezentowali swoje prace w Menconico we W³oszech, 
w miejscowoœci Keszthely na Wêgrzech, w Levoczy na
S³owacji oraz w Bu³garii. W przypadku wystaw zagranicznych
reprezentowane by³y wszystkie rodzaje twórczoœci.
Dla czêœci twórców sztuka stanowi podstawowe Ÿród³o

utrzymania. Zajmuj¹ siê ni¹ od dawna, poœwiêcaj¹ najwiêcej
czasu. S¹ to przede wszystkim rzeŸbiarze, którym pasjê
przekazali rodzice, aktywni pod wzglêdem prezentowania
swych dzie³ na wystawach. Sprzedaj¹ osobiœcie i poprzez
komis w Galerii, a odbiorcami s¹ najczêœciej osoby prywatne
oraz urzêdy i inne instytucje.

Fot. Ryszard Kumor
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Reasumuj¹c. Oczyma twórców, a wiêc osób najbardziej
zainteresowanych dzia³alnoœci¹ Galerii, jest ona istotnym
elementem ¿ycia kulturalnego. Dziêki niej nie tylko mog¹
zaistnieæ na szerszym rynku kulturowym, ale równie¿ 
i ekonomicznym, dziêki sprzeda¿y swych dzie³ branych 
w komis przez Galeriê. Poza tym Galeria wnosi wk³ad 
w promocjê regionu, dziêki wystawom zagranicznym. Na koniec
daje szansê samozatrudnienia dla osób, które zajmuj¹ siê
twórczoœci¹ i czerpi¹ z niej podstawowy dochód. Nie ma wielu
takich twórców z uwagi na to, ¿e mimo wszystko, rêkodzie³o
nie jest tak atrakcyjnym towarem, jak mo¿na by sobie ¿yczyæ.
Mimo wszystkich tych przeciwnoœci, w regionie, w którym
zaczyna dopiero rozwijaæ siê w pe³ni turystyka, wa¿ne jest
dawanie szans lokalnym producentom, w tym twórcom sztuki. 

1 Pe³na analiza zebranego materia³u uka¿e siê drukiem w kwartalniku
„Twórczoœæ Ludowa”.
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1. Red. H. Barycz: Historia Starego S¹cza. Od czasów najdawniejszych

do 1939 roku. Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979.
2. Red. Kiryk F. Historia Starego S¹cza tom II 1939-1980. Wydawnictwo

i Drukarnia Secesja. Kraków 1995.
3. Red. M. Mikuta: Z dziejów Starego S¹cza. Nak³adem Komitetu

Organizacyjnego Obchodu 700-lecia miasta Starego S¹cza. Stary
S¹cz 1957.

**AAuuttoorr  tteekkssttuu  jjeesstt  SSttaarrooss¹¹ddeecczzaanniinneemm,,  oobbeeccnniiee  mmiieesszzkkaa  ww
LLuubblliinniiee..  AAbbssoollwweenntt  ssooccjjoollooggiiii  UUnniiwweerrssyytteettuu  MMaarriiii
SSkk³³ooddoowwsskkiieejj--CCuurriiee,,  ddookkttoorraanntt  nnaauukk  ssppoo³³eecczznnyycchh
KKaattoolliicckkiieeggoo  UUnniiwweerrssyytteettuu  LLuubbeellsskkiieeggoo..  

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  SSttaarryy  SS¹¹cczz  oogg³³aasszzaa  ii  zzaapprraasszzaa
ddoo  uuddzziiaa³³uu  ww  kkoonnkkuurrssiiee::  „„NNAAJJEEFFEEKKTTOOWWNNIIEEJJ

OOŒŒWWIIEETTLLOONNAA  PPOOSSEESSJJAA  MMIIAASSTTAA  II  GGMMIINNYY  WW  OOKKRREESSIIEE
ŒŒWWII¥¥TTEECCZZNNYYMM……””..  

W konkursie, którego celem jest podniesienie estetyki
miasta i wsi w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego
Roku mog¹ uczestniczyæ osoby indywidualne, instytucje
u¿ytecznoœci publicznej, zak³ady i firmy zlokalizowane na
terenie miasta i gminy Stary S¹cz. WWaarruunnkkiieemm  uucczzeessttnniiccttwwaa
ww  kkoonnkkuurrssiiee  jjeesstt  aakkcceeppttaaccjjaa  rreegguullaammiinnuu  ((ddoo  wwggll¹¹dduu  ww
MMGGOOKK))  ii  zzgg³³oosszzeenniiee  uuddzziiaa³³uu  ddoo  2233  ggrruuddnniiaa  22000044  rr..  ww  MMiieejjsskkoo
--  GGmmiinnnnyymm  OOœœrrooddkkuu  KKuullttuurryy  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu,,  RRyynneekk  55,,  tteell..
44446600996644;;  44446611664411.. Konkurs trwa w okresie grudzieñ -
styczeñ. Rozstrzygnie go powo³ana w tym celu komisja, która
dokona wizji lokalnych zg³oszonych do konkursu posesji.
Og³oszenie wyników nast¹pi podczas Koncertu
Noworocznego. WWsszzyyssccyy  uucczzeessttnniiccyy  kkoonnkkuurrssuu  oottrrzzyymmaajj¹¹
ppaammii¹¹ttkkoowwee  ddyypplloommyy..  DDllaa  llaauurreeaattóóww  BBuurrmmiissttrrzz  pprrzzyyzznnaajjee
nnaaggrrooddyy  ppiieenniiêê¿¿nnee  ww  kkwwoocciiee::  II  mmiieejjssccee  --  330000  zz³³,,  IIII  --  220000  zz³³,,  IIIIII  --
110000  zz³³..  

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Starym S¹czu
og³asza Gminny Konkurs Grup Kolêdniczych „HEJ

KOLÊDA, KOLÊDA!”.
Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowañ 

i kontynuacja wartoœciowych tradycji kulturalnych 
i folklorystycznych regionu zwi¹zanych ze Œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia. W konkursie mog¹ uczestniczyæ
zespo³y zorganizowane przez: domy, kluby kultury,
œwietlice; szkolne teatrzyki; OSP; stowarzyszenia,
parafie, itp. Zespo³y przygotowuj¹ dowolnie wybrane
przez siebie widowisko zwi¹zane z tradycj¹ chodzenia po
kolêdzie w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w oparciu 
o teksty i melodie naszego regionu. Mog¹ to byæ
inscenizacje takie jak: kolêdnicy z szopk¹; kolêdnicy 
z gwiazd¹; kolêdnicy z koz¹; kolêdnicy z turoniem;
kolêdnicy z Herodem. (Przedstawienia „jase³kowe” 
i programy bo¿onarodzeniowe nie zwi¹zane œciœle 
z tradycyjnym kolêdowaniem nie bêd¹ podlega³y ocenie
jury. Wg. tradycji w grupach kolêdniczych wystêpowali
tylko ch³opcy!) Wiek i iloœæ uczestników dowolna.
Widowisko winno mieœciæ siê w czasie 15 - 20 minut.
Dodatkowe punkty przy ocenie mo¿na uzyskaæ za udzia³
kapeli ludowej /skrzypce, klarnet, kontrabas,
heligonka/. Zg³oszenia do konkursu nale¿y sk³adaæ na
piœmie lub telefonicznie/karta zg³oszenia w za³¹czeniu/
w Wiejskim Domu Kultury w Barcicach do 5 stycznia
2005 r. KKoonnkkuurrss  ooddbbêêddzziiee  ssiiêê  ww  WWDDKK  BBaarrcciiccee  1133
ssttyycczznniiaa  //cczzwwaarrtteekk//  22000055  rr..  oo  ggooddzz..  1166::3300  w obecnoœci
komisji konkursowej. 
Wszystkie zespo³y uczestnicz¹ce w przegl¹dzie
otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy. W dniu konkursu jego
uczestnicy zostan¹ powiadomieni o iloœci i wysokoœci
nagród finansowych.

WWIIEECCZZÓÓRR  WWIIGGIILLIIJJNNYY
Zapraszamy mieszkañców miasta i gminy na tradycyjny,
œwi¹teczny „Wieczór wigilijny” z przedstawieniem
jase³kowym w wyk. Ko³a Teatralnego przy Gimnazjum im.
J. S³owackiego w Starym S¹czu oraz zwyczajowym
„op³atkiem” - w niedzielê 19 grudnia o godz. 15 w kinie
Poprad. 

W pi¹tek 24 grudnia o godz. 22, w Wiejskim Domu
Kultury w Barciciach wystawiona zostanie „Pastora³ka”,
w trzech aktach. W inscenizacji zagraj¹ miejscowi
aktorzy amatorzy - doroœli i m³odzie¿. 

W imieniu organizatorów: M. Cieœlicka, dyr. MGOKFot. Ryszard Kumor
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JAK W YBRAĆ ZAWÓD 
-  d la  r ozpoczynających

JJeeœœllii  oodd  ddzziieecciiññssttwwaa  mmaarrzzyy³³eeœœ,,  bbyy  zzoossttaaææ  lleekkaarrzzeemm  lluubb
nnaauukkoowwcceemm  ii  nniiee  wwaahhaasszz  ssiiêê  ww  pprraawwiidd³³oowwyymm  wwyybboorrzzee

sswwoojjeeggoo  zzaawwoodduu  --  ttoo  nniiee  mmaasszz  pprroobblleemmuu..  CCoo  bbyy  nniiee
ppoowwiieeddzziiaa³³aa  mmaattkkaa  ii  oojjcciieecc,,  ttyy  zz  uuppoorreemm  ffaannaattyykkaa  wweerrttuujjeesszz
ppooddrrêêcczznniikkii  ddoo  cchheemmiiii  lluubb  bbiioollooggiiii,,  aallbboo  ttee¿¿  ooddwwiieeddzzaasszz  kkoo³³oo
„„  iinnffoorrmmaattyycczznnee““  ii  ddoobbrrzzee  wwiiddzziisszz  ssiieebbiiee,,  ww  ttyymm  ccoo  bbêêddzziieesszz
rroobbii³³  ppoo  sskkooññcczzeenniiuu  sszzkkoo³³yy..

Jeœli jest tak, to jesteœ szczêœliwcem. Dlatego, ¿e wiele
dzieci zazwyczaj nie wyobra¿a sobie, „kim byæ“, gdzie pójœæ i
czy pójœæ w ogóle, kiedy umilknie d³ugo oczekiwany ostatni
szkolny dzwonek.

Dobrze, kiedy problem wyboru zawodu wzbudza twoje
emocje - to oznacza socjaln¹ i psychiczn¹ dojrza³oœæ. Gorzej,
jeœli jest ci wszystko jedno: mama za r¹czkê odprowadzi ciê
na studia prawnicze (dlatego, ¿e tobie „jakby podoba³a siê”
historia), a potem oka¿e siê, ¿e nie mo¿esz wytrzymaæ
przebieraj¹c nudne kartki, a i komunikacja z ludŸmi ciê mêczy.
Trudnoœci samookreœlenia zawodowego wynikaj¹ zazwyczaj u
dwóch kategorii dzieci. Pierwsze na razie nie znalaz³y w tym
¿yciu niczego interesuj¹cego. Tak z³o¿y³o siê, ¿e nauczyciele
nie potrafili u nich wydobyæ zami³owania do jakiegokolwiek
przedmiotu, a talenty s¹ na razie „zakopane w ziemi”. Takie
dzieci mog¹ siê bardzo dobrze uczyæ, ale niczym siê nie
pasjonuj¹, ¿ycie ich jest po prostu nudne lub monotonne. Nie
mog¹ wiêc okreœliæ, czym chcia³yby siê zaj¹æ, dlatego ¿e to,
co je otacza w ich œwiecie, nie wprowadza niczego
szczególnego. Tak wiêc z czego wybieraæ? Jak znam ¿ycie,
same nie wiedz¹, gdzie pracuje ich ojciec, kto to taki ichtiolog
- i w ogóle ma³o orientuj¹ siê w œwiecie zawodów. Druga
kategoria dzieci jest bardzo aktywna w nauce i w ró¿nych
innych formach dzia³alnoœci. Wszystkim siê interesuj¹,
odwiedzaj¹ jednoczeœnie wszystkie ko³a zainteresowañ,
chodz¹ na trzy fakultety i cztery sportowe sekcje. Wiêcej! -
wszystko siê im udaje. Mówi siê, ¿e jeœli cz³owiek ma talent,
to we wszystkim. Za co by siê nie wzi¹³ taki cz³owiek
„geniusz” - we wszystkim osi¹ga sukcesy. Jednak¿e i on sam
nie mo¿e okreœliæ, co mu siê podoba bardziej, z czym chcia³y
zwi¹zaæ swoje ¿ycie.

JJaakk  ooddnnaalleeŸŸææ  ssaammeeggoo  ssiieebbiiee??
Psycholodzy uwa¿aj¹, ¿e przy wyborze zawodu istniej¹

bardzo wa¿ne zwi¹zki miêdzy psychologicznymi cechami
osobowoœci cz³owieka i odpowiednimi charakterystykami
zawodów. Zawód powinien byæ przede wszystkim
interesuj¹cy. Jeœli podobaj¹ ci siê zwierzêta, roœliny,
interesuj¹cy bêdzie dla ciebie zawód, w którym siê zetkniesz
z obiektami ¿ywej przyrody. Jeœli zaœ lubisz technikê -
zainteresowania do niej bêd¹ w tobie ros³y wraz 
z wykonywan¹ prac¹, np. in¿yniera-konstruktora lub fizyka-
teoretyka.
Dowolny zawód wymaga od cz³owieka, aby wystêpowa³y 

w nim tak zwane „zawodowo wa¿ne” cechy, np. korektor
powinien posiadaæ uwagê, malarz - obrazowe myœlenie itd.
Dlatego wybieraj¹c okreœlony zawód, istotne jest aby zbadaæ,
czy posiadamy w³aœciwe zdolnoœci odpowiadaj¹ce wa¿nym
zawodowo cechom. W sytuacji zgodnej, wybieraj¹c konkretny

zawód, nasze zdolnoœci bêd¹ maksymalnie realizowane, 
i w tych dzia³aniach osi¹gniemy najwiêkszy sukces. W koñcu
typ realizowanych dzia³añ zawodowych powinien odpowiadaæ
twoim cechom osobowoœci, typowi charakterologicznemu.
Jeœli jesteœ towarzyski - to bardziej bêd¹ ci odpowiada³y
zawody zwi¹zane z wielogodzinnymi kontaktami z ludŸmi, a
je¿eli jesteœ emocjonalnie niespokojny, nie mo¿esz wype³niaæ
rutynowych prac wymagaj¹cych koncentracji w ci¹gu
d³u¿szego czasu. I tak, aby wybraæ zawód, niezbêdne jest
przede wszystkim poznanie samego siebie.
Na pewno czêsto zadajesz sobie pytania: „Jaki jestem?”,

„Kim jestem na tym œwiecie?”, „Po co ¿yjê?”. Lepiej poznaæ
siebie i czêœciowo odpowiedzieæ sobie na takie pytania 
(w pe³ni na pewno nie odpowiemy nigdy). Pomo¿e ci
æwiczenie: poparz na siebie oczami innego cz³owieka.
Konkretnego cz³owieka, którego dobrze znasz - powiedzmy,
przyjaciela lub kole¿anki z ³awki, mamy lub ulubionej
dziewczyny. Spróbuj wyjaœniæ swoje postêpowanie tak, jak
by to zrobi³ inny cz³owiek - nieznaj¹cy Ÿróde³ ani motywów
Twojego postêpowania. Zrozumiesz, jakim ciê widz¹ inni
ludzie, a z innej strony - wybawisz siê od subiektywizmu,
przecie¿ we w³asnym oku, jak wiadomo, nie widaæ i belki.
Twój charakter na razie siê kszta³tuje, dlatego nie nale¿y

przylepiaæ sobie ju¿ etykietki i odstêpowaæ od zawodu np.
artysty tylko dlatego, ¿e jesteœ nieœmia³y. Pracuj i wci¹¿
pracuj nad sob¹, poznawaj siebie. I pamiêtaj, ¿e psychiczne
w³aœciwoœci cz³owieka (b¹dŸ to zdolnoœci, zainteresowania 
i cechy charakteru) s¹ wyj¹tkowo giêtkie i potrafi¹ siê
zmieniaæ. Znanych jest wiele przypadków kiedy to cz³owiek,
nie maj¹cy zdolnoœci muzycznych, ale uparcie pragn¹cy siê
zaj¹æ muzyk¹, w koñcu rozwin¹³ muzyczny s³uch.
Najwa¿niejsze s¹ zainteresowania; zapamiêtaj: zdolnoœci
tworz¹ siê w dzia³aniu. Przyzwyczaj siê do pracy i pracuj. Na
jednych zdolnoœciach daleko nie zajedziesz. Z innej strony,
zainteresowania - rzecz nie zawsze sta³a. Wiêkszoœæ dzieci
myœli, ¿e lubi¹ nauczany przedmiot, a w rzeczywistoœci
podoba siê im tylko nauczyciel. Oprócz tego, trudno
zrozumieæ dlaczego podoba ci siê psychologia lub te¿
ekonomia, gdy przecie¿ nie uczy³eœ siê ich w szkole. Dlatego
te¿, aby siê nie pomyliæ, nale¿y rozszerzaæ swój horyzont
odnoœnie do œwiata zawodów. Zadawaj wiêc ludziom
doros³ym pytania dotycz¹ce ich pracy zawodowej - jak
wiem, ludzie z zadowoleniem opowiadaj¹ o swojej
prawdziwej pracy i o latach studenckich. Wówczas, ju¿
bardziej œwiadomie mo¿esz postanowiæ, czy jest to
dziedzina dla ciebie interesuj¹ca, lub wiesz wiêcej o tej
specjalnoœci, na któr¹ sk³adasz dokumenty.

I tak, zorientowany w swoich zdolnoœciach,
zainteresowaniach, osobistych cechach, przystêpujesz do
wyboru ju¿ nie zawodu - a wy¿szej uczelni. Wyjaœnij, jakie
specjalnoœci i specjalizacje odpowiadaj¹ interesuj¹cemu ciê
rodzajowi dzia³añ. To nie zawsze jednoznaczne odniesienie
(np. ¿eby naprawiaæ komputery, nale¿y otrzymaæ
specjalnoœæ „elektronika”). Przyjête postanowienie powinno
siê opieraæ na wielu danych. Oprócz twojego
psychologicznego charakteru wa¿ne s¹ takie informacje jak
reputacja wy¿szej uczelni, forma rekrutacji, opinia
przyjació³, rodziców, koszt nauki. Nie oci¹gaj siê i wypisz na
oddzielnej kartce plusy i minusy ka¿dego z tych wariantów.
Przeanalizuj dane razem z przyjació³mi i rówieœnikami. 
I wówczas zapamiêtaj - koñcowy wybór nale¿y do ciebie.
Wybieraj¹c zawód - wybierasz swój los. Zawód powinien
przynosiæ zadowolenie (pozytywne emocje) i maksymalnie
zabezpieczaæ realizacjê twoich mo¿liwoœci (korzyœci
spo³eczne).
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GGddzziiee  ddoowwiieeddzziieeææ  ssiiêê  oo  zzaawwooddaacchh??
Kto to taki makler? A logista? A kto to stylista? Czy jesteœ
przekonany, ¿e poprawnie wyobra¿asz sobie, co stylista
robi, jakie wymagania s¹ mu stawiane w jego
przygotowaniach zawodowych, jak wa¿ne s¹ cechy
osobowoœci stylisty? Dok³adne zaznajomienie siê z istot¹
zawodu jest wa¿ne, po pierwsze - dla os¹du przyjêtego
postanowienia przy wyborze zawodu. Aby nie zdarzy³o siê,
¿e wybieraj¹c zawód, opar³eœ siê na w³asnych
fragmentarycznych informacjach, a w praktyce specjalista
ten robi zupe³nie coœ innego. Po drugie - informacje 
o nowych, wspó³czesnych zawodach pomog¹ analizowaæ
rynek pracy (zrozumieæ, czego dok³adnie ucz¹ 
w konkretnych wy¿szych uczelniach, jakich przygotowuj¹
specjalistów).

Przyk³ad klasyfikacji zawodu wraz z opisem: wykorzystanie
zasobów internetowych http://www.praca.gov.pl/

Fragment pochodzi z w³asnej pracy dyplomowej z doradztwa
zawodowego pt. „Wybór zawodu albo jak zainwestowaæ w
swoj¹ przysz³oœæ”. Kraków: PK CPiP, 2003 

* Boles³aw Bielak, dyrektor, doradca zawodowy, Zespó³
Szkó³ Drzewno-Mechanicznych, Stary S¹cz
e-mail: bolo1kaleib@poczta.onet.pl

Prezent na choinkę
Wdniu œw. Miko³aja - 6 grudnia odby³o siê na rynku

„ubieranie” choinki, która stoi w tym miejscu, piêknie
oœwietlona ju¿ od kilkunastu dni. Gwiazdkowy prezent na
choinkê dla miasta - papierowe ³añcuchy i styropianowe
„bomby” przygotowa³y dzieci ze Szko³y Podstawowej Nr 1, pod
kierunkiem Bogumi³y Pasoñ. Tego samego dnia w szopce obok
choinki pojawi³a siê „Œwiêta Rodzina”. Scenografiê szopki
bo¿onarodzeniowej przygotowali pracownicy Galerii - MGOK. 

Pogoda nie dopisa³a, tote¿ praca musia³a siê odbyæ w jesiennej
scenerii, przy padaj¹cym deszczu. W zamian za te niedogodnoœci
zabawie towarzyszy³a ognista muzyka (by³y te¿ s³odycze), wiêc
humory uczestnikom dopisywa³y.  ((RRYYKK))
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PPoossttuullaattyy  zzrreeaalliizzoowwaannee

W zwi¹zku ze znikomym zainteresowaniem mieszkañców
Osiedla S³oneczne dy¿urami dzielnicowego policji aspiranta
Wac³awa Kuliga, w czasie których mo¿na by³o zg³aszaæ
wszelkiego rodzaju nieprawid³owoœci, a tak¿e uzyskaæ
fachow¹ poradê - pomoc prawn¹, Zarz¹d Osiedla w porozu-
mieniu z Komisariatem Policji w Starym S¹czu podj¹³ decyzjê
o ograniczeniu iloœci dy¿urów, planuj¹c je na ka¿dy ostatni
poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 16.00 - 17.00 w pomieszcze-
niach ZAB-4. Wszelkie inne zmiany mog¹ nast¹piæ na
wniosek mieszkañców.

Z satysfakcj¹ i przyjemnoœci¹ informujê, ¿e postulaty
mieszkañców osiedla w sprawie przeniesienia przystanku
autobusowego (PKS, „Busik”), zlikwidowania przystanku
MZK przy ul. Pi³sudskiego oraz oznakowania przejœcia dla
pieszych zosta³y pomyœlnie zrealizowane. Dziêkujemy. 

PPee³³nnyycchh  ppookkoojjuu  ii  sszzcczzêêœœcciiaa  ŒŒwwii¹¹tt  BBoo¿¿eeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  
oorraazz  wwsszzeellkkiieejj  ppoommyyœœllnnooœœccii  ii  BB³³ooggooss³³aawwiieeññssttwwaa  BBoo¿¿eeggoo  
ww  NNoowwyymm  RRookkuu  22000055  wwsszzyyssttkkiimm  mmiieesszzkkaaññccoomm  oossiieeddllaa
„„SS³³oonneecczznnee””  oorraazz  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  SSttaarryy  SS¹¹cczz  

¿yczy Wac³aw Jasiñski, 
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla

LISTY, OPINIE, OG£OSZENIA • LISTY, OPINIE, OG£OSZENIA

Fot. Ryszard Kumor



„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada
lecz przez to kim jest, nie przez to co ma,
lecz przez to , czym się dzieli z innymi”

Motto to przyœwieca³o organizatorom - nauczycielom 
i uczniom Gimnazjum im. J. S³owackiego w Starym S¹czu

przygotowuj¹cym spotkanie z nauczycielami emerytami 
i rencistami z okazji Œwiêta Komisji Edukacji Narodowej. Na
spotkanie, które odby³o siê 10 listopada br. o godz. 14.00
przyby³o wielu szanownych i dostojnych nauczycieli. Mieli oni
okazjê spotkaæ siê po wielu latach w tak szerokim gronie.
Zaproszeni goœcie zostali przywitani przez pani¹ Prezes Zarz¹du
Nauczycieli Emerytów Mariê Citak i dyrektora Gimnazjum mgr
in¿. Stanis³awa Majcê.
Piosenka „ Jak piêknie by mog³o byæ” w wykonaniu Kasi Caba³y
rozpoczê³a monta¿ s³owno - muzyczny i wywo³a³a ogólne
wzruszenie. 
W programie znalaz³y siê utwory podkreœlaj¹ce trud i wysi³ek
pracy nauczyciela m.in. W. Szymborskiej „ Nic dwa razy”, 
H. Morawskiego „Mój belfer”, E. Lipskiej „ Dyktando” i „ Z listu”
oraz inne. Na klimat spotkania wp³ynê³a nastrojowa muzyka
Chopina. 
Dla zebranych nauczycieli M³odzie¿owa Grupa Liderów Promocji
Zdrowia przygotowa³a s³odki poczêstunek. Beata Kulig -
przedstawiciel liderów zaprezentowa³a dzia³alnoœæ grupy.
Spotkanie zakoñczy³a piosenka M.Grechuty pt.: „Ocaliæ od
zapomnienia” w wykonaniu Iwony Pietruchy. Pozostali
wykonawcy wrêczyli przyby³ym goœciom ró¿ê - symbol
wdziêcznoœci. ((AAKK,,  AAKK,,  MMKK))

ŒŒWWIIÊÊTTOO  SSZZKKOO££YY......

Dzieñ 11 listopada jest szczególny dla naszej spo³ecznoœci
uczniowskiej. To data aresztowania Franciszka

Œwiebockiego przez w³adze Gestapo, dzisiaj patrona naszej
szko³y, poza tym  jest to tak¿e Œwiêto Odzyskania
Niepodleg³oœci  przez Polskê.

W zwi¹zku z tym postanowiliœmy po³¹czyæ to bolesne

wydarzenie lokalne z ogólnopolskim œwiêtem i uczciæ ten dzieñ
podwójnie i bardzo uroczyœcie 10 listopada.
Otó¿ rok rocznie rozpoczynamy go msz¹ œwiêt¹ w koœciele

parafialnym, na któr¹ przybywaj¹ uczniowie z rodzicami,
nauczyciele oraz zaproszeni goœcie m.in.: syn Franciszka
Œwiebockiego, w³adze oœwiatowe i gminne oraz wszyscy
przyjaciele szko³y. Po mszy wszyscy udaj¹ siê b¹dŸ do Domu
Kultury, b¹dŸ do szko³y na uroczyst¹ akademiê, która jest
jeszcze jedn¹ lekcj¹ historii, przypominaj¹c¹ nam okres 
123-letniej niewoli narodowej oraz jarzmo hitlerowskie. W dniu
11 listopada w godzinach przedpo³udniowych przedstawiciele
klas szóstych wraz z opiekunami udaj¹ siê do Starego S¹cza by
uczestniczyæ w œwiêcie.  Po po³udniu zapraszani s¹ na uroczyst¹
akademiê wszyscy mieszkañcy Barcic.
W tym roku szkolnym uczciliœmy 11 listopada wyj¹tkowo

uroczyœcie, gdy¿ 1 wrzeœnia minê³a piêtnasta rocznica nadania
imienia Naszej Szkole i wmurowania w œcianê szko³y tablicy
upamiêtniaj¹cej poleg³ych z r¹k okupantów mieszkañców Barcic,
Woli Kroguleckiej i Przysietnicy. 
Z tej te¿ okazji zaproszeni honorowi goœcie, przyjaciele szko³y,

uczestniczyli wraz z nami w obchodach naszego œwiêta. Wspólna
modlitwa, a nastêpnie przepiêkna akademia przygotowana przez
kole¿anki Mariê Dyjas, Iwonê Augustyn, z opraw¹ muzyczn¹
szkolnego chóru (opiekun kol. Marek Kanik) oraz polonez w
wykonaniu uczniów klas czwartych podkreœli³ powagê sytuacji
tego dnia. Najlepsze zosta³o na koniec - tañce i przyœpiewki
zespo³u regionalnego przypomnia³y nam, ¿e jesteœmy dzieæmi
S¹decczyzny. ((LLCC))

WWRRÓÓ¯̄BBYY  WW  BBAARRCCIICCAACCHH

Dnia 20 listopada na zaproszenie pani dyrektor Katarzyny
Dubiel w Gimnazjum w Barcicach stawili siê harcerki 

i harcerze z nowos¹deckiego hufca. W imprezie uczestniczy³o 
75 harcerzy: „Turyœci” z Che³mca, „Panteon” ze Œwiniarska,
„Wormsy” z Piwnicznej, „P³omienie” z Nowego S¹cza oraz
„Korsaki” z Barcic. Andrzejki zorganizowa³o namiestnictwo
starszoharcerskie prowadzone przez druhnê hm Halinê Œciórkê. 

Wieczór pe³en magii i czarów rozpoczê³a wró¿ka. Ka¿dy
uczestnik mia³ mo¿liwoœæ odkrycia tajników swojej przysz³oœci.
Wró¿by by³y przeplatane dyskotekowym szaleñstwem, karaoke
i zabawami. Na zakoñczenie andrzejek przyjêto do grona
harcerskiego „biszkoptów”, którzy przeszli szereg niezliczonych
prób i testów, wymagaj¹cych zrêcznoœci i odwagi. 

Zauroczeni klimatem i atmosfer¹ panuj¹c¹ w Barcicach
harcerze postanowili spotkaæ siê w grudniu, aby wêdrowaæ
szlakiem œw. Miko³aja. ((MMBB))
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WIEŚCI SZKOLNE
RADA MIEJSKA STAREGO S¥CZA, W DNIU 29
LISTOPADA 2004 ROKU NADA£A SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 W STARYM SACZU IMIÊ
„KKSSIIÊÊDDZZAA  PPRROOFF..  JJÓÓZZEEFFAA  TTIISSCCHHNNEERRAA” ORAZ
PRAWO DO POSIADANIA W£ASNEGO SZTANDARU.

Fot. Arch. Gimnazjum w Starym Sączu

Fot. Arch. Gimnazjum w Barcicach
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SPORT 
I REKREACJA
SSUUKKCCEESS  SSIIAATTKKAARRZZYY  LLEEŒŒNNIIKKÓÓWW

Wdniach 19 - 20 listopada odby³ siê w Bi³goraju Ogólnopolski
Turniej Pi³ki Siatkowej ch³opców z okazji 40-lecia Zespo³u

Szkó³ Leœnych w Bi³goraju. W turnieju wziê³a udzia³ dru¿yna Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Starym S¹czu, która zajê³a II miejsce.
W eliminacjach dru¿yna ze Starego S¹cza pokona³a: ZS Tu³owice
2:0 (25:17; 25:15) oraz Nadleœnictwo Bi³goraj 2:0 (25:18; 25:22),
natomiast przegra³a z ZSZL Bia³owie¿a 0:2 (17:25; 22:25) 
W meczu o I miejsce Staros¹deczanie musieli ponownie uznaæ
wy¿szoœæ dru¿yny z Bia³owie¿y przegrywaj¹c 0:2 (16:25; 17:25).
W meczu o III miejsce Nadleœnictwo Bi³goraj pokona³o ZSL
Bi³goraj 2:0 (25:22; 25:20), a w meczu o V miejsce ZS Tu³owice -
ZZDiOŒ Zwierzyniec 2:0 (25:16; 25:23) A oto kolejnoœæ
fina³owej ,,6“: l. ZSL Bia³owie¿a (opiekun: Wojciech Gutowski) 
2. ZSZ Stary S¹cz (opiekun: Marian Kuczaj) 3. Nadleœnictwo
Bi³goraj 4. ZSL Bi³goraj 5. ZS Tu³owice 6. ZSDiOŒ Zwierzyniec.
Najlepszym zawodnikiem turnieju uznany zosta³ Mateusz
Gutowski z ZSL Bia³owie¿a. Wœród wyró¿nionych, którzy
otrzymali pami¹tkowe plakietki by³ Mariusz Lipanowicz,
natomiast nagrodê ksi¹¿kow¹ otrzyma³ Jacek Adamczyk, obaj ze
Starego S¹cza.
- Zawody by³y bardzo dobrze zorganizowane - mówi Marian
Kuczaj, trener staros¹deckiej dru¿yny. - Mia³y wysoki poziom
sportowy, wspania³¹ atmosferê fair-play i wzorowe sêdziowanie,
nad czym jednoznacznie panowali: dyrektor szko³y mgr in¿.
Henryk Studnicki oraz katedra wf-u na czele z Jackiem
Grabiarzem. Uczestnicy zawodów tworzyli zaprzyjaŸnion¹
sportowo rodzinê. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y piêkne puchary 
i dyplomy.
Dru¿yna Starego S¹cza wyst¹pi³a w sk³adzie: Artur Pi¹tek
(kapitan dru¿yny), Jacek Adamczyk, Jan Gurgul, Damian Lech,
Jaros³aw Galus, Mariusz Lipanowicz, Mariusz Maciuszek,
Mariusz Piwowar, Bartek Michalik, £ukasz Matu³a, Jakub
Sawka, Bartek Burkat (s³u¿ba Maltañska) i Marian Kuczaj
(trener). (RYK)

PPII££KKAARRZZEE  NNAA  PPÓÓ££MMEETTKKUU

Zakoñczy³y siê rozgrywki w rundzie jesiennej o mistrzostwo
klasy A. Dru¿yna MKS Sokó³ Stary S¹cz rywalizuj¹ca 

w grupie s¹decko-gorlickiej na pó³metku rozgrywek zajê³a bardzo
dobre drugie miejsce w tabeli. £¹cznie zdoby³a 27 pkt., strzelaj¹c
29 goli i trac¹c 22. Wygrywa³a 8 razy, remisowa³a 3 i przegrywa³a
tylko 2 razy. Liderem w owej grupie jest dru¿yna Biegoniczanki
Nowy S¹cz, do której Sokó³ traci 6 pkt. Reasumuj¹c
dotychczasowe poczynania Soko³a mo¿na œmia³o pochwaliæ
zawodników i trenera za tak wysok¹ pozycjê w tabeli. Ponadto
brawa nale¿¹ siê za wygranie takich ciê¿kich meczów jak 
z Popradem Rytro, Biegoniczank¹, Or³em Wojnarowa, 
KS Bieczem. Je¿eli Sokó³ w rundzie wiosennej utrzyma
dotychczasow¹ passê prawdopodobnie awansuje do V ligi
nowos¹deckiej. A oto poszczególne wyniki meczów w rundzie
jesiennej z udzia³em Soko³a: Poprad Rytro - Sokó³ 1-2 ; Sokó³ -
LKS Wójtowa 4-0 ; Ogniwo Piwniczna Zdrój - Sokó³ 2-2 ; Sokó³ -
Orze³ Wojnarowa 3-1 ; LKS Ropa - Sokó³ 1-2 ; Sokó³ - Jednoœæ
Nowy S¹cz 1-4 ; Biegoniczanka Nowy S¹cz - Sokó³ 1-2 ; Sokó³ -
KS Biecz 3-2; LKS Korzenna - Sokó³ 2-2 ; LKS Szymbark 1-1
Sokó³ ; Sokó³ 3-1 KS Bobowa ; Amator Paszyn 1-3 Sokó³ ; Sokó³
Stary S¹cz 1-5 Zuber Krynica Zdrój.

Ca³kiem odmiennie zaprezentowa³a siê dru¿yna LKS
Barciczanka Barcice wystêpuj¹ca w grupie s¹decko-
limanowskiej. Mimo doœæ udanego startu ostatecznie zajê³a
przedostatnie 13 miejsce. Zdoby³a tylko 10 pkt., strzelaj¹c 13
bramek i trac¹c 23, z czego 12 goli straci³a w trzech ostatnich
spotkaniach. Wygra³a tylko 2 mecze, zremisowa³a 4 i przegra³a
a¿ 7. Niepokoj¹cy jest natomiast fakt, ¿e nie potrafi ona
wykorzystaæ atutu w³asnego boiska. W lidze ostatni raz przed
w³asn¹ publicznoœci¹ wygra³a w poprzednim sezonie
30.05.2004r. z Laskovi¹ 3:2. Wszystko wskazuje na to, ¿e zanosi
siê na powtórkê z sezonu 2003/04, kiedy to Barciczanka zamiast
walczyæ o awans do wy¿szej ligi, walczy³a o utrzymanie w klasie
A. Liderem w grupie s¹decko-limanowskiej jest dru¿yna
Limanovii Limanowa, która zdoby³a 35 pkt., strzelaj¹c 30 bramek
i trac¹c 3, z czego 2 strzeli³a jej dru¿yna Barciczanki i to jeden 
z nielicznych pozytywnych akcentów, za który mo¿na pochwaliæ
dru¿ynê, nie licz¹c oczywiœcie dwóch wygranych spotkañ na
wyjeŸdzie. Oto wyniki meczów z udzia³em Barciczanki w rundzie
jesiennej: Barciczanka - Limanovia Limanowa 2-3; Sokó³
S³opnice - Barciczanka 0-2 ; Barciczanka - Dobrzanka Dobra 1-1;
Barciczanka - KS Tymbark 1-1; LKS Mordarka - Barciczanka 
2-1; Barciczanka - Zyndram £¹cko 0-1; Nawoj Nawojowa -
Barciczanka 0-2; Barciczanka - LKS Œwiniarsko 0-0; Gorce
Kamienica - Barciczanka 1-0 ; Barciczanka 2-2 Start Nowy S¹cz;
AKS Ujanowice 6-1 Barciczanka; Barciczanka 1-5 Laskovia
Laskowa; Jaworzanka Jaworzna 1-0 Barciczanka. ((JJMM))
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Na scęście, na zdrowie, 
Na to Boże Narodzenie
żeby wom się darzyło,
wsyćko dobrze mnożyło, 
mliko krowie 
i wsyćko stworzenie,
w oborze, w komorze,
wsędy dobrze.
Każda krówka niech się wom ocieli, ceber mlika dawa,
Każda kurka trzy razy kurczątka w roku oddawa.
świnie i prosięta, jagnięta, cielęta
by się mnożyły, a tłuste były.
Góra owsa, stodoła, sypanie niech pełne będą,
Konie także i wase źrebięta, niechaj wierzgają
Wselkie zatem scęście, dej to Panie Boże
Gospodorzowi dobrodziejowi
Gospodyńce, dziatkom, przyjaciołom zdrowie dej
Niechze każdy od Pona Jezusa łaski doznaje
Na scęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok,
Żeby się darzyła przenicka i groch
Szust zytko, jak korytko,
Szust owiesek, jako miesek,
Szust pszenicka, jak rękawicka,
Szust jęcmień, jako pień − 
I zebyśmy byli zdrowi i weseli 
I bawili się jako w niebie janieli
Dej Boże!

(Spisała Stefania Siatkowska, arch. Muzeum Regionalnego 
im. S. Udzieli w Starym Sączu)

ID�CIE SPAÆ

IdŸcie spaæ do szopy ja pozganiam skopy
za was i za siebie zrobiê sam.
Cichusieñko wszêdzie, z³ego nic nie bêdzie, 
zreszt¹ mocny kostur w rêce mam.

Poszli spaæ pasterze. I mnie œpi¹czka bierze,
Ale mnie nie zmo¿e, nie ciœnie.
Rozgl¹dam siê w ko³o, wznoszê w górê czo³o,
A wtem jasnoœæ z nieba zab³yœnie.
Strach! Co siê to dzieje? O pó³nocku dnieje!
Powstawajcie bracia zaspani. 
Ogieñ w Betleemie, Anio³y na ziemiê 
Lec¹ z nieba sami wybrani.

Ku nam jeden leci! Za nim drugi, trzeci....
Co to znaczy? Powiedz Aniele!
Boski Syn siê rodzi, ludzkoœæ oswobodzi,
Gotuje wam w niebie wesele.
W Betleem na sianie Jego królowanie.
Nieœcie wszyscy serca w ofierze;
On pob³ogos³awi, od z³ego was zbawi
I po œmierci z sob¹ zabierze.

Kolêda pochodzi ze „Suity Na Bo¿e Narodzenie” - s³owa i muzyka Jan
Joachim Czech. Fragm. tego zbioru, z grafik¹ Jana Tadeusza Czecha, zosta³
opublikowany przez syna autora Ludwika Czecha.

Kartki œwi¹teczne wykonali uczniowie Szko³y
Podstawowej Nr 1 w Starym S¹czu, pod opiek¹
Bogumi³y Pasoñ. Mo¿na je kupiæ w cenie 
2,50 - 3,00  z³ za sztukê w Galerii MGOK.

Na szczęście! Na zdrowie! Na ten Nowy Rok!
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