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31. sesja Rady Miejskiej

ZMIANY W BUDŻECIE 
Pierwsze posiedzenie plenarne Rady Miejskiej w Starym

S¹czu w 2005 roku (31. w tej kadencji) odby³o siê 7
lutego. Na powrót obrady toczy³y siê w budynku Urzêdu
Miasta i Gminy przy ul. Batorego 25. 

Rada m.in. upowa¿ni³a Burmistrza do zaci¹gniêcia
zobowi¹zañ w zakresie ddoobbuuddoowwyy  ssaallii  ggiimmnnaassttyycczznneejj  ddoo
bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoo³³yy  PPooddssttaawwoowweejj  ii  GGiimmnnaazzjjuumm  ww  GGoo³³kkoowwiiccaacchh, 
o ³¹cznej wartoœci 880.000 z³ (Zobowi¹zanie bêdzie
sfinansowane z dochodów bud¿etu gminy na 2006 rok 
w kwocie 264.000 z³, ze œrodków Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa
Ma³opolskiego w kwocie 528.000 z³ oraz Bud¿etu Pañstwa
w kwocie 88.000 z³.) oraz ddoobbuuddoowwyy  ssaallii  ggiimmnnaassttyycczznneejj  ddoo
bbuuddyynnkkuu  ZZeessppoo³³uu  SSzzkkóó³³  ww  PPrrzzyyssiieettnniiccyy, o ³¹cznej wartoœci
890.000 z³. (Zobowi¹zanie bêdzie sfinansowane z dochodów
bud¿etu gminy na 2006 rok w kwocie 267.000 z³ oraz ze
œrodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego Województwa Ma³opolskiego w kwocie
534.000 z³ oraz Bud¿etu Pañstwa w kwocie 89.000 z³).
Termin realizacji 2005 - 2006 rok.
A tak¿e, do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ w zakresie bbuuddoowwyy

WWiieejjsskkiieeggoo  DDoommuu  KKuullttuurryy  ww  BBaarrcciiccaacchh, o ³¹cznej wartoœci
440.000 z³ (Zobowi¹zanie bêdzie sfinansowane z dochodów
bud¿etu Miasta i Gminy Stary S¹cz na 2006 rok w kwocie
80.000 z³ oraz ze œrodków Sektorowego Programu
Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
¯ywnoœciowego i Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie
352.000 z³.) oraz bbuuddoowwyy  WWiieejjsskkiieeggoo  DDoommuu  KKuullttuurryy  
ww  GGaabboonniiuu, o ³¹cznej wartoœci 380.000 z³ (Zobowi¹zanie
bêdzie sfinansowane z dochodów bud¿etu Miasta i Gminy
Stary S¹cz na 2006 rok w kwocie 76.000 z³ oraz ze œrodków
Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja 
i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego i Rozwoju
Obszarów Wiejskich w kwocie 304.000 z³.) Zakoñczenie
realizacji 2006 rok.

Podjêto uchwa³ê w sprawie zamiaru przyst¹pienia do
projektu: „„RRoozzbbuuddoowwaa  ssyysstteemmóóww  eelleekkttrroonniicczznneejj  aaddmmiinniissttrraaccjjii
ww  MMaa³³ooppoollssccee””  realizowanego w latach 2005 - 2006 
i przeznaczeniu na ten cel w roku bie¿¹cym kwoty 27 tys. z³.
(Pisaliœmy na ten temat w numerze 146-147.) 

Uchwalono ppllaann  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo
SSkkrruuddzziinnyy (obszar 248,7 ha). Przed zatwierdzeniem planu,
radni przeg³osowali jego zgodnoœæ ze studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, rozpatrzenie
wniosków mieszkañców oraz zasady finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej. 
- Plan jest zgodny ze Studium Uwarunkowañ i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego - mówi³a arch. KKaattaarrzzyynnaa
SSaallaabbuurraa z „Biura Projektowego - Maria Modzelewska” -
Otrzyma³ wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami.
Wiêkszoœæ wniosków z³o¿onych przez mieszkañców zosta³o
uwzglêdnionych. Te wnioski, które dotyczy³y terenów
chronionych przed zainwestowaniem ze wzglêdu na wysok¹
klasê gleb, wystêpowanie terenów Ÿródliskowych oraz
wysokie walory krajobrazowe nie mog³y zostaæ
uwzglêdnione. Dodatkowego uzgodnienia i wy³¹czenia 
z funkcji leœnych wymaga³ wniosek so³ectwa, który dotyczy³
realizacji zbiornika wodnego na potoku Jaworzynka. 

W planie s¹ uwzglêdnione tereny rolne, na których
wariantowo bêdzie mo¿na prowadziæ odwierty 
w poszukiwaniu wód mineralnych. Zosta³y wyznaczone
tereny dla realizacji budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego, mieszkalno-us³ugowego, gospodarstw
rolnych, us³ug turystycznych, dróg, oznaczono te¿ tereny
nara¿one na zalewanie - zaakceptowane przez Regionalny
Zarz¹d Gospodarki Wodnej. 
Podjêto uchwa³y w sprawie nnaabbyycciiaa  nniieerruucchhoommooœœccii - gruntu 

o pow. 0,01 ha w Mostkach oraz nieodp³atnie gruntu o pow.
0,39 ha w Moszczenicy Ni¿nej - z przeznaczeniem na drogi
gminne. 

Przyjêta zosta³a SSttrraatteeggiiaa  RRoozzwwii¹¹zzyywwaanniiaa  PPrroobblleemmóóww
SSppoo³³eecczznnyycchh  ww  MMiieeœœcciiee  ii  GGmmiinniiee  SSttaarryy  SS¹¹cczz, opracowana 
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przez zespó³: Franciszek
Tudaj - koordynator, Janina Nalepa - kierownik OPS,
Agnieszka Klimek i Lidia Choruj - sta¿ystki, Agnieszka
Olchowa - GKRPA, Beata Lewicka - Kowalik - NZOZ
„ESKULAP”, Jerzy Dyjas - Komisariat Policji Pañstwowej 
i s. Eleonora Salomon - „Caritas“.
- Przy opracowywaniu strategii uwzglêdniliœmy wytyczne

Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, które mówi¹, ¿e
polityka spo³eczna ma odejœæ od  stosowania tylko
reglamentacji œrodków, na rzecz szerszej pracy socjalnej -
referowa³ FFrraanncciisszzeekk  TTuuddaajj..  --  Zastosowaliœmy metody analizy
sytuacji spo³ecznoœci lokalnej, które wyros³y z zachodniej
myœli naukowej. Umo¿liwiaj¹ one wy³onienie obszarów
szczególnie niebezpiecznych, silnych i s³abych stron oraz
szans i zagro¿eñ. Najwiêkszym problemem w gminie jest
bezrobocie, znacz¹cym problemem jest te¿
niepe³nosprawnoœæ i d³ugotrwa³a choroba. Problem ubóstwa
dotyka oko³o 161 rodzin. W znacznej wiêkszoœci s¹ to
rodziny pochodz¹ce ze wsi. 
- Skala problemów spo³ecznych w gminie nie jest du¿a -

napisano w tym dokumencie. - Ogniskuje siê ona wokó³:
ubóstwa - braku œrodków finansowych na najpilniejsze
potrzeby bytowe, bezrobocia, niepe³nosprawnoœci,
przewlek³ych chorób i schorzeñ, alkoholizmu. Inne problemy
spo³eczne dotykaj¹ mieszkañców gminy w ma³ym stopniu,
jednak¿e skala i g³êbokoœæ tych istniej¹cych jest znaczna.
Systematyczn¹ pomoc¹ spo³eczn¹ w gminie objêtych jest
ponad 2300 osób. S¹ to rodziny, w których miesiêczny
dochód na cz³onka rodziny niejednokrotnie nie przekracza
100 z³. Z wywiadów œrodowiskowych przeprowadzanych
przez pracowników socjalnych jednoznacznie wynika, ¿e 
w rodzinach, w których wystêpuj¹ dysfunkcje, przez co
najmniej rok, dochodzi do niekorzystnych zaburzeñ
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psychicznych. Narasta frustracja, apatia, ogólne
zniechêcenie do ¿ycia, nawet stany lêkowe. B³êdne ko³o
powoli zamyka siê. Zmarginalizowani czêsto popadaj¹ 
w alkoholizm, co dodatkowo uszczupla i tak skromne bud¿ety
gospodarstw domowych. 
W strategii przyjêto siedem celów operacyjnych oraz
harmonogram realizacji dzia³añ w okreœlonych obszarach.
Celem strategicznym jest pomoc w kojarzeniu bezrobotnych
z odpowiednimi pracodawcami, udzielanie szerokiej
informacji dotycz¹cej szkoleñ organizowanych przez PUP,
przekwalifikowañ zawodowych, odbywania sta¿u i prac
interwencyjnych.
Radni podjêli uchwa³ê w sprawie zzmmiiaannyy  bbuudd¿¿eettuu  MMiiaassttaa  

ii  GGmmiinnyy  SSttaarryy  SS¹¹cczz  nnaa  22000055  rrookk. Zwiêkszony zosta³ plan
dochodów o kwotê 667.739 z³, do kwoty 33.702.399 z³,
natomiast plan wydatków zwiêkszony zosta³ o kwotê 294.539
z³, do kwoty 35.095.199 z³. Rozchody bud¿etu zwiêkszono 
o 637.200 z³, do kwoty 1.023.800 z³, natomiast przychody
bud¿etu zwiêkszono o 264.000 z³, do kwoty 2.416.600 z³. 
W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu uleg³ deficyt
bud¿etu o kwotê 373.200 z³, do kwoty 1.392.800 z³. 

Zmiany w bud¿ecie spowodowane zosta³y g³ównie:
wprowadzeniem dotacji Urzêdu Marsza³kowskiego 
w Krakowie na remont dróg rolniczych; dotacj¹ ze
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego Województwa Ma³opolskiego na remont 
i ocieplenie Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym S¹czu;
zwiêkszeniem przez Ministerstwo Finansów subwencji
oœwiatowej oraz udzia³u gminy w podatku dochodowym od
osób fizycznych; rozliczeniem umów o finansowaniu
rozbudowy i modernizacji szkó³ w Go³kowicach i Barcicach;
planowan¹ dotacj¹ na budowê wiejskich domów kultury 
w Barcicach i Gaboniu oraz zmianami w planie wydatków
maj¹tkowych spowodowanych niezrealizowaniem zakupu
nieruchomoœci w Barcicach (oœrodek „Skawina”); rezygnacj¹
z planowanej modernizacji „Soko³a” i opracowania koncepcji
odprowadzania wód powierzchniowych. Na wprowadzone
zadania - inwestycje gmina planuje zaci¹gn¹æ kredyt lub
po¿yczkê, w ³¹cznej wysokoœci 264.000 z³
- W tej chwili kszta³tuje siê sytuacja, w wyniku której mo¿na
pozyskaæ œrodki pozabud¿etowe na dodatkowo
wprowadzone zadania, w wysokoœci 70 - 80% nak³adów.
Natomiast nie mo¿na ich uzyskaæ np. na modernizacjê
„Soko³a”, wymagaj¹c¹ bardzo du¿ych pieniêdzy. W lepszych
warunkach, do wycofanych projektów jeszcze powrócimy -
uzasadnia³ zmiany burmistrz MMaarriiaann  CCyyccooññ.

RRyysszzaarrdd  KKuummoorr

Burmistrz Miasta i Gminy Stary S¹cz
OG£ASZA OTWARTY KONKURS

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2005 roku 
przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

ZAKRES RZECZOWY:
I. Zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
1. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
2. prowadzenie działalności i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
3. organizacja imprez sportowo−rekreacyjnych
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie − 90 000 złotych
II. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym:
1. prowadzenie środowiskowej działalności świetlicowej
2. ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie − 61 500 złotych
III. Zasady przyznawania dotacji: Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy
Stary Sącz po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
Przy rozpatrywaniu ofert Komisja ocenia:
1. Zasoby materialne i kadrowe oferenta zapewniające prawidłową realizację

zadania
2. Adekwatność oferowanych kosztów realizacji zadania w odniesieniu do

oferowanego zakresu rzeczowego zadania
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
4. Kalkulację kosztów zadania
5. Ofertę realizacji dodatkowych zadań w ramach środków własnych
IV. Termin realizacji zadania − do końca 2005r.
V. Warunki i termin konkursu:
Oferty o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe,
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania z zakresu pożytku
publicznego
1. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w Rozporządzeniu

Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
wykonanie zadania publicznego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz.U.Nr 139, poz. 1891).

2. Oferta powinna zawierać:
− szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
− termin i miejsce realizacji zadania publicznego
− kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
− informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego
dotyczy zadanie 
− informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na
realizację zadania z innych źródeł
− deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 
3. Druki ofert dostępne są w Referacie Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa 

i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz oraz na stronach internetowych
Urzędu Miasta i Gminy.

4. Oferty opisane „Konkurs na realizację zadań publicznych w 2005 roku” należy
składać w terminie do 8 marca 2005 roku w Sekretariacie Urzędu Miasta 
i Gminy w Starym Sączu ul. Batorego 25, pokój nr 18.

5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.

6. Informacje szczegółowe dotyczące warunków przystąpienia do konkursu
udzielane są w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa.

7. O wyniku konkursu podmioty ubiegające się o dotacje zostaną poinformowane
na piśmie.

Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych 
w 2004 roku:
Kultura fizyczna i sport − 83 300 złotych. 
Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego − 60 800 złotych. 

AArrccyybbiisskkuupp  TTaaddeeuusszz  GGooccłłoowwsskkii PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy
FFuunnddaaccjjii  „„DDzziieełłoo  NNoowweeggoo  TTyyssiiąącclleecciiaa”” w Warszawie
skierował na ręce BBuurrmmiissttrrzzaa  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  SSttaarryy  SSąącczz

MMaarriiaannaa  CCyyccoonniiaa podziękowania w imieniu organizatorów, za
obecność na spotkaniu opłatkowym prezydentów i burmistrzów
„MIAST PAPIESKICH” 18 stycznia 2005 r. Wzięli w nim udział
hierarchowie Kościoła z PPrryymmaasseemm  JJóózzeeffeemm  GGlleemmppeemm  oraz ponad
40 prezydentów i burmistrzów miast. 
W liście Arcybiskupa czytamy m.in.: „„WWddzziięęcczznnii  jjeesstteeśśmmyy  zzaa
pprrzzyybbyycciiee,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  zzaaśś  ddzziięękkuujjeemmyy  zzaa  wwłłąącczzaanniiee  ssiięę  MMiiaassttaa
ww  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  ccoorroocczznnyycchh  oobbcchhooddóóww  DDnniiaa  PPaappiieesskkiieeggoo  ii  zzaa
ddeekkllaarraaccjjęę  ppooddttrrzzyymmaanniiaa  tteejj  ppiięękknneejj  ttrraaddyyccjjii  ww  rrookkuu  22000055,,  ggddyy
1166  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  bbęęddzziieemmyy  oobbcchhooddzziillii  VV  DDzziieeńń  PPaappiieesskkii  ppoodd
hhaassłłeemm::  „„JJaann  PPaawweełł  IIII  --  OOrręęddoowwnniikk  PPrraawwddyy””. 
Obszerne informacje o działalności Fundacji na stronach
www.dzielo.pl w Internecie. (Red)
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„Marzenia i wizje siê spe³niaj¹, je¿eli twardo walczy siê o ich realizacjê”
/Marian Cycoñ/

Hala sportowa 
im. Jana GryŸlaka
1155  ssttyycczznniiaa  bbrr..  ww  BBaarrcciiccaacchh  ooddddaannoo  ddoo  uu¿¿yyttkkuu  nnooww¹¹  hhaallêê

ssppoorrttooww¹¹..  KKoosszztt  bbuuddoowwyy  ii  uukkooññcczzeenniiaa  hhaallii  wwyynniióóss³³  
22  225555  000000,,0000  zz³³..  IInnwweessttoorr,,  BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  SSttaarryy
SS¹¹cczz,,  oossoobbiissttyymm  ssttaarraanniieemm  ppoozzyysskkaa³³  œœrrooddkkii  zzeewwnnêêttrrzznnee  nnaa
rreeaalliizzaaccjjêê  pprrzzeeddssiiêêwwzziiêêcciiaa  ww  wwyyssookkooœœccii  888844  228800  zz³³..  HHaallaa
ppoossiiaaddaa  ppee³³nnee  zzaapplleecczzee  ddoossttoossoowwaannee  ddoo  ppoottrrzzeebb  oossóóbb
nniieeppee³³nnoosspprraawwnnyycchh,,  aa  ddzziiêêkkii  uurrzz¹¹ddzzeenniioomm  ssoollaarrnnyymm  jjeesstt
oobbiieekktteemm  pprrzzyyjjaazznnyymm  ddllaa  œœrrooddoowwiisskkaa..

Uroczystoœæ poœwiêcenia i oddania do u¿ytku hali poprzedzi³a
msza œw. koncelebrowana przez gospodarza parafii ks.
proboszcza Stanis³awa Dziekana, ks. pra³ata Alfreda Kurka 
i ks. pra³ata W³adys³awa Pasiuta, barciczanina, który 
w homilii przekonywa³ wiernych, ¿e uprawianie sportu ma
wysok¹ wartoœæ moraln¹ i wychowawcz¹. S³u¿y nie tylko
zdrowiu fizycznemu, ale nadaje nowy sens ¿yciu. Podkreœli³,
¿e obiekty sportowe maj¹ s³u¿yæ rozwojowi cz³owieka, zaœ
rywalizacja sportowa pozwala, by ka¿dy coraz bardziej stawa³
siê cz³owiekiem pe³nym, na duszy i ciele. Na zakoñczenie,
gratuluj¹c w³adzom samorz¹dowym i szkolnym tak
wspania³ego obiektu sportowego, ¿yczy³ wszystkim
u¿ytkownikom hali, aby sta³a siê ona miejscem rozwoju ¿ycia
fizycznego i kszta³towania charakteru oraz osi¹gania
wspania³ych wyników sportowych.

Po raz pierwszy hala otwar³a swe podwoje. S³owa powitania
skierowano do wszystkich zaproszonych z kraju i zagranicy.
W uroczystoœci oddania do u¿ytku hali sportowej wziêli udzia³
m.in. marsza³ek Sejmu Maciej P³a¿yñski, marsza³ek
Województwa Ma³opolskiego Janusz Sepio³, pos³owie
Andrzej Czerwiñski, Ryszard Nowak, Kazimierz Sas,
prezydenci miast, radni, przedstawiciele kuratorium, Policji,
delegacje z miast i gmin zaprzyjaŸnionych, przedstawiciele
realizatorów inwestycji. Ponadto S³owacy: burmistrz Lewoczy
Miros³aw Ciurilla, starosta miejscowoœci Hniezdne Viktor
Selep z ¿on¹, dyrektor szko³y Valent Kalakaj, Darina
Melegova (zastêpca) i przedstawiciel w³adz gminnych OSP
Frantisek Krajger. 

Przeciêcia wstêgi dokonali marsza³ek Województwa
Ma³opolskiego Janusz Sepio³, zastêpca prezesa PFRON-u

Marian Leszczyñski, burmistrz MiG Stary S¹cz Marian Cycoñ
oraz delegaci uczniów, rodziców i nauczycieli szkó³ Barcic.
Duchowni, w asyœcie przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w
Starym S¹czu Jerzego Górki oraz przedstawicieli rodziców i
nauczycieli, zgodnie poœwiêcili obiekt. Chór „Scherzo”
odœpiewa³ pieœñ „Gaude Mater”. 

Potem g³os zabra³ gospodarz uroczystoœci burmistrz Marian
Cycoñ, który powiedzia³: „Nasza hala jest w pe³ni
nowoczesna i funkcjonalna. Jestem przekonany, ¿e bêdzie
ona dobrze s³u¿y³a uczniom i mieszkañcom tej miejscowoœci.
Ten obiekt powinien s³u¿yæ integracji naszej spo³ecznoœci,
bowiem integracja spo³eczna, kulturalna i religijna oraz
przywi¹zanie do tradycji stanowi o to¿samoœci i sile
spo³eczeñstwa. Jednoczeœnie pozwala kszta³towaæ pomyœln¹
przysz³oœæ naszej ma³ej ojczyzny, S¹decczyzny i Ma³opolski”.
Nastêpnie s³owa podziêkowania skierowa³ do pana Marsza³ka
Sepio³a, dziêki któremu pozyskano ogromne œrodki na
budowê hali (z Kontraktu Wojewódzkiego - 65 tys. z³;
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Ma³opolskiego - 640 tys. z³ i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - 19 tys. z³). 
W dowód wdziêcznoœci burmistrz przekaza³ marsza³kowi
p³askorzeŸbê Kingi, Pani Ziemi S¹deckiej. Na dobry pocz¹tek
gry marsza³ek przekaza³ m³odzie¿y pi³ki.
Poproszony o wypowiedŸ Maciej P³a¿yñski zaznaczy³, ¿e ca³a
sztuka polega na tym, by m¹drze budowaæ. Jako
podziêkowanie burmistrz wrêczy³ Marsza³kowi Sejmu RP
obraz ze Starego S¹cza. 

Listy gratulacyjne przes³ali senator Andrzej Chronowski,
wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego Andrzej Sasu³a,
generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Stanis³aw Stec oraz
p. Kazimiera GryŸlak - Karczewska.
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Hala sportowa jest poœwiêcona pamiêci Jana GryŸlaka
propagatora sportu. Ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej dokonali
jego synowie: Andrzej, Janusz, Piotr GryŸlak oraz córka Anna
Tomasiak. Towarzyszyli im: so³tys Barcic Górnych Antoni
Iwulski oraz dyrektorki obu szkó³. Wartê honorow¹ pe³nili
harcerze z DSH „Korsaki” oraz uczniowie 
z podstawówki. Piotr GryŸlak w imieniu swoim i rodzeñstwa
podziêkowa³ za tak niezwyk³y sposób uhonorowania ojca 
i jego pasji.

Wszystkim tym, którzy w szczególny sposób przyczynili siê do
powstania obiektu oraz uœwietnienia uroczystoœci wrêczono
pami¹tkowe grawertony. Wœród nich znaleŸli siê m.in.
marsza³ek Sepio³ i wojewoda Jerzy Adamik. Przedstawiciele
spo³ecznoœci lokalnej szczególnie podkreœlili osobiste
zaanga¿owanie i zas³ugi burmistrza Cyconia i uhonorowali
pomys³odawcê i g³ównego inwestora obiektu imiennym
grawertonem.

Odznaczenia otrzymali zas³u¿eni nauczyciele - emeryci oraz
d³ugoletni so³tysi Barcic. Rada Miejska w Stary S¹czu nada³a
Z³ote Odznaki „Za zas³ugi dla Miasta i Gminy Stary S¹cz”:
W³adys³awowi Pychowi - emerytowanemu dyrektorowi; Annie
Pinczer - emerytowanej zastêpcy dyrektora; Helenie Nowak -
nauczycielce wychowania fizycznego oraz so³tysom:
Antoniemu Iwulskiemu i Mieczys³awowi Olszakowi. Srebrne
Odznaki otrzymali: Maria Dziedzina, Jadwiga Citak,
Kazimiera £atka, Franciszek Kubuszek, Maria Biernacka oraz
Maria Lasek. Podziêkowania za pamiêæ i wyró¿nienie 
w imieniu wszystkich odznaczonych przekaza³a p. Anna
Pinczer.

Monta¿ s³owno - muzyczny „Pomiêdzy d³oni¹ ³uk napinaj¹c¹ 
a celem strza³y toczy siê ¿ycie” w wykonaniu gimnazjalistów
nawi¹zywa³ do sportu, rywalizacji, za³o¿eñ sportowych
zmagañ oraz osi¹gniêæ, okupionych ciê¿k¹ prac¹ i ogromnym
wysi³kiem sportowców. Chórzyœci z podstawówki
zaprezentowali swój repertuar. Wielkie brawa zebrali
cz³onkowie zespo³u regionalnego „Barcicoki”, którzy z wielk¹
werw¹ tañczyli i œpiewali liczne przyœpiewki ludowe.
Goœcinnie wyst¹pi³ chór „Scherzo” za³o¿ony i prowadzony
przez Andrzeja Citaka, rodowitego barciczanina. Pieœni
dawne, ludowe oraz wspó³czesne aran¿acje s³ynnych
przebojów muzyki rozrywkowej nakreœli³y umiejêtnoœci
wokalne chórzystów. Zebranych bawi³y równie¿ zespo³y
„Roztañczone Nutki” i „Ekrol” z £añcuta.

W Koncercie Noworocznym przygotowanym pod patronatem
burmistrza Cyconia wyst¹pi³a reprezentacyjna Orkiestra
Stra¿y Granicznej pod batut¹ Stanis³aw Str¹czka i II
Kapelmistrza Leszka Mieczkowskiego oraz soliœci Gliwickiego

Teatru Muzycznego Ma³gorzata D³ugosz i Mieczys³aw
B³aszczyk. Druga czêœæ koncertu odby³a siê w koœciele
parafialnym w czasie niedzielnej sumy. 

Trybuny zape³ni³y dzieci i m³odzie¿ szkolna. Licznie przybyli
mieszkañcy zajêli miejsca na p³ycie hali. Dziêki telebimowi
przebieg imprezy mogli œledziæ wszyscy zgromadzeni.
Informacje o historii inwestycji, kolejnych etapach budowy
oraz ¿yciu szkó³ zainteresowani znaleŸli w wydanych z tej
okazji folderach oraz w trakcie prezentacji multimedialnej. Dla
wszystkich przygotowano poczêstunek. Nad
bezpieczeñstwem imprezy czuwali druhowie barcickiej OSP
oraz policjanci.

MMaarriiaa  DDyyjjaass

Warto obejrzeæ: 

AAkkwwaarreellee  ii  cceerraammiikkaa
W lutym mo¿na ogl¹daæ w Galerii
MGOK wystawê malarstwa -
Zbigniewa Abrama i ceramiki -
Jana Wilusza. Pierwszy z nich jest
cz³onkiem - za³o¿ycielem Klubu
Twórców Nieprofesjonalnych, który
powsta³ w 1978 roku w Nowym S¹czu,
natomiast drugi - garncarzem, spadkobierc¹
rodzinnego warsztatu, który od dawna
funkcjonuje w Starym S¹czu. Z. Abaram
specjalizuje siê w akwareli, na wystawie pokazuje s¹decki
pejza¿, w tym staros¹deckie zabytki. J. Wilusz wystawi³
przedmioty wykonane z gliny, g³ównie ró¿nego rodzaju
garnki. 
W marcu zostanie otwarta w Galerii wystawa z okazji

obchodów 100. rocznicy urodzin Czes³awa Lenczowskiego (ur.
13 marca 1905 w Œwi¹tnikach Górnych k. Krakowa. zm. 28
marca 1984 w Starym S¹czu); z zawodu tokarza (pracowa³ w
Warsztatach Kolejowych w Nowym S¹czu jako kreœlarz, a
nastêpnie w DOKP w Krakowie), a tak¿e malarza (studiowa³
w krakowskiej ASP); pedagoga, dzia³acza spo³ecznego;
uczestnika ruchu oporu ZWZ (wiêzieñ obozu Auschwitz), po
wojnie nauczyciela rysunku i wychowania plastycznego w
Zespole Szkó³ Zawodowych w Starym S¹czu, scenografa
Teatru Robotniczego im. Barbackiego w Nowym S¹czu. 
Cz. Lenczowski by³ autorem pejza¿y s¹deckich, obrazów

rodzajowych, martwych natur i kompozycji sakralnych (w
koœcio³ach w Starym S¹czu, Muszynie i Piwnicznej). 

Na wystawie, któr¹ urz¹dza Muzeum Regionalne im.
Seweryna Udzieli w Starym S¹czu zobaczymy m.in.
kilkadziesi¹t prac artysty. (RYK)

Fot. R
yszard K

um
or
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uposa¿enie stanowi³a wiêkszoœæ istniej¹cych w owym czasie na ziemi
s¹deckiej miejscowoœci. By³y to w g³ównej mierze osady, które
powsta³y najdawniej w dolinach Popradu i Dunajca oraz ich
dop³ywów, gdzie ziemia by³a najbardziej urodzajna. Dokument
stanowi³, i¿ w³asnoœci¹ klasztoru jest Stary S¹cz z c³em oraz 28 wsi 
„z rzekami, m³ynami, sadzawkami, rybo³ówstwem, barciami, 
z wszystkimi po¿ytkami i przyleg³oœciami wsiom owym z dawna
przynale¿nymi”. W akcie fundacji wymienione zosta³y: Barcice,
Biegonice, Biczyce, Brzezna, Che³miec, Chochorowice, Czerniec,
Go³kowice, Kadcza, Klêczany, £¹cko, £ubnia, Maszkowice, Mokra
Wieœ, Myœlec, Naszacowice, Podegrodzie, Podoliniec, Podrzecze,
Przysietnica, Siedlce, Strzeszyce, Œwiniarsko, Szczere¿, Wietrznica,
Zagorzyn i Zarzecze. 
W XIII i XIV wieku z tego uposa¿enia klasztor utraci³ 9 miejscowoœci:

Barcice, Biczyce, Brzezn¹, Gostwicê, Klêczany, £ubniê,
Naszacowice, Podoliniec i Przysietnicê. Mimo to powiêkszy³ swoje
dobra, poniewa¿ zakupi³ kilkanaœcie wsi, a oko³o 20 za³o¿y³.
Jan D³ugosz wymienia 59 wsi, którymi pod koniec XV wieku w³ada³
klasztor. Oprócz tych, które nale¿a³y do niego od czasu fundacji, by³y
to jeszcze: Boczów, Byniowa, Cyganowice, D³ugo³êka, Drzykowa,
Jakubkowice, Juraszowa, Kamienica, Kamionka, Kicznia,
Koby³czyna, Krosna, Moszczenica Ni¿na, Moszczenica Wy¿na,
Mostki, Ochotniczka, Olszana, Olszanka, Pod³ê¿e, Rdziostów,
Sechna, Skrudzina, S³owikowa, Stanêcin, Stankowa, Strugi,
Szymanczowa, Œwierkla, Tylmanowa, Ujanowice, Wola Kosnowa,
Wola Piskulina, Wola Stankowska, Wolica, Wyglanowice, Zabrze¿,
Zas³onie, Zawadka, Zbludza, ̄ bikowice, ̄ mi¹ca. 
Wed³ug Feliksa Kiryka, kronikarz pomin¹³ jeszcze Myœlec, Opalan¹,
Popowice, Jaworzn¹ i £azy ko³o Biegonic. Historyk ten uwa¿a, i¿ pod
koniec XV stulecia do klasztoru nale¿a³y 64 wsie.
Feliks Kiryk stara³ siê przeœledziæ na tyle, na ile to by³o mo¿liwe,

zwa¿ywszy sk¹poœæ materia³ów Ÿród³owych, proces kszta³towania
siê latyfundium staros¹deckiego. Wed³ug niego „(...) proces
zasadzania wsi na przekazanym przez Kingê obszarze zakoñczy³ siê
w³aœciwie jeszcze w XIV w. (...) W ci¹gu XIV w. ukszta³towa³a siê
wiêc ostatecznie w³oœæ staros¹decka.”1

Na zakoñczenie swoich rozwa¿añ dotycz¹cych tego zagadnienia
stwierdza, co nastêpuje: „Warto podkreœliæ, ¿e do koñca XVI w. 
w sk³adzie dóbr klasztoru staros¹deckiego spotykamy ( na sta³e lub
okresowo) w sumie 74 osady wiejskie, z których 62 zdo³a³ klasztor
utrzymaæ w pe³ni, a tylko 12 utraci³. Latyfundium klarysek nale¿a³o
wiêc nie tylko do najbogatszych fundacji klasztornych w kraju, ale
wykaza³o tak¿e niezwyk³¹ trwa³oœæ, wynikaj¹c¹ z dba³oœci kolejnych
ksieñ o ca³y stan posiadania.” 2

Podczas prowadzonej przez klasztor w XIV wieku akcji
kolonizacyjnej nowe wsie zak³adane by³y na prawie czynszowym
(niemieckim). Równie¿ wsie istniej¹ce wczeœniej - czy to nale¿¹ce do
pierwotnego uposa¿enia klasztoru, czy te¿ kupione, przeniesione
zosta³y stopniowo na prawo czynszowe. Oznacza³o to wprowadzenie
renty czynszowej na miejsce obowi¹zuj¹cych wczeœniej ch³opa
powinnoœci (pañszczyzna, daniny). Pozosta³y niektóre œwiadczenia 
w naturze oraz ró¿nego rodzaju pos³ugi. 

Zmiany zwi¹zane z wprowadzeniem gospodarki czynszowej by³y
wielokierunkowe i bardzo postêpowe. W dawnych wsiach po³¹czono
rozdrobnione wczeœniej grunty, tworz¹c silne gospodarstwa ³anowe,
w nowych nadzia³y ³anowe wyznaczano zaraz po wykarczowaniu lasu
na terenach, gdzie powstaæ mia³y osady. Zaczêto stosowaæ
trójpolówkê, dziêki czemu plony znacznie wzros³y.
Szczególne przywileje mieli na wsiach so³tysi. W osadach, które

powsta³y w wyniku akcji kolonizacyjnej zostawali nimi zasadŸcy.
So³tysi otrzymywali wiêksze od innych nadzia³y ziemi, mogli te¿
zak³adaæ m³yny, karczmy i barcie, ³owiæ ryby i polowaæ na terenach
nale¿¹cych do klasztoru oraz produkowaæ piwo, a niejednokrotnie
równie¿ gorza³kê. Nale¿a³a do nich szósta czêœæ czynszów i jedna
trzecia op³at s¹dowych. Stali na czele samorz¹dów wiejskich. W XIV
wieku w wiêkszoœci osad wiejskich latyfundium staros¹deckiego
istnia³y so³ectwa.
Pod koniec XIV stulecia oraz w XV wieku klasztor, zgodnie 

z powszechn¹ w tym czasie tendencj¹, zacz¹³ przestawiaæ siê na
gospodarkê folwarczno - pañszczyŸnian¹. Wykupywano so³ectwa 
i zak³adano w ich miejsce folwarki oparte na pracy pañszczyŸnianej.
Powstawa³y te¿ folwarki we wsiach, gdzie so³ectwa pozosta³y oraz 
w tych, gdzie ich nie by³o. Ponadto karczowano lasy i na uzyskanych
w ten sposób, nadaj¹cych siê pod uprawê rolnicz¹ gruntach,
organizowano gospodarstwa folwarczne. Folwarki klasztorne
funkcjonowa³y na takich samych zasadach, jak wszystkie tego typu
gospodarstwa feudalne w tamtych czasach. Ch³opi, w miejsce
pewnych powinnoœci w naturze, a nade wszystko zamiast czynszu,
który wczeœniej p³acili, zobowi¹zani zostali do odrabiania
pañszczyzny i sk³adania okreœlonych danin. Ludnoœæ wiejska uleg³a
znacznemu zró¿nicowaniu. Przybywa³o ch³opów, których
gospodarstwa uleg³y zmniejszeniu, coraz liczniejsi byli zagrodnicy. Ich
ubogie zagrody powstawa³y przewa¿nie poza terenem ³anów
kmiecych, wymierzonych w czasach gospodarki czynszowej, czyli na
œwie¿o wykarczowanych nowiznach. Zagrodnicy znajdowali
zatrudnienie w klasztornych folwarkach oraz gospodarstwach
so³tysów i plebanów; byli m³ynarzami, karczmarzami i wiejskimi
rzemieœlnikami. Z czasem pojawili siê na wsiach cha³upnicy 
i komornicy, którzy trudnili siê rzemios³em i pomagali w pracach
polowych.
„Pañszczyzna wystêpowa³a wówczas w ró¿nych formach.
Najczêœciej by³a to tzw. powaba, a wiêc praca na folwarkach
konwenckich wiosn¹, latem i jesieni¹ (w wymiarze miesiêcznym lub
tygodniowym), a tak¿e w postaci ró¿nych pos³ug, jak np. zwózka
opa³u czy budulca.” 3 W miarê up³ywu wieków obci¹¿enie
pañszczyzn¹ zwiêksza³o siê.
W XVI i XVII wieku stopniowo ubywa³o so³ectw, kurczy³y siê te¿

gospodarstwa ch³opskie, zwiêksza³a siê natomiast liczba folwarków
klasztornych, a te, które istnia³y wczeœniej, rozrasta³y siê. Ten proces
mia³ miejsce równie¿ w maj¹tkach szlacheckich. Latyfundium
staros¹deckie podlega³o zatem takim samym przemianom
ekonomiczno - spo³ecznym jak inne maj¹tki feudalne.
Klasztorne w³oœci podzielone zosta³y na klucze. Obejmowa³y one 

w ró¿nym czasie ró¿ne zespo³y dóbr (wsie, przysió³ki, folwarki).
Pomaga³o to w sprawniejszym zarz¹dzaniu maj¹tkiem. W 1564 r.
istnia³y cztery klucze, tyle samo zapisano ich w inwentarzu dóbr
klasztornych w 1698 roku. W kluczu staromiejskim by³o 5 wsi i 2
folwarki, w go³kowickim 6 wsi i 2 folwarki, w ³¹ckim 36 wsi i 12
folwarków, w strzeszyckim 8 wsi i 4 folwarki. Istnia³o w nich 30
m³ynów, 2 tartaki i folusz, by³o te¿ 12 so³ectw dzier¿awionych od
klasztoru na okresy kilkuletnie lub do¿ywotnio.
Zwierzchnikiem latyfundium klasztornego by³ do koñca XVI w.

prowincja³ zakonu franciszkanów w Polsce, a póŸniej biskup
krakowski. Klasztor nie tylko zwraca³ siê do nich w wa¿nych
sprawach religijnych, ale te¿ konsultowa³ najwa¿niejsze decyzje
dotycz¹ce maj¹tku, takie jak dzier¿awa, zakup lub sprzeda¿ dóbr itp. 
Najwa¿niejsz¹ funkcjê w rozbudowanym aparacie administracyjnym
klasztornych w³oœci pe³ni³ rz¹dca (rz¹ñca), który mia³ do pomocy
pisarza prowentowego. (Czasem ³¹czono te stanowiska.) Mieszkali

DDaannuuttaa  SSuu³³kkoowwsskkaa

XII. Latyfundium klasztoru Klarysek
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oni w Starym S¹czu. Poszczególnymi kluczami dóbr zarz¹dzali
podstaroœci, równie¿ wspierani przez pisarzy. Folwarkami, którym ze
wzglêdu na pañszczyznê podporz¹dkowano poszczególne wsie,
administrowali tzw. urzêdnicy. Podstaroœcim i urzêdnikom pomagali
w³odarze, polowi, leœni, mierniczy itp., rekrutuj¹cy siê spoœród
zagrodników, zarêbników, komorników i cha³upników. Pomagali te¿
wójtowie, ³awnicy i dziesiêtnicy. Rz¹dcami i pisarzami prowentowymi
byli przedstawiciele bogatej szlachty, a nierzadko nawet magnaterii.
Stanowiska podstaroœcich i pisarzy w poszczególnych kluczach dóbr
obejmowa³a drobna szlachta, a czasem nawet mieszczanie; funkcje
urzêdników folwarcznych pe³nili ch³opi pañszczyŸniani. Wszyscy ci
ludzie otrzymywali od klasztoru wynagrodzenie w gotówce 
i w naturze. Jego wysokoœæ zale¿a³a od zajmowanego stanowiska 
i wielkoœci terenu, który im podlega³. Ch³opi pe³nili funkcje czêœciowo
w ramach pañszczyzny.
Stosunkowo czêsto klasztor oddawa³ szlachcie w dzier¿awê wsie,

folwarki, a nawet ca³e klucze. Dzier¿awcy starali siê czerpaæ z tych
maj¹tków jak najwiêksze korzyœci. Czêsto wiêc nadmiernie je
eksploatowali, przyczyniaj¹c siê do ich dewastacji. Klaryski stara³y
siê zapobiec wyzyskowi poddanych w dzier¿awionych dobrach,
dlatego w aktach dzier¿awnych znajdowa³y siê klauzule, maj¹ce
zabezpieczyæ ch³opów przed nadu¿yciami dzier¿awców. Poddani
mogli zwracaæ siê do klasztoru ze skargami, jeœli byli bardzo uciskani,
jednak w praktyce konwent niewiele móg³ w takich sytuacjach
poradziæ. Dzier¿awcy zobowi¹zani byli do p³acenia klasztorowi
ustalonego czynszu oraz dostarczania okreœlonej iloœci produktów
rolnych i hodowlanych.
Nierzadko dzier¿awcy, rz¹dcy i administratorzy byli nieuczciwi wobec
klasztoru, na co zwróci³ m.in. uwagê biskup krakowski Jerzy Radziwi³³
podczas wizytacji w 1596 r. Niektóre rody szlacheckie i magnackie
(m.in. Jordanowie i Lubomirscy) dorobi³y siê du¿ych maj¹tków,
administruj¹c dobrami klasztornymi lub dzier¿awi¹c je. Jednym ze
sposobów pomna¿ania dochodów przez Lubomirskiego, by³o
naje¿d¿anie wsi klasztornych i zajmowanie zwierz¹t ch³opów.
Wiedzia³, ¿e klaryski wykupi¹ je i zwróc¹ gospodarzom. 
Od XV w. stopniowo zwiêksza³a siê w klasztornych w³oœciach

produkcja roœlinna. Coraz wiêcej siano zbo¿a, przede wszystkim
owsa i jêczmienia, nieco mniej ¿yta, a najmniej (tylko na
naj¿yŸniejszych glebach) pszenicy i prosa. Uprawiano te¿ groch,
tatarkê, len i konopie. W warzywnikach ros³a przede wszystkim
kapusta, trochê mniej by³o rzepy i marchwi, jeszcze mniejsz¹
popularnoœci¹ cieszy³a siê cebula, czasem uprawiano te¿ pietruszkê,
buraki æwik³owe, karpiele i mak. W sadach ros³y jab³onie, œliwy,
grusze, wiœnie, czasem orzechy w³oskie. Liczne by³y plantacje
chmielu potrzebnego do produkcji piwa.

Wa¿ne miejsce zajmowa³a w gospodarstwach ch³opskich 
i folwarcznych hodowla zwierz¹t. Wed³ug tekstów Ÿród³owych
hodowano krowy, ja³ówki, wo³y, œwinie, owce, kozy, kury, gêsi, kaczki
i indyki. �ród³em dochodów konwentu i mieszkañców nale¿¹cego do
niego maj¹tku by³ te¿ przemys³ przetwórczy. Dokumenty wymieniaj¹:
m³ynarstwo, browarnictwo, tkactwo, gorzelnictwo i przemys³
drzewny. Korzyœci przynosi³a szeroko pojêta gospodarka leœna 
i rybo³ówstwo. Lasy dostarcza³y drewna budowlanego i opa³owego,
ptactwa, owoców i zió³ leœnych, grzybów, miodu, wosku oraz paszy
dla trzody chlewnej (¿o³êdzie).
W pobli¿u Maszkowic wydobywano i wypalano wapno, które

czêœciowo sprzedawano, a czêœciowo wykorzystywano w czasie
remontów budynków klasztornych oraz podczas ich przebudowy. 

Na terenie klasztornych w³oœci istnia³y karczmy, przewa¿nie
dzier¿awione przez so³tysów. Jan D³ugosz informuje, ¿e w jego
czasach by³o ich ponad piêædziesi¹t, póŸniejsze Ÿród³a zawieraj¹
niewiele informacji na ten temat, jednak prawdopodobnie, zdaniem
historyków, ich liczba w póŸniejszych wiekach nie by³a mniejsza.
Niektórzy karczmarze posiadali sporo ziemi, uprawiali wiêc wszelkie
potrzebne im roœliny i prowadzili hodowlê. Warzyli piwo, sycili miód,
wyrabiali wêdliny, piekli chleb i ciasta, przygotowywali inne potrzebne
potrawy. Niezbêdna by³a w takich karczmach wykwalifikowana 

i dosyæ liczna s³u¿ba. Przy wielu karczmach znajdowa³y siê kuŸnie.
W XVII i XVIII stuleciu dobra klasztorne by³y systematycznie

pustoszone przez obce i polskie wojska. W czasach potopu
szwedzkiego wielokrotnie stacjonowa³y na tych ziemiach chor¹gwie
polskie, wymuszaj¹c kontrybucje, prowiant i fura¿ od ch³opów oraz
dopuszczaj¹c siê rabunków, gwa³tów i grabie¿y. Przemarsze i postoje
wojsk szwedzkich oraz tocz¹ce siê walki dope³nia³y dzie³a
zniszczenia. Najdotkliwsze straty ponieœli mieszkañcy dóbr
klasztornych podczas wojny pó³nocnej. Szczególnie da³y siê im we
znaki w latach 1693 - 1706 wojska hetmana Sieniawskiego, które
z³upi³y w³oœci klasztorne kilkakrotnie, nie zwa¿aj¹c na interwencjê
hetmana wielkiego Lubomirskiego, u którego poskar¿y³y siê
zrozpaczone klaryski. W 1702 r. wojska szwedzkie spali³y Stary S¹cz.
Równie¿ konfederacja barska nie ominê³a dóbr konwenckich. Koszty
wy¿ywienia i utrzymania stacjonuj¹cych tu konfederatów by³y
olbrzymie.
Dotkliwie dawa³y siê we znaki tutejszej ludnoœci klêski ¿ywio³owe.

Czêsto powtarzaj¹ce siê powodzie niszczy³y dobytek; pod wod¹
znajdowa³y siê niejednokrotnie niemal ca³e wsie. Wielka woda nie
omija³a te¿ miasta. Równie groŸne by³y po¿ary. Mieszkañcy tych ziem
nara¿eni byli tak¿e na napady beskidników. Obfity i tragiczny plon
zbiera³y epidemie. Bywa³y okresy, w których morowe powietrze
niemal co roku dziesi¹tkowa³o wioski i sio³a. W 1710 roku na skutek
zarazy wymar³a wiêkszoœæ mieszkañców Starego S¹cza.
Klasztor w ró¿ny sposób pomaga³ ludnoœci skrzywdzonej przez los

lub przez innych ludzi. Mimo to, na skutek wojen i klêsk ¿ywio³owych,
na wsiach powstawa³y tzw. pustki. Nazywano tak opuszczone
gospodarstwa. Czasem ch³opi porzucali zagrody równie¿ z powodu
nadmiernego ucisku ze strony dzier¿awców, a nawet niektórych
rz¹dców i podstaroœcich. Przypadki zbiegostwa ch³opów nie by³y
wszak¿e czêste, nie zdarzy³y siê te¿ w staros¹deckim latyfundium 
(w przeciwieñstwie do innych maj¹tków) zbrojne wyst¹pienia
ludnoœci wiejskiej przeciw urzêdnikom, czy klasztorowi.

cc  dd  nn

1. Feliks Kiryk, Zarys dziejów latyfundium staros¹deckiego, (w:) Henryk
Barycz (red.) Historia Starego S¹cza od czasów najdawniejszych do
1939 roku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979, s. 127.

2. Ibidem, s. 127.
3. Ibidem, s. 140.
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JUBILEUSZ STAROSĄDECKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

Dziarska 85−latka !
W sobotê 29 stycznia br. odby³ siê w kinie Poprad

uroczysty koncert z okazji 85-lecia Staros¹deckiej
Orkiestry Dêtej. 
Koncert prowadzi³y: Danuta Hejmej i Marysia Ziêba, które
tak¿e  rozmowia³y z niektórymi goœæmi orkiestry. 
O historii i wspó³czesnoœci orkiestry i w ogóle o ¿yciu
kulturalnym w mieœcie opowiadali: Jan Koszul, Maciej Ropek
(by³y dyr. Domu Kultury Kolejarza w Nowym S¹czu), Jan
Lachowski, Stanis³aw D¹browski i Stanis³aw Welanyk.
Wspomnienia ilustrowano zdjêciami na ekranie.

Imprezê rozpoczêli „Hejnaliœci” z Technikum Leœnego,
nastêpnie zagra³a „zacna jubilatka”, a póŸniej wyst¹pi³y:
Grupa Tambourmajorek, „Chór koœcio³a œw. El¿biety“,
„Staros¹decka Kapela Regionalna” oraz Dzieciêcy Zespó³
Regionalny „Staros¹deczanie”.

Po koncercie odby³ siê bankiet. W uroczystoœci bra³y udzia³
ca³e pokolenia staros¹deczan, weterani orkiestry, obecne 
i poprzednie w³adze miasta, radni, dzia³acze spo³eczno-
kulturalni, w³adze Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, dyrektorzy
szkó³… Obecni byli m.in.: ks. pra³at Alfred Kurek, burmistrz
Marian Cycoñ i zastêpca burmistrza Jacek Lelek,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jerzy Górka, poprzedni
przewodnicz¹cy rady: Jan Gomó³ka i Wies³aw ŒledŸ,
przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Sportu i Kultury RM Marian
Lis, prezes miejskiej OSP Antoni Wilk, komendant miejsko-
gminnej OSP Antoni Piêtka, dyr. Diecezjalnego Centrum
Pielgrzymowania ks. Tadeusz Sajdak, d³ugoletni prezes 
i kronikarz orkiestry Stanis³aw Kaliciecki… Przewodnicz¹cy 
J. Górka sk³ada³ gratulacje by³ym i obecnych twórcom
orkiestry oraz by³ym i obecnym muzykom, natomiast dyrektor
Zbigniew Czepelak poinformowa³ o nagrodzie przyznanej
orkiestrze przez Starostê Nowos¹deckiego i zaprosi³ j¹ do
udzia³u w koncercie z okazji Dnia Dzia³acza Kultury.
Staros¹decka Orkiestra Dêta liczy sobie ju¿ 85-lat. Choæ

siêga tradycj¹ czasów tu¿ po I wojnie œwiatowej, jest
orkiestr¹ ca³kiem dziarsk¹, od kilku lat prym w zespole
wiedzie m³odzie¿. 
Powstanie orkiestry wi¹¿e siê ze zwi¹zkiem zawodowym

kolejarzy „Bratnia Pomoc”. Orkiestra rozpoczê³a dzia³alnoœæ
w roku 1919 - najpierw jako kolejowa, póŸniej, w latach 90.
zosta³a przekszta³cona w stra¿ack¹. Na pocz¹tku muzycy
spotykali siê w œwietlicy im. B. Limanowskiego przy ul.

Kopernika. Inicjatorem utworzenia orkiestry i pierwszym
prezesem by³ Antoni Borkowski, a pierwszym dyrygentem (do
1939 roku) Jerzy Malec. Orkiestra wystêpowa³a wówczas
podczas uroczystoœci pañstwowych w mieœcie i na festynach
organizowanych na Miejskiej Górze.
W czasie II wojny œwiatowej orkiestra zawiesi³a dzia³alnoœæ

z powodu zakazu okupanta. Cz³onkowie orkiestry z Walentym
Wajmanem na czele ukryli instrumenty przed konfiskat¹ 
w prywatnych domach. 
Po wojnie, orkiestra wyst¹pi³a po raz pierwszy 1 maja 1950

roku. Nie by³o pieniêdzy na op³acenie kapelmistrza, tote¿
funkcjê dyrygenta sprawowa³ (do roku 1952) Kazimierz
Koneczny. W 1955 r. dyrygentem zosta³ Franciszek
Szeligiewicz, który prowadzi³ zespó³ do maja 1957 roku.
Nastêpnie na czele orkiestry stan¹³ Kazimierz Orlik, a póŸniej
Stanis³aw Czerpak. W 1958 r. dyrygentem zosta³ Stanis³aw
Latek, kapelmistrz wojskowy z Nowego S¹cza. W 1959 r.
funkcjê dyrygenta obj¹³ Kazimierz Puzio (do grudnia 1975
roku), który wcieli³ do zespo³u uczniów Technikum Kolejowego
w Nowym S¹czu, zamieszkuj¹cych w Starym S¹czu.
W latach 60. i 70. orkiestra koncertowa³a m.in. z okazji „Dnia

Kolejarza”, „Dni Starego S¹cza”, „Œwiêta Ludowego”, „Dni
S¹decczyzny”, „Z³otej Jesieni Popradzkiej” i uczestniczy³a 
w przegl¹dach. W 1961 roku, z okazji pó³wiecza dzia³alnoœci,
orkiestra otrzyma³a od w³adz miejskich „Medal 700-lecia
Starego S¹cza”. W 1976 r. funkcjê dyrygenta sprawowa³
Tomasz Barycz. W 1977 r. dyrygentem zosta³ by³y cz³onek
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego Józef Mordarski,
który dwukrotnie doprowadzi³ zespó³ do II miejsca 
w przegl¹dach wojewódzkich. W 1986 r. dyrygentem orkiestry
zosta³ Stanis³aw Szary, a nastêpnie Emanuel Banasik. W latach
90. orkiestra dzia³a³a krótko przy Miejsko-Gminnym Oœrodku
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Jaœkowe
œpiewanie
WW  ookkrreessiiee  BBoo¿¿eeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa
ww  kkooœœcciieellee  ww  BBaarrcciiccaacchh
rroozzbbrrzzmmiieewwaajj¹¹  kkoollêêddyy..  „„HHeejj,,
ppoonnaadd  rreeggllee” równie chêtnie
œpiewaj¹ chórzyœci, jak 
i mieszkañcy wsi. A chyba tylko
nieliczni kojarz¹ te s³owa 
i melodiê z nazwiskiem staro-
s¹deczanina, który na œwiat
przyszed³ w Cyganowicach. 
Pó³ wieku minê³o od chwili œmierci nauczyciela muzyki,
kompozytora, literata i dzia³acza oœwiatowego Jana Joachima
Czecha. 
Jego wybitny talent muzyczny i literacki ujawni³ siê w m³odym
wieku. Pierwsze kompozycje muzyczne i utwory literackie
powsta³y w 1906 roku.

„Czemuœ mnie Bo¿e nie stworzy³ s³owikiem
albo skowronkiem, t¹ ptaszyn¹ szar¹?
Nuci³bym Tobie w gaju nad strumykiem,
Niós³bym Ci hymny wraz z ptaszêc¹ gwar¹.” 

- pisa³ 21-letni Jan w wierszu zatytu³owanym „Przy œwietle
ksiê¿yca”. Ju¿ wtedy olbrzymie pok³ady artystyczne szuka³y
upustu dla swych mo¿liwoœci. Potencja³ twórczy m³odzieñca by³
ogromny. Œwiadcz¹ o tym jego liczne dzie³a liryczne, muzyczne,
dramaty, utwory sceniczne. Pracowa³ i przekazywa³ innym
swoje prace. Próbowa³ nauczyæ patrzeæ i widzieæ, tak, jak on
sam. A s³ysza³ wiêcej, ni¿ przeciêtny cz³owiek. Tak naprawdê
Jan Joachim Czech nie tworzy³. On tylko przelewa³ na papier
to, czym têtni³o ¿ycie. Zapisywa³ s³owa i melodie, które brzmia³y
w jego otoczeniu. Talent, który otrzyma³ w darze, mia³
niewyobra¿alny wymiar. Nie da³ mu zanikn¹æ. Pisa³, pisa³, pisa³.
Troskliwie pielêgnowa³ to, co otrzyma³ w darze od Stwórcy.
Mo¿na mówiæ o nim na wiele sposobów: muzyk, kompozytor,
literat, dramaturg lub jednym s³owem: AArrttyyssttaa. 
Zmar³ 1 stycznia 1955 roku w Starym S¹czu. Spoczywa na tzw.
Starym cmentarzu. Przechodzieñ zauwa¿y zaczerpniête z jego
pieœni przes³anie, wyryte na p³ycie grobowca: 

„Na polskiej dziedzinie 
Jaœkowa œpiewka ostanie”.

Spe³ni³y siê jego pragnienia. Kolêdy z I cz. „Suity na Bo¿e
Narodzenie” ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹. Niektóre
wesz³y na sta³e do repertuaru muzyki koœcielnej wielu parafii
naszego regionu. Warto ich pos³uchaæ, zw³aszcza w Barcicach,
gdzie stanowi¹ tzw. „¿elazny repertuar” bo¿onarodzeniowy. Bo
s³owa i melodie jego Jaœkowych kolêd ³atwo wpadaj¹ w ucho.
Ka¿dego rozczuli „Ko³ysanka Matki Boskiej”. Przejmuje rzewna
„W mroŸn¹ noc grudniow¹”. Œpiewaj¹cy chêtnie sk³adaj¹
deklaracjê s³u¿by Bogu s³owami „Góralskiej” - „My bêdziemy
staæ przy Tobie jak granit, jak ska³a, by Ci chwa³y, w ka¿dej
dobie pieœñ brzmia³a”. ¯ywo œpiewa siê „Mazursk¹”.
Zaskoczyæ wiêc mo¿e s³uchacza proœba skierowana do Syna
Bo¿ego wypowiadana radosnym, nieco ¿artobliwym tonem: 

„Zrób nam Jezu uciechê, 
pod niebiañsk¹ przyjm strzechê, 
spraw, by wszyscy wielcy, mali, 
tam po œmierci siê dostali, 
na wieczn¹, bezpieczn¹ kolêdê”. 
Ale przecie¿: Kto œpiewa, dwa razy siê modli.

MM..  DDyyjjaass
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Kultury, a nastêpnie zosta³a w³¹czona do Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej. Od stra¿aków otrzyma³a lokum w stra¿nicy 
i umundurowanie. Dyrygentem zosta³ wówczas cz³onek
orkiestry Stanis³aw D¹browski, który prowadzi j¹ do dziœ. 
W 1995 r. orkiestra przeprowadzi³a siê do siedziby Zespo³u

Placówek Spo³eczno-Kulturalnych Miasta i Gminy Stary S¹cz
(by³ego i póŸniej ponownie utworzonego Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury). 
Orkiestra finansowana jest prawie w ca³oœci ze œrodków

bud¿etu miasta i gminy Stary S¹cz. 
Obecny kierownik i dyrygent zespó³ odm³odzi³, a nastêpnie

przekszta³ci³ w orkiestrê miêdzyszkoln¹. W Oœrodku zespó³
doczeka³ siê du¿ej, osobnej sali prób i jednolitych ubrañ.
Instrumenty zosta³y poddane renowacji, zakupiono tak¿e
kilka nowych i wprowadzono sta³y harmonogram zajêæ. Teraz
w orkiestrze jest ponad 40 instrumentalistów (w tym
dziewczêta). Orkiestra bierze udzia³ w uroczystoœciach
gminnych - koœcielnych i œwieckich, koncertuje „Pod lipami”,
towarzyszy procesji w „Bo¿e Cia³o”, wystêpuje w obchodach
rocznicy wizyty Ojca Œwiêtego, w Festiwalu Muzyki 
Dawnej (czterech trêbaczy rozpoczyna ka¿dy koncert 
hejna³em: Omnia Beneficia), w „Staros¹deckim Jarmarku
Kulturalnym“.
Staros¹decka orkiestra jest laureatk¹ kilku przegl¹dów, m.in.
presti¿owego Festiwalu Orkiestr Dêtych „Echa Trombity”.
Docenili j¹ tak¿e nasi po³udniowi s¹siedzi, u których
„dychowka” jest niezwykle popularna, wrêcz uwielbiana. 
W ubieg³ym roku orkiestra D¹browskiego dwukrotnie
wystêpowa³a podczas wa¿nych imprez kulturalnych 
w Lewoczy. Koncertowa³a tak¿e przed Jego Œwi¹tobliwoœci¹
Janem Paw³em II w Watykanie. 

RRyysszzaarrdd  KKuummoorr  

/Przy pisaniu tekstu korzysta³em z publikacji arch. DKK Kolejarz w Nowym S¹czu/
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Sens istnienia kultury… 
RRoozzmmoowwaa  DDaannuuttyy  HHeejjmmeejj  ii  MMaarriiii  ZZiiêêbbyy  zzee  SSttaanniiss³³aawweemm
WWeellaannyykkiieemm  --  ddyyrreekkttoorreemm  SSttaarrooss¹¹ddeecckkiieeggoo  FFeessttiiwwaalluu
MMuuzzyykkii  DDaawwnneejj,,  ppooddcczzaass  uurroocczzyyssttooœœccii  8855--lleecciiaa
SSttaarrooss¹¹ddeecckkiieejj  OOrrkkiieessttrryy  DDêêtteejj  2299  ssttyycczznniiaa  ww  kkiinniiee  „„PPoopprraadd““

D.H. - Us³yszeliœmy przed chwil¹ utwór Omnia Beneficia -
hejna³ Staros¹deckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, którego
jest Pan dyrektorem. Co takiego jest w naszym mieœcie, ¿e
tak chêtnie Pan tutaj przyje¿d¿a? 
S.W. - Ju¿ od kilku lat jestem dyrektorem festiwalu, ale
uczestniczy³em w nim jako muzyk, jeszcze za czasów
dyrektora Stanis³awa Ga³oñskiego, a jeszcze wczeœniej
przyje¿d¿a³em w te strony na wakacje, czyli jestem takim
trochê staros¹deczaninem z wyboru, w zwi¹zku z tym jest to
dla mnie bardzo wa¿ne miejsce. Moje widzenie festiwalu,
które staram siê wcielaæ w ¿ycie jest takie, ¿e jest on
oczywiœcie œwiêtem kultury, tzw. muzyki powa¿nej, choæ to
stwierdzenie jest trochê myl¹ce, poniewa¿ w ogóle nie
uwa¿am, ¿e istnieje muzyka powa¿na, weselna czy
pogrzebowa - muzyka jest jedna, w zasadzie tylko dobra lub
z³a. Sukces, który festiwal odnosi i zawsze odnosi³
spowodowa³, ¿e na tej podstawie spróbowa³em rozszerzyæ go
do ca³ego tygodnia i to siê uda³o. To, ¿e na festiwal chodz¹
ludzie i jest ich bardzo du¿o, to znaczy, ¿e muzyka jest po
prostu dobra i funkcjonuje tutaj bardzo dobrze. Moj¹ ide¹
by³o, ¿eby muzykê powa¿n¹ osadziæ jeszcze bardziej w tym
miejscu, to znaczy spowodowaæ, ¿e powstaje np.
Staros¹decki Jarmark Kulturalny, gdzie oprócz goœci
festiwalu wystêpuje œwiêtuj¹ca dzisiaj piêkny jubileusz
staros¹decka orkiestra, twórcy ludowi, œpiewaczki 
z M³odzie¿owego Domu Kultury i wszystko razem siê wi¹¿e.
Jest to w ogóle szansa zaistnienia tzw. kultury lokalnej. Co
innego jest kultur¹, gdy kupujemy p³yty i mo¿emy ich 
w ka¿dym miejscu s³uchaæ, natomiast sens istnienia kultury
w mieœcie takim jak Stary S¹cz, takim jak Kraków jest taki,
¿e bêdzie ona funkcjonowaæ i bêdzie ¿ywa. Przez to w³aœnie,
miêdzy innymi, Stary S¹cz bêdzie identyfikowany w Europie 
i œwiecie.

D.H. - Dziêkujemy bardzo, oby spe³nia³y siê te propozycje 
i marzenia...
S.W. - Chcia³bym powiedzieæ o jeszcze jednym fakcie, który
mnie ze Starym S¹czem ³¹czy, o którym przypomnia³em
sobie ogl¹daj¹c zdjêcia staros¹deckiej orkiestry dêtej 

z czasów kolejowych - w mundurach. Otó¿ mój dziadek by³
te¿ dyrygentem orkiestry kolejowej, tyle ¿e w Krakowie.
Mam w domu du¿o starych zdjêæ z ich wystêpów, m.in. jak
graj¹ w Nowym S¹czu, przed i tu¿ po II wojnie œwiatowej.
Niewykluczone wiêc, ¿e gdzieœ siê obie orkiestry spotka³y. 

D.H. - Jak ocenia Pan prze³o¿enie sztuki profesjonalnej na
dzia³anie amatorskie?
S.W. - Jak ju¿ powiedzia³em, to musi byæ powi¹zane, 
a przede wszystkim sensowne, zarówno w kulturze
profesjonalnej jak i amatorskiej, nic nie mo¿na robiæ na si³ê.
Je¿eli jest taki cz³owiek jak Stanis³aw D¹browski, to okazuje
siê, ¿e kilkadziesi¹t osób gra w orkiestrze. Gdyby nie chcieli 
z nim graæ, to prawdopodobnie tej orkiestry by nie by³o, ale
jakoœ to robi, ¿e chc¹ graæ. W zwi¹zku z tym, musi byæ
w³aœciwy czas, w³aœciwe miejsce i w³aœciwi ludzie, a przede
wszystkim sens. Gdyby na festiwal nie przychodzili ludzie, to
pewnie upad³by po dwóch edycjach. 

D.H. - Jak Pan ocenia ¿ycie kulturalne w naszym mieœcie?
S.W. - Staram siê nie oceniaæ, przygl¹dam siê. Czêœciowo
jestem zwi¹zany ze Starym S¹czem, a czêœciowo mogê na to
popatrzeæ z boku. Wydaje mi siê, ¿e istnieje kilka silnych
punktów, które tworz¹ œrodowisko, niezbyt liczne, w proporcji
do wielkoœci miasta. Z du¿¹ sympati¹ obserwujê dzia³alnoœæ
orkiestry, z sympati¹ obserwujê œrodowisko artystyczne -
plastyczno - muzyczne, które tworzy siê przy galerii, wiem 
o dzia³alnoœci Oœrodka Kultury, wiem o ró¿nych inicjatywach,
które jakby tworz¹ to ¿ycie. Wiem te¿ o trudnoœciach, 
z którymi siê one spotykaj¹. Czêsto trudno zrozumieæ
osobom, które decyduj¹ o tych rzeczach, ¿e inwestycja 
w kulturê procentuje póŸniej. A przecie¿ gdyby nie inwestycje
w kulturê, nie wiadomo jak by przetrwa³a polskoœæ w tym
kraju. To siê nie zwraca od razu, to siê zwraca w nastêpnych
pokoleniach.

M.Z. - Jakie przes³anie skierowa³by Pan do m³odych?
S.W. - Powiedzia³bym tylko tyle, ¿eby byli jeszcze ciekawsi
œwiata i starali siê aktywnie uczestniczyæ w kulturze, nie tylko
muzycznej, lecz w ogóle ka¿dej, nie korzystaj¹c tylko z tego,
co oferuje radio, telewizja, p³yty, tylko tworz¹c j¹ aktywnie.
To jest zupe³nie co innego. Mo¿na to porównaæ do bardzo
dobrego jedzenia w domu i do jedzenia w „makdonaldzie”,
które jest gotowe i wszêdzie na œwiecie identyczne.

D.H. - A jak wygl¹daj¹ przygotowania do tegorocznego
festiwalu?
S.W. - Mam ju¿ pewn¹ koncepcjê, któr¹ próbujê teraz
zamkn¹æ. Wiem ju¿, ¿e festiwal w tym roku bêdzie trochê
mniejszy, w tym sensie, ¿e nie bêdzie tylu zespo³ów i tak
licznych wykonawców. I nie ma w tym nic z³ego, dlatego ¿e
tak by³o w ostatnich latach, zw³aszcza w roku jubileuszowym.
Próbujê teraz uzgodniæ szczegó³y. Mogê zapewniæ, ¿e je¿eli
wszystko u³o¿y siê pomyœlnie, festiwal bêdzie tak jak zwykle
w ostatnim tygodniu czerwca. Wyst¹pi sporo ciekawych
ludzi, ale mniej bêdzie zespo³ów, a wiêcej solistów. 

D.H. - Dziêkujemy bardzo za przyjêcie zaproszenia 
i przybycie do nas oraz za du¿o mi³ych s³ów pod adresem
Starego S¹cza i jego mieszkañców. 
S.W. - Dziêkujê bardzo. 

Spisano z taœmy magnetofonowej. (RED)
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Wswoich tutaj rozwa¿aniach ubieg³orocznych pt. Very
old Stary S¹cz (nr 10 - 11 Kuriera) pad³o z mojej

strony pytanie, czy to jest w porz¹dku, ¿e starym miastom
nie pozwala siê dalej starzeæ? O przyk³ady na to, ¿e nie
by³o to pytanie bez pokrycia, nie trudno. Tak samo zreszt¹,
jak i o przyk³ady skutków tego procesu. Nazwijmy go
koniecznym unowoczeœnianiem.

Nara¿one zosta³y na to zw³aszcza staromiejskie rynki
g³ówne. 

W Krakowie na przyk³ad trwa akurat pe³en
zawstydzenia odwrót - nieœmia³e przywracanie jego
wygl¹du, rzekomo zbli¿onego do tego, jaki by³ pierwotnie. 

A ile¿ jest u nas rynków, które ju¿ raz na zawsze
straci³y pierwotn¹ to¿samoœæ, trac¹c bezpowrotnie swój
staromiejski urok. Jest te¿ kilka takich niepowtarzalnych
rynków, którym w dalszym ci¹gu zdaje siê to jeszcze
powa¿nie zagra¿aæ, a do których trudno nie zaliczyæ rynku
staros¹deckiego.

Ale chocia¿ to przytoczone pytanie nie by³o bez
pokrycia, jednak¿e, gdy siê tak nad jego sensem chwilê
zastanowiæ, wtedy nie sposób nie dojrzeæ w nim
retorycznoœci. A na pytanie retoryczne - wiadomo - nie
oczekuje siê odpowiedzi. Jest stawiane w celu wywo³ania
silniejszego wra¿enia. Tak siê go przynajmniej definiuje 
w leksykonach. Czyli jak gdyby dawa³o siê w nim s³yszeæ
odg³os przys³owiowego rozdzierania szat.

I rzeczywiœcie, jeœli siê na to spojrzy naskórkowo,
wtedy a¿ siê prosi, by ca³¹ win¹ za nieposzanowanie tego,
co mówi¹ wieki, zwaliæ na okreœlony rodzaj czyjejœ
ignorancji, rodz¹cej z³¹ wolê, a czêsto te¿ w dalszej

konsekwencji nawet i okolicznoœciow¹ - tak po drodze -
podatnoœæ na korupcjê.

Z drugiej jednak strony, to jedynym przecie¿
sposobem, by miastu pozwalaæ siê starzeæ przy pe³nym
poszanowaniu jego status quo, to trzeba by go by³o
zamieniæ w skansen. Ale by³oby ono wówczas miastem li
tylko do zwiedzania, nie zaœ do zamieszkiwania przez
ludzi, co chc¹ ¿yæ jak najbardziej wspó³czeœnie. 

Czyli nie by³oby miastem ¿ywym. Bo miasto ¿ywe
mimowolnie - automatycznie jakby - podlega tym zasadom
rozwojowym, które chroni¹ go przed popadniêciem w stan
skansenu. Te zaœ zasady zale¿ne s¹ od prawide³ postêpu,
który siê nie za bardzo liczy z czymœ takim jak choæby
nienaruszalnoœæ czegoœ, co piêkne, poniewa¿ stare. 
W znamienny sposób z tym problemem boryka³ siê np.
Asy¿.

Wymaga³oby to jednak oddzielnego omówienia. Ja
tymczasem pragnê wywi¹zaæ siê z ubieg³orocznego
przyrzeczenia. Obieca³em siêgn¹æ do graficznych szkiców
zabytków naszego miasta W³odzimierza Buczka,
zawartych w publikacji krakowskiego KAWu z 1975:
„Zabytki na trasach turystycznych Województwa
krakowskiego”. Bo s¹ te szkice z pewnoœci¹ przyczynkiem
wzbogacaj¹cym konterfekt naszego grodu. A zw³aszcza
jego rynku. 

Dodam, ¿e w nieustannym wzbogacaniu tego¿
konterfektu uczestniczy³ od samego pocz¹tku Kurier, 
o czym warto przypomnieæ w niniejszym jego numerze -
sto piêædziesi¹tym ju¿ przecie. 

S¥DECKIE WYCZULENIA

Edmund Wojnarowski

PPRRZZYYCCZZYYNNEEKK  DDOO  KKOONNTTEERRFFEEKKTTUU
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Promocja książki Małgorzaty Czech − Gawrońskiej
„ZAPROSI£O CIÊ ¯YCIE”

M. Czech - Gawroñska podpisuje debiutancki zbiór wierszy
„ZAPROSI£O CIÊ ¯YCIE” podczas promocji w „Omenie” 
8 stycznia br.

BBeesskkiiddzzkkii  kkaazznnooddzziieejjaa

Wierchowy kaznodzieja na ambonach drzew
przysiad³

osikowe tr¹ca liœcie
wko³o nocna cisza
kopa Radziejowej w ciep³ym drzemie mroku
bia³ym mgie³ oddechem dotyka ob³oków

Chrupnie krucha ga³¹Ÿ pod nog¹ rogacza
szarym skrzyd³em puchacz muœnie cieñ suchego

kija    
i ju¿ koniec drzemki
ju¿ retor siê zrywa
ko³uje zawodzi oracje zaczyna

Czarne czuby wierchów poroœniête lasem
obudzone nagle w os³upieniu stoj¹
zadziwione now¹ nut¹ wiatru
drewniane serca kropl¹ pieœni koj¹

LLiisstt  ddoo  PPiioottrraa

Œwiêty Piotrze
têskniê choæ wiem, ¿e to dziwne
ale Ty niczemu siê nie dziwisz
mówi¹, ¿eby nie wywo³ywaæ wilka
bo nie wiadomo kto i kiedy
gdybyœ coœ wiedzia³
daj znak na b³êkitnym
albo na szaro-burym
albo niech spadn¹ klucze z gwoŸdzia
albo co

Wiem, ¿e jesteœ równy goœæ
uwiêziono Ciê w nagrodê
jak przyjdê to pogadamy
nie ¿eby jakieœ koneksje
normalnie
powinowactwo dusz

Tylko czy znajdzie siê czas na pogawêdkê
bo z czasem podobno tam krucho
i siedzenie jakieœ przygotuj
bo nawet nie umiem p³ywaæ
a co dopiero

To na razie

Do uduszenia

ZZaaœœlluubbiinnyy

S³yszysz jak skrzypi œnieg pod butami
zakurzony migotliwym py³em 
cyrkoniami szklanych drobinek
œpi las
sam w wielkim puchowym ³o¿u

S³oneczne ig³y pêdz¹ce z przestworzy 
szyj¹ diademy œwierkom
na stupalczaste bezlistne d³onie dêbów 
zarêczynowe wk³adaj¹ pierœcienie
m³odym pannom sosnom .
sypn¹ kolczykowe dzwoneczki samograjki 
sêkatym staruszkom obejmuj¹cym siê czule 
zaœlubinowe zamykaj¹ kajdany

na s³oneczn¹ niewolê 
nieœmierteln¹ 
przedwieczn¹

* * *

kr¹¿ymy pod krzakiem leszczyny
w g³upim miejscu szukamy grzyba 
d³ugo szperamy w bezsensie 
¿eby stwierdziæ ¿e nie warto 
wijemy gniazda ¿eby siê 
uwiêziæ wzlatujemy by by³o sk¹d spadaæ 
zwierzamy siê by ¿a³owaæ 
rodzimy by œmierci daæ zajêcie

szukamy wiecznoœci ¿eby nie by³o wyboru

* * *

co tu robiê
przed tym talerzem z truskawkami 
z ³okciami na stole
w butach w sam raz
w³osami od fryzjera
makija¿em permanentnym 
cia³em podobno moim
i z pryszczem na nosie
nie wiadomo po co

jak ja
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Danuta Su³kowska

IInntteerreessuujj¹¹ccyy  ddeebbiiuutt

W Starym S¹czu przybywa ludzi pióra. Pod koniec
ubieg³ego roku ukaza³ siê debiutancki zbiór wierszy

Ma³gorzaty Czech - Gawroñskiej pod wiele mówi¹cym
tytu³em „ZAPROSI£O CIÊ ¯YCIE”. To ciekawa ksi¹¿ka,
dowodz¹ca, i¿ jej autorka obdarzona jest nie tylko du¿¹
wra¿liwoœci¹, bez której po prostu nie mo¿na byæ poet¹, ale
posiada te¿ ³atwoœæ pos³ugiwania siê s³owem - swobodnie
buduje obrazy poetyckie, jasno wyra¿a myœli i uczucia. Jej
wiersze s¹ spontaniczne i œwie¿e.
Jak mo¿na siê by³o spodziewaæ na podstawie tytu³u zbioru,

wiersze w nim pomieszczone ukazuj¹ blaski i cienie ludzkiego
¿ycia, zatem ka¿dy czytelnik mo¿e w nich dostrzec cz¹stkê
swojego losu - jakieœ radoœci, pasje i zachwyty, trochê
smutków, k³opotów i niepowodzeñ, ró¿ne têsknoty i marzenia
oraz sporo zwyczajnej szarej codziennoœci. Najczêœciej
autorka pisze - z ujmuj¹c¹ szczeroœci¹ i wprost - o w³asnych
uczuciach i prze¿yciach.

Przyjrzyjmy siê bli¿ej zwierzeniom Ma³gorzaty Czech -
Gawroñskiej. Kilka przepojonych mi³oœci¹ wierszy poœwiêci³a
najbli¿szym. Jest wœród nich utwór dedykowany „Dziadziowi
Janowi - Joachimowi”, w którym tak zwraca siê do swego
utalentowanego Przodka:

(...)
Tobie kochany Dziadziu, niæ s³oneczna poranna
wplot³a siê w klucz wiolinowy
w smyczek co serca potr¹ca...
Wierszem pisane fale...
polne dzwonki - kolêdy...
pozbiera³eœ wœród lasów, ulic i pól bitewnych
Rozrzucone, nieznane
zwiêd³ym œwiatem przykryte
nazbiera³eœ je id¹c prost¹ drog¹ przez ¿ycie...
(...)

Bardzo wzruszaj¹ce s¹ wiersze poœwiêcone dzieciom. 
W jednym z nich, zatytu³owanym - „Kasi”, czytamy:

By³am jak du¿e dziecko
gdy zapuka³aœ do mnie
swym ma³ym paluszkiem
a wtedy zagra³a we mnie
muzyka ca³ego wszechœwiata
smyczki zakwili³y rzewnie
waltornie dostojnie zabrzmia³y
arpeggia harfy rozp³ynê³y mnie
w miliony kropel mi³oœci
gwiazdy i przestworza da³y moc niezwyk³¹
dar mi³oœci
(...)

Sporo utworów traktuje o mi³oœci kobiety i mê¿czyzny. Ró¿ne
s¹ jej odcienie, barwy i kszta³ty. Bywa odwa¿na i namiêtna,
romantyczna i nieœmia³a, spe³niona lub nieodwzajemniona.
Domyœlaæ siê mo¿na, ¿e w niektórych utworach autorka
zwraca siê do mê¿a. A mo¿e nie? Mo¿e teksty te napisane s¹
w imieniu wszystkich zakochanych kobiet? Bo ka¿da pod
wp³ywem uczucia mo¿e myœleæ, lub pisaæ - jeœli potrafi -
podobnie jak bohaterka liryczna tego wiersza:

Œpisz jeszcze
³ykasz sen ³akomie
ca³y jesteœ ze snu
i ca³y mój

czekam a¿ zbudzisz siê
a spojrzenie Twoje
uniesie mnie
na wy¿yny kobiecoœci
(...)
niech drgaj¹ rytmem naszych cia³
naszych œwiatów œwiadkowie

Barwne, przepojone szczerym uczuciem strofy opowiadaj¹ 
o piêknie i przesz³oœci ziemi ojczystej. Pobrzmiewaj¹ w nich
echa dawnych zdarzeñ, m.in. II wojny œwiatowej,
przywo³ywane s¹ wspomnienia ludzi, których czas ju¿ min¹³.
Najbli¿sza poetce S¹decczyzna jest w ksi¹¿ce
uprzywilejowana. Wiele tu opisów jej pejza¿y - s¹ to
dynamiczne i malarskie, bardzo przemawiaj¹ce do wyobraŸni
czytelnika obrazy. Autorka z du¿ym wyczuciem buduje ³adne,
oryginalne metafory - niemal widzimy wynios³e góry, ciemne,
szumi¹ce lasy i przejrzyste strumienie, czujemy powiew
halnego wiatru. Na kartach ksi¹¿ki obecny jest, bo jak¿e by
inaczej, równie¿ Stary S¹cz - miasto w którym rodzina
Czechów mieszka od kilku pokoleñ. Spójrzmy na jego
poetycki obraz w wierszu pod tytu³em „Koncert”:

Rozp³akany deszczem
Stary, bardzo stary S¹cz
przysiad³ na szeleszcz¹cych spódnicach
zielonych ogrodów
ws³uchany w koncert wieczorny
gdzie sza³amai cichy dŸwiêk
zapl¹tany w korony drzew klasztornych
wije siê, b³¹ka
krople deszczu otrz¹sa z partytury drzew
a zab³¹kany lutni œpiew
skrzyd³em ptaka wzlatuje nad wieczorne miasto
(...)

W wydawnictwie tym mo¿na znaleŸæ wiêcej utworów, 
w których rozbrzmiewa muzyka - jeszcze jedna wielka mi³oœæ
poetki. To niew¹tpliwie tej w³aœnie pasji zawdziêcza ona
œwietne poczucie rytmu, dziêki któremu wiele jej wierszy
cechuje melodyjna p³ynnoœæ. 

Warto te¿ zwróciæ uwagê na poczucie humoru autorki
omawianego zbioru. Niejednokrotnie bardzo powa¿ne sprawy
przedstawia z lekkim przymru¿eniem oka lub 
z dobroduszn¹ kpin¹, zdarzaj¹ siê te¿ wiersze z pewn¹ doz¹
sarkazmu. Staæ j¹ równie¿ na autoironiê:

Pomiêdzy zielon¹ fasolk¹ bulgocz¹c¹ w garnczku
a rozbiciem kotletów wieprzowych
miêdzy lekarstwem dla dziecka i herbat¹ z malin
kilka s³ów siê upuœci i zaczerni papier
jakaœ skarga ¿al listek czy rozmaryn
rozpachni siê nagle
poœród œrody zwyk³ej czy czwartku
(...)
k³ania siê igie³ka œwierkowa mru¿¹c oczka
diamentowe niebieskie
mg³y
mg³y siê podnosz¹
sw¹d
coœ siê przypali³o

Plusów, jak widaæ - sporo, co dobrze wró¿y na przysz³oœæ 
i pozwala mieæ nadziejê, ¿e nie trzeba bêdzie zbyt d³ugo
czekaæ na nastêpn¹ ksi¹¿kê Ma³gorzaty Czech - Gawroñskiej.

_________________________
Ma³gorzata Czech - Gawroñska, Zaprosi³o ciê ¿ycie, Wydawnictwo
MODUS, Stary S¹cz 2004, ss. 198.
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MASZ UMYSŁ SPRAWNIEJSZY
NIŻ MYŚLISZ
Sposób funkcjonowania mózgu i pamiêci fascynowa³ ludzi

od najdawniejszych lat. Nic dziwnego zatem, ¿e ostatnie
czterdzieœci lat przynios³o rozwi¹zanie wielu zagadek, jednak
min¹ jeszcze stulecia, nim mózg bêdzie w stanie zrozumieæ
sam siebie - tak s¹dzi wybitny badacz J.C Eccles.
Bardzo ciekawy jest fakt, ¿e wiele prawid³owoœci dotycz¹cych
funkcjonowania mózgu sformu³owano ju¿ wczeœniej, a niektóre
znane s¹ nawet od czasów staro¿ytnych, np. Egipcjanie
wiedzieli, ¿e lewa czêœæ mózgu kontroluje i odbiera wra¿enia 
z prawej strony cia³a i odwrotnie. Staro¿ytni Rzymianie
korzystali z formu³y pamiêci, anga¿uj¹cej w zapamiêtywanie
obydwie pó³kule.
Druga po³owa XX wieku dostarczy³a narzêdzi i metod, które

pozwalaj¹ naukowo wyt³umaczyæ i udowodniæ wczeœniej znane
tezy oraz dokonywaæ nowych odkryæ. Najwa¿niejsze dotycz¹
biochemii zapamiêtywania, elektrycznej aktywnoœci mózgu
oraz lokalizacji treœci pamiêciowych.

D³ugo trwaj¹ce spory naukowców na temat tego, czy
po³¹czenia miêdzyneuronowe w korze mózgu maj¹ charakter
chemicznych procesów, modyfikuj¹cych substancje bia³kowe
w komórkach, czy te¿ to raczej elektryczne impulsy
wymieniane pomiêdzy komórkami, zosta³y rozwi¹zane, dziêki
udokumentowaniu tezy, i¿ pamiêæ krótkoterminowa, tzw.
œwie¿a opiera siê na elektrycznej aktywnoœci mózgu,
natomiast pamiêæ d³ugoterminowa, siêgaj¹ca dalej w czasie,
bazuje na chemicznych modyfikacjach w mózgu.
Sta³o siê to jasne dziêki badaniom Flooda i Jarvika, którzy

wykazali, ¿e farmaceutyki o dzia³aniu modyfikuj¹cym proteiny
wp³ywaj¹ na dzia³anie pamiêci d³ugoterminowej, podczas gdy
medykamenty powoduj¹ce elektryczn¹ aktywnoœæ w mózgu
daj¹ efekty zwi¹zane z funkcjonowaniem pamiêci
krótkoterminowej.

Inne badania przynios³y sprzeczne hipotezy na temat
lokalizacji treœci pamiêciowych. Penfield sta³ na stanowisku, ¿e
s¹ one przypisane okreœlonym miejscom w mózgu. Œwiadczy³y
o tym jego eksperymenty, przeprowadzone podczas operacji
mózgu, w trakcie których pobudza³ elektrod¹ okreœlone
miejsca tkanki kory mózgowej, wywo³uj¹c tym samym
specyficzne wspomnienia np. piosenkê, zapach, rozmowê,
obraz z dzieciñstwa itp. Ponowna stymulacja tego samego
miejsca wywo³ywa³a to samo wspomnienie.
Niemniej jednak prowadzone niemal¿e równolegle badania

innego uczonego - Lashleya, podwa¿y³y teoriê Penfielda.
Lashley usuwaj¹c stopniowo tkankê wczeœniej trenowanych

zwierz¹t, spodziewa³ siê usun¹æ okreœlone œlady pamiêciowe.
Tak siê jednak nie sta³o. ¯adne zwierzê nie straci³o pamiêci,
nawet po usuniêciu 50% kory mózgowej. Pamiêæ stawa³a siê
s³absza i rozproszona, ale istnia³a. Wyniki eksperymentu
uniemo¿liwi³y, zatem przypisanie œladom pamiêciowym
okreœlonych miejsc w tkance mózgowej.

Sprzeczne na pierwszy rzut oka wyniki badañ zosta³y
pogodzone przez tzw. ideê hologramu, która zak³ada, ¿e 
w pewnych przypadkach zarówno ca³oœæ zawiera w sobie
wszystkie czêœci, jak i ka¿da czêœæ zawiera w sobie ca³oœæ.
Gdyby tê sam¹ zasadê odnieœæ do mózgu, mo¿na stwierdziæ,
¿e we wszystkich czêœciach mózgu zostaj¹ równoczeœnie
zgromadzone informacje. Wówczas likwidowanie
pojedynczych miejsc kory mózgowej nie mog³o spowodowaæ
utraty pamiêci. Ta sama informacja jest wtedy obecna w wielu

miejscach mózgu i dlatego Penfield móg³ znaleŸæ pojedyncze
wspomnienie nawet kilkakrotnie.

Innym odkryciem dotycz¹cym funkcjonowania mózgu, 
o prze³omowym znaczeniu dla rozwoju szybkich metod
uczenia, s¹ wyniki badañ prowadzonych przez Sperrego 
i Ornsteina z Uniwersytetu Kalifornijskiego, które przynios³y
im nagrodê Nobla, a œwiatu udowodni³y, ¿e ka¿da z pó³kul
mózgowych cz³owieka jest wyspecjalizowana nie tylko 
w zakresie funkcji motorycznych, ale równie¿ aktywnoœci
psychicznych.

Jednym z pierwszych, którzy zajêli siê przyœpieszonym
uczeniem by³ bu³garski naukowiec i psychoterapeuta 
dr Lazarov. Ju¿ w latach szeœædziesi¹tych opracowa³ w³asn¹
metodê, nazwan¹ sugestopedi¹, która pocz¹tkowo by³a
stosowana g³ównie w nauce jêzyków obcych. Lazarov
wykorzystywa³ w swojej metodzie techniki relaksacyjne,
pozwalaj¹ce osi¹gn¹æ stan Alfa, specjalnie dobran¹ muzykê
barokow¹, oraz celow¹ modulacjê g³osu podczas
przekazywania informacji. Oprócz tego przywi¹zywa³ wagê do
wizualnej prezentacji tekstu, wg opracowanego przez siebie
klucza (przed-wgl¹d plus graficzna organizacja tekstu) oraz
wprowadzi³ tzw. etap aktywacji przyswojonego wczeœniej
materia³u.
Wielu naukowców w Europie i Ameryce Pó³nocnej ruszy³o 

w œlady dr Lazarova. Oprócz tego niektórzy (np. dzia³aj¹cy
niemal¿e równolegle w Anglii T. Buzan), rozwinêli znane od
stuleci mnemotechniki czyli techniki pamiêciowe, które dopiero
teraz - dziêki odkryciom Sperrego i Ornsteina na temat
specjalizacji pó³kul mózgowych - mo¿na by³o naukowo
uzasadniæ.
Superuczenie to metoda, która pozwoli dotrzeæ i uruchomiæ

nieograniczony potencja³ umys³owy, w który ka¿dy z nas jako
istota ludzka - jest wyposa¿ony. Pomo¿e uwolniæ przynajmniej
kilka kolejnych procent mo¿liwoœci, którym dysponuje
cz³owiek.
Z ró¿nych odmian superuczenia korzysta siê nie tylko w szkole
i uczelniach na ca³ym œwiecie, ale tak¿e w niezliczonych
firmach i korporacjach, których pracownicy musz¹ na bie¿¹co
podnosiæ swoje kwalifikacje.
O szybkoœci uczenia, zapamiêtywania i innych mo¿liwoœciach

umys³owych nie decyduje sama liczba komórek nerwowych, 
z których zbudowany jest mózg. Chocia¿ warto wiedzieæ, ¿e
komórek tych jest trylion (100 bilionów komórek aktywnych
oraz 900 bilionów komórek „opiekuñczych”, czyli
od¿ywiaj¹cych i ochraniaj¹cych komórki aktywne), to jednak 
o potencjale umys³owym decyduje liczba mo¿liwych po³¹czeñ
pomiêdzy nimi, która praktycznie rzecz bior¹c jest
nieskoñczona.

Ka¿da ga³¹Ÿ wiedzy i myœli ludzkiej ci¹gle siê rozwija:
medycyna, technika a inne nauki id¹ równie¿ naprzód wielkimi
krokami. W erze komputerów i podró¿y kosmicznych tak¿e
metody uczenia i nauczania nie mog¹ pozostaæ takie jak w
czasach konnych powozów i krynoliny.
To w³aœnie potrzeba sprostania i dotrzymania kroku dynamicznym
przemianom zachodz¹cym na ca³ym œwiecie, doprowadzi³a w toku
wieloletnich badañ do sformu³owania nowej metodologii uczenia
na miarê XXI wieku, nazywanej przez jej usatysfakcjonowanych
u¿ytkowników - superuczeniem.
Superuczenie odpowiada na pytanie jak siê uczyæ i jak myœleæ,
¿eby potrzebn¹ wiedzê i umiejêtnoœci nabywaæ w sposób
trwa³y i skuteczny, a przy tym przyjemny. Metoda ta pokazuje
jak w najlepszy sposób u¿ywaæ szarych komórek, a¿eby
osi¹gn¹æ sukces w szkole i nie tylko w szkole, poniewa¿ 
w dzisiejszych czasach dynamicznych przemian, skoku
technologicznego i gwa³townego wzrostu gospodarczego,
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umiejêtnoœæ szybkiego i ³atwego uczenia, czyli nad¹¿ania za
zmianami decyduje o powodzeniu i sukcesie ¿yciowym.
Zaprezentujê trzy fundamentalne twierdzenia, na których

opiera siê wiêkszoœæ metod szybkiego uczenia:
• edukacja powinna byæ wyzwalaniem talentu i geniuszu, który

- eksperci s¹ co do tego zgodni - „drzemie w ka¿dym z nas”,
• nie ma uczniów niezdolnych, opóŸnionych, biernych czy ma³o

aktywnych - wszystko jest kwesti¹ dobrania odpowiednich
metod do indywidualnych potrzeb ucznia,

• nauka mo¿e byæ autentyczn¹ przyjemnoœci¹ i sposobem na
¿ycie, drog¹ wiod¹c¹ do realizacji najœmielszych marzeñ 
i wielkich celów.
Przyœpieszone uczenie powoduje, ¿e nauka dzieje siê

samoistnie, zdobywanie wiedzy postrzegane jest jako zadanie
intelektualne, sposób odkrywania i rozumienia œwiata oraz
wyra¿anie siebie. Przy takim podejœciu ka¿da klasówka,
sprawdzian staje siê okazj¹ do zaprezentowania swojej
bieg³oœci w temacie.

Superuczenie aktywizuje potencja³ umys³owy œrednio
potrójnie, poniewa¿ anga¿uje ca³y mózg i odbywa siê zgodnie 
z jego naturalnym sposobem funkcjonowania (wykorzystuje
naturalne cechy ludzkiego umys³u).
Przeciwieñstwem tej metody s¹ tradycyjne sposoby uczenia,
które próbuj¹ „naginaæ” mózg do swoich potrzeb.
Superuczenie anga¿uje wszystkie zmys³y:
• bazuj¹c na zintegrowanym dzia³aniu i funkcji obydwu pó³kul

mózgowych (uczenie tradycyjne obci¹¿a nadmiernie tylko
jedn¹, lew¹ pó³kulê mózgu, zwan¹ pó³kul¹ logiczn¹),

• wykorzystuj¹c stan podwy¿szonej gotowoœci umys³u - gdy
mózg emituje fale Alfa - w którym nastêpuje kilkakrotny
wzrost jakoœci pracy umys³owej,

• stosuj¹c multisensoryczne kodowanie informacji.
Superuczenie obejmuje m.in.:
• efektywne zapamiêtywanie, czyli ró¿ne proste techniki

pamiêciowe,
• szybkie czytanie, (tak¿e czytanie fotograficzne),
• twórcze notatki, czyli mapy umys³owe - genialne narzêdzie

uczenia i zapamiêtywania, które przy powtórkach
zaoszczêdzaj¹ wiele godzin œlêczenia nad podrêcznikami,

• sposób na skuteczne przygotowanie siê do klasówek,
sprawdzianów i egzaminów.

Dotychczasowe sposoby uczenia i przetwarzania informacji
nie wystarczaj¹ we wspó³czesnym œwiecie, aby odnieœæ
sukces.
To, co by³o dziesiêæ lat temu, dziœ nale¿y do historii.
Superuczenie to zestaw skutecznych sposobów i narzêdzi,
które pozwol¹ na szybkie i efektywne zg³êbianie dowolnej
dziedziny wiedzy teraz i w przysz³oœci. Uczy myœleæ œwiadomie
i samodzielnie, a nastêpnie przekazywaæ myœli w sposób
konkretny i zorganizowany.
Wszystkie wymienione umiejêtnoœci wcale nie s¹ trudne do

opanowania, wrêcz przeciwnie - mog¹ przynieœæ wiele radoœci
a po¿ytki p³yn¹ce z zaznajomienia siê z nimi bêd¹ procentowaæ
przez resztê naukowej kariery, czy to w szkole, na studiach czy
zdobywaniu kolejnych zawodowych kwalifikacji.
Z opisanymi metodami uczenia zapoznawani s¹ uczniowie,

studenci na zajêciach prowadzonych w Gabinecie Diagnozy 
i Terapii Pedagogicznej Prywatnej Polikliniki Specjalistycznej
„Zdrowie” w Nowym S¹czu, której w³aœcicielem i dyrektorem jest
dr med. Adam Perek. Ponadto zajêcia prowadzone s¹ równie¿ 
w staros¹deckim Gimnazjum im. Juliusza S³owackiego.

OOpprr..  LLeesszzeekk  MMiissiieewwiicczz  

Bibliografia: Monika £ukasiewicz - Mistrzostwo. Jak pobijaæ w³asne
rekordy w szybkim i skutecznym uczeniu, Oœrodek Doskonalenia
Umiejêtnoœci, Poznañ 2004.

Kolêdowanie w Barcicach
Grupa kolêdników Herody ze SP w Gaboniu, pod opiek¹

Gra¿yny Kalisz i Marka Wastaga, okaza³a siê najlepsza 
w 21. Gminnym Przegl¹dzie Grup Kolêdniczych - „Hej kolêda,
kolêda” organizowanym przez Miejsko-Gminny Oœrodek
Kultury w klubie w Barcicach.
W tym roku, w konkursowe szranki stanê³o szeœæ grup

dzieciêcych: z Gabonia, Barcic, Go³kowic, Przysietnicy 
i Popowic oraz dwie grupy doros³ych z Barcic. 
Uczestnicy konkursu przygotowali ró¿ne inscenizacje zwi¹zane 

z tradycj¹ chodzenia po kolêdzie - Z gwiazd¹, 
Z Turoniem, Z Herodem. Zgodnie z za³o¿eniami organizatorów,
celem tego konkursu jest o¿ywianie dawnych zwyczajów 
i obrzêdów, odbywaj¹cych siê na S¹decczyŸnie 
w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, kiedy kolêdnicy chodzili od
domu do domu, grali, tañczyli i œpiewali kolêdy. 
W konkursowym jury zasiedli etnografowie (regionaliœci):
Magdalena Kroh z Muzeum Okrêgowego oraz Benedykt Kafel 
z Ma³opolskiego Centrum Kultury „Sokó³” w Nowym S¹czu. 
Po obejrzeniu i wys³uchaniu wszystkich grup jurorzy przyznali
nastêpuj¹ce miejsca i nagrody: 
- w kategorii doros³ych dwa równorzêdne II miejsca i nagrody
w wys. 100 z³ dla kolêdników Z turoniem z WDK oraz grupie
Herody z OSP w Barcicach,
- w kategorii dzieciêcejj: I miejsce i nagroda w wys. 100 z³ dla
kolêdników Z Herodem ze SP w Gaboniu, trzy równorzêdne 
II miejsca i nagrody w wys. 80 z³ - kolêdnicy Z Turoniem ze 
SP w Barcicach oraz grupom kolêdników Herody ze 
SP w Go³kowicach i SP w Popowicach, dwa równorzêdne 
III miejsca i nagrody w wys. 60 z³ dla kolêdników Herody ze SP 
w Przysietnicy oraz kolêdnikom Z gwiazd¹ ze SP w Gaboniu. 
„Herody” ze szko³y w Gaboniu zosta³y zakwalifikowane na 

I Powiatowy Przegl¹d Grup Kolêdniczych, który odby³ siê 
15 stycznia br. w Mystkowie. Reprezentanci staros¹deckiej
gminy zostali tam wyró¿nieni trzeci¹ lokat¹. 

Najcenniejsze jest jednak to, ¿e uczestnicy konkursów
kolêdniczych pokazuj¹ prawdziwy folklor - obyczaje z czasów,
o których dziœ, niestety, coraz mniej siê pamiêta. ((RRKK))
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Opłatek seniora w Skrudzinie
WWiejskim Klubie Kultury w Skrudzinie odby³o siê 16 stycznia

br. tradycyjne spotkanie op³atkowe najstarszych
mieszkañców Skrudziny, Go³kowic Górnych i Gabonia - Praczki,
które zgromadzi³o ok. 60 osób. 
Uroczystoœæ rozpoczê³a msza œwiêta odprawiana przez 
ks. kanonika Stefana Tokarza, a nastêpnie wszyscy po³amali siê
op³atkiem i zasiedli do uroczystego obiadu. PóŸniej by³a
symboliczna lampka szampana, ciasto, kawa i herbata.
Wœród goœci zasiedli m.in. pañstwo Maria i Jan Adamczykowie
oraz Anna i Józef Owsiankowie obchodz¹cy 55-rocznicê zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego oraz Magdalena i W³adys³aw Zwoliñscy -
z³oci jubilaci, a tak¿e miejscowy radny Mieczys³aw Szewczyk oraz
siostry Klara i Flawiana ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek
„Dzieci¹tka Jezus” w Go³kowicach. Po obiedzie rozpocz¹³ siê
program artystyczny. Wystêpowa³a m³odzie¿ ze „Scholi”
prowadzonej w klubie przez Stanis³awa Stawiarskiego (g³ównego
animatora i organizatora imprezy) i miejscowa orkiestra
rozrywkowa. W organizacji imprezy pomogli sponsorzy: Bank
Spó³dzielczy w Starym S¹czu, Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych oraz Parafia Rzymsko-Katolicka 
w Go³kowicach. Stron¹ kulinarn¹ uroczystoœci zajê³y siê
bezinteresownie panie: Ma³gorzata i Celina Szczygie³, Zofia, Lidia
i Gra¿yna Szewczyk, Ma³gorzata Stawiarka, Antonina Klimek,
Alina Gromala i Maria Szabla. 
Uczestnicy spotkania, które odby³o siê ju¿ szósty raz z rzêdu bawili
siê œwietnie. Do póŸnego wieczora wspominali, œpiewali kolêdy 
i ¿yczyli sobie szczêœliwych dni w nowym roku. (RYK)

Spotkanie opłatkowe w Mostkach
Wœwietlicy œrodowiskowej w Mostkach, która mieœci siê 

w budynku filii Szko³y Podstawowej nr 1 w Starym S¹czu,
odby³o siê 16 stycznia br. spotkanie op³atkowe seniorów,
poprzedzone „Jase³kami” w wyk. uczniów z miejscowej szko³y pod
kier. nauczycieli: B. Stojdy, B. Bielak, M. Ptak i M. Kosakowskiej. 
W przedstawieniu brali udzia³: B. Tokarczyk, P. Olszak, J. Stojda, 
N. Fiut, T. Kurzeja, R. Zaj¹æ, M. Weber, W. Witowski, O. Olszak, 
P. Myjak, E. Musia³ek, W. Kuziel, J. Pyrdo³, E. Korona, J. Jod³owska,
A. Œlêzak, £. Konstanty, A. Potoczek i P. Zaj¹c, który gra³ na
akordeonie i organach. W trakcie spotkania odby³a siê tak¿e
inscenizacja pt. „Op³atek”, któr¹ przygotowa³a E. Landenberger.
Wystêpowa³a m³odzie¿ ze œwietlicy: Z. Jod³owska, W. Pierzcha³a, 
A. Ladenberger, A. Weber, K. Weber, W. Jod³owski, D. Kuziel 
i P. Witowski.
W spotkaniu wziê³o udzia³ ok. 60 osób, których serdecznie wita³
so³tys Dariusz Weber. Wœród goœci byli m.in.: Marian Leszczyñski
- prezes PFRON, burmistrzowie Marian Cycoñ i Jacek Lelek,

przew. Rady Miejskiej Jerzy Górka, radny Zygmunt Weber, 
ks. Janusz Ryba oraz zastêpczynie dyr. szko³y: Jadwiga Porêba -
Gagatek i Barbara Dyrek. 
Spotkanie, które zorganizowa³y: Szko³a Podstawowa w Mostkach,
Œwietlica Œrodowiskowa oraz Rada So³ecka wsi Mostki, odby³o siê
w mi³ej i serdecznej atmosferze. Uczestnicy œpiewali kolêdy 
i sk³adali sobie ¿yczenia, a na zakoñczenie, zachêceni przez
so³tysa, wspólnie odœpiewali „sto lat”.

Nastêpne spotkanie op³atkowe w Mostkach odby³o siê 
23 stycznia br. Tym razem, do œwietlicy zostali zaproszeni
mieszkañcy ca³ej wsi. Dla nich równie¿ zosta³y wystawione
„Jase³ka” i „Op³atek”. (RYK)

Zimowisko na Słonecznym
Osiedlowy Klub Kultury Relaks oraz Œwietlica Socjotera-

peutyczna na osiedlu S³onecznym organizuj¹ czas dla dzieci 
i m³odzie¿y podczas ferii zimowych. W planowaniu i urz¹dzaniu
zimowiska wspó³pracuj¹ z Zarz¹dem Osiedla. Zajêcia maj¹
charakter edukacyjny i sportowo-rekreacyjny. W tym roku
odbywa³y siê one w okresie 31 stycznia - 11 lutego, od
poniedzia³ku do pi¹tku.
- Sprzyja³a nam zimowa aura, mnóstwo pomys³ów na wspania³¹
zabawê oraz wsparcie finansowe Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Grodzkiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej ZAB4 - relacjonuje Agnieszka Olchawa.
Szczególne zainteresowanie nasz¹ propozycj¹ na spêdzenie
dwóch tygodni czasu wolnego, wykaza³y dzieci w wieku od 5 do
12 lat, które dzielnie i systematycznie bra³y udzia³ w zajêciach.
Zas³uguj¹ na pochwa³ê. Zaanga¿owanie tej grupy wiekowej by³o
zaskakuj¹co mi³e i pozytywnie motywuj¹ce. Zajêcia odbywa³y siê
codziennie od godziny 11 do 16. Zimowe woja¿e przeplata³y siê 
z zabawami, turniejami gier planszowych, turniejem tenisa
sto³owego, konkursami plastycznymi, projekcjami bajek dla
dzieci, wyjazdami na basen do Nowego S¹cza oraz wycieczk¹ do
Krynicy. Najwiêksz¹ atrakcj¹ ferii by³ „Bal Karnawa³owy”, w czasie
którego og³oszony zosta³ konkurs na naj³adniejszy strój.
Bezkonkurencyjne okaza³y siê najm³odsze dzieci. Zabawa odby³a
siê w „t³usty czwartek”, a dziêki pomocy sponsorów: piekarni
„HOPEK”, piekarni „EPI” oraz SHP-Rolnik, uczestnicy balu oraz
ka¿dy, kto w tym dniu odwiedzi³ œwietlicê poczêstowany zosta³
tradycyjnym p¹czkiem. Serdeczne podziêkowania za wspó³pracê,
pomoc i czas poœwiêcany przy organizowaniu „¿ycia
osiedlowego” najm³odszym jego mieszkañcom, pragniemy z³o¿yæ
na rêce pana Wac³awa Jasiñskiego, przewodnicz¹cego Zarz¹du
Osiedla „S³oneczne”. Wszystkie dzieci, które znaj¹ œwietlicê i s¹
jej dum¹, jak i te, które nie mia³y do tej pory okazji nas odwiedziæ,
serdecznie zapraszamy do udzia³u w zajêciach œwietlicowych
organizowanych równie¿ po feriach, w czasie roku szkolnego.
Wiêcej informacji pod nr telefonu: 446-11-93. (RED)
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BBaarrcciicczzaanniiee  --  SS¹¹ddeecczzaannoomm

Zokazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie Szko³y Podstawowej
w Barcicach wziêli udzia³ w spotkaniu z mieszkañcami

Domu Opieki Spo³ecznej w Nowym S¹czu. Program
zaprezentowa³a grupa kolêdnicza „Z Turoniem”, któr¹
przygotowa³a siostra Emanuela. Nastêpnie w piêknych strojach
wyst¹pi³ roztañczony i rozœpiewany Zespó³ Regionalny
„Barcicoki” prowadzony przez Annê Leœniarê. Uczniowie klas
starszych zatañczyli poloneza do melodii „Piêkna jest S¹decka
Ziemia” i „W Dunajcu woda”. Chór szkolny zaprezentowa³ swój
bogaty repertuar. Oprawê muzyczn¹ opracowa³ i wykona³
Marek Kanik. Barciczanie mieli okazjê zaprezentowaæ siê
wszechstronnie. Swoimi wystêpami wzruszyli s³uchaczy, którzy
nagrodzili ich gromkimi brawami. (MK) 

Jaki smutny byłby świat bez Babci i Dziadka
„Babciu droga, Dziadku mi³y
Có¿ Wam wnuczê Wasze powie?
Niech Wam Pan Bóg mno¿y si³y
Niech Wam dobre daje zdrowie”.

21 i 22 stycznia w Szkole Podstawowej w Skrudzinie to dni
poœwiêcone Babciom i Dziadkom.
„Nasza szko³a jak dom rodzinny” - podtrzymuje i pielêgnuje
tradycje domu rodzinnego. W murach naszej szko³y,
uczniowie nie tylko przyswajaj¹ sobie wiadomoœci, ale tak¿e
poprzez pomoc w przygotowaniu ró¿nych uroczystoœci, ucz¹
siê szacunku do osób doros³ych.
Takim szczególnym dniem w kalendarzu uroczystoœci, do

którego przygotowuje siê ca³a m³odzie¿ szkolna, jest Dzieñ
Babci i Dziadka. W tym roku spotkanie seniorów
skrudziñskich rodzin zosta³o zorganizowane w œrodowe
popo³udnie (19.10.2005 r. o godz. 16.00).

Aby ten dzieñ wypad³ szczególnie uroczyœcie, wszyscy
uczniowie z du¿ym zaanga¿owaniem pracuj¹ ju¿ kilka dni
wczeœniej.
M³odsi ucz¹ siê wierszy, tekstów piosenek, aby uœwietniæ ten
jedyny dzieñ. Starsi wykonuj¹ upominki. W tym roku 
w „sakiewce” przyozdobionej kwiatkiem by³a s³odka
niespodzianka. Nauczyciele dekoruj¹ salê, jadalniê oraz
przygotowuj¹ stó³, na którym nie zabraknie pysznych ciast,
smacznego obiadu i czegoœ do picia. Wszystkie te smako³yki
przygotowa³y kochane mamusie.
Ju¿ o godz. 15.40 w progach naszej szko³y zaczêli zjawiaæ

siê pierwsi zacni goœcie, witani przez uczennice klasy VI. Po
krótkim powitaniu przez p. dyrektor M. Niemiec, m³odsi
aktorzy daj¹ popis swoich talentów - recytuj¹ wiersze,
œpiewaj¹ piosenki i tradycyjne ju¿ „Sto lat”. Brzmi¹ s³owa
mi³oœci, wdziêcznoœci za trud wychowania i opieki. Piosenk¹
pt. „Niech nam ¿yj¹ nasze babcie” dziêkuj¹ za cierpliwoœæ,
dobroæ i zrozumienie dla swoich, mo¿e czasem nieznoœnych
wnucz¹t. Uwieñczeniem tych chwil jest wrêczenie przez
dzieci upominków. To szczególny moment, kiedy daj¹c
prezent, mo¿na ukochaæ swoj¹ babciê, dziadka i mocniej siê
przytuliæ. U niejednego goœcia mo¿na by³o zobaczyæ krêc¹c¹
siê ³zê w oku. Te dni - chocia¿ zimowe - s¹ jednak ciep³e,
tchn¹ce mi³oœci¹ i wdziêcznoœci¹; wtedy ka¿de wnuczê mo¿e
powiedzieæ: Kocham Ciê Babciu! Kocham Ciê Dziadku!  
Kolejnym punktem programu s¹ jase³ka bo¿onarodzeniowe

pt. „Kochajmy siê bracia mili”, przygotowane przez szkoln¹
grupê teatraln¹ „Jaworzynka” pod kierunkiem kol. M. Dyrdy.
Wszyscy ogl¹daj¹ je z du¿ym zainteresowaniem, przerywaj¹c
od czasu do czasu brawami.
Po oficjalnej czêœci przysz³a pora na rozmowy we w³asnym

gronie i wspomnienia starych - dobrych czasów. Dziel¹c siê
swoimi doœwiadczeniami i wiedz¹, nasi goœcie przygotowali
nam wszystkim ciekaw¹ lekcjê historii. Opowiadali, jak
wygl¹da³a szko³a dawniej, czego uczono, czego wymagano 
i jakie by³y podrêczniki. Rozmowom nie by³o koñca, a dzieci
zwykle ha³asuj¹ce, s³ucha³y z wielkim zainteresowaniem,
dziwi¹c siê tym opowieœciom.
Wspólny czas umila³ œpiew kolêd i pastora³ek w wykonaniu

scholii prowadzonej przez s. Marzenê. Do wspólnego
kolêdowania nie trzeba by³o wcale zapraszaæ. Ca³a sala
rozbrzmiewa³a nie tylko popularnymi kolêdami, lecz tak¿e
mniej znanymi pastora³kami. Dziadkowie i babcie wtórowali
dzieciom. A przygrywa³ na organach p. L. Stawiarski.
Na po¿egnanie ¿yczymy sobie takich mi³ych spotkañ jeszcze
przez wiele lat.

RReennaattaa  ZZaaggóórroowwsskkaa

££zzyy  wwzzrruusszzeenniiaa

Niezwykle mi³a uroczystoœæ mia³a miejsce 18.01.2005
roku, w Szkole Podstawowej w Popowicach. Okazj¹ do

jej zorganizowania sta³ siê Dzieñ Babci i Dziadka. Jak co roku
m³odzie¿ szkolna zaprosi³a szanowne Babcie i Dziadków oraz
najstarszych mieszkañców wsi na uroczyst¹ mszê œwiêt¹. 
W programie artystycznym znalaz³ siê: monta¿ s³owno -
muzyczny, wystêp chóru szkolnego, wystêp grupy kolêdniczej
„Herody”.
Uczniowie zostali przygotowani pod okiem nauczycieli: 
M. Trzciñskiej, Z. Wêgrzyn, P. Korwina, T. Górskiej.

Dzieciêce prezentacje szanowni jubilaci przyjêli 
z entuzjazmem. Czasem da³o siê zauwa¿yæ ukradkiem
ocierane ³zy wzruszenia, kiedy to na scenie wyst¹pi³ wnuczek.
Dyrektorka szko³y G. Smaga z³o¿y³a ¿yczenia Babciom 
i Dziadkom i gratulowa³a wspania³ych wnucz¹t. 

Przyby³ym goœciom przygotowano jeszcze jedn¹
niespodziankê: s³odki poczêstunek oraz herbatkê. Wspólne
biesiadowanie sta³o siê okazj¹ do wspomnieñ z lat m³odoœci 
i udowodni³o, ¿e osobom starszym brakuje kontaktu 
z rówieœnikami.
Okazuje siê, ¿e kultywowanie takiej tradycji jest niezwykle
wa¿ne, gdy¿ uczy okazywania serdecznoœci, mi³oœci i troski 
o najbli¿szych; pomaga w budowaniu œwiadomoœci kulturowej
dzieci i m³odzie¿y. Istnieje bowiem potrzeba uœwiadamiania
uczniom ich korzeni, zwi¹zków z tradycj¹ i wyj¹tkowoœci
miejsca ludzi starych w spo³eczeñstwie.

AAnneettaa  LLoommppaarrtt

W I E Ś C I  S Z K O L N E
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LLiisstt PPaannii KKAARROOLLIINNYY  JJUURREECCKKIIEEJJ  zz LLoonnddyynnuu,
która za³¹czy³a do niego bardzo obszerny, refleksyjny wiersz
pt. „Tsunami w Pude³ku”, opisuj¹cy tragiczne wydarzenia 
z pocz¹tku roku, kiedy to tsunami poch³onê³o setki tysiêcy
istnieñ ludzkich  w Azji.

Szanowny i Drogi Panie Ryszardzie
Mam nadziejê, ¿e nie zanudzam Pana i Redakcji nadsy³aniem
swoich okolicznoœciowych wierszy - oto jeszcze jeden 
pt. „Tsunami w Pude³ku”, a dlaczego taki tytu³?
Pude³ko po angielsku znaczy „box”, a „Boxing Day” odnosi siê
do pierwszego dnia po Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia, kiedy
odwiedza siê rodziny i przyjació³ z prezentem w pude³ku.
Tsunami akurat nast¹pi³ tego dnia - st¹d te¿ da³am taki tytu³.
Ufam, ¿e Nowy Rok rozpocz¹³ siê dobrze dla Ka¿dego
Pracownika i tym s³owem pozdrawiam Ka¿dego.
Zawsze ¿yczliwa - Karolina Jurecka - Biliñska „Karolinka”

Zamieszczamy rêkopis ósmej i ostatniej strofy tego wiersza: 

Gratulujemy Pani wra¿liwoœci, dziêkujemy za pamiêæ 
i pozdrawiamy! (Red)

SSZZAANNOOWWNNAA  RREEDDAAKKCCJJOO
Uczestniczy³am w sobotnich obchodach jubileuszu naszej

orkiestry.
Jestem pe³na uznania dla organizatorów.
Na szczególne uznanie zas³uguje uhonorowanie by³ych -

¿yj¹cych i nie¿yj¹cych cz³onków tej¿e orkiestry.
Wzruszaj¹ce by³y wspomnienia, stare fotografie i to one

w³aœnie nasunê³y mi uwagê, z któr¹ chcê siê podzieliæ.
Otó¿ wœród wymienionych zas³u¿onych muzyków zabrak³o

nazwiska Antoniego D¹browskiego - ojca obecnego
Dyrygenta, który sam gra³ i to pewnie On te 30 lat temu
ma³ego Stasia do orkiestry przyprowadzi³.
Jestem krajank¹ Antoniego. Nie wiem zbyt wiele o Jego

muzykowaniu (dawno oboje opuœciliœmy rodzinn¹ wieœ), ale
pamiêtam, jak mówi³o siê we wsi, ¿e ten Antek musi byæ
okropnie uparty na granie, bo 6 czy 7 km chodzi³ do £¹cka
na Ognisko Muzyczne, ¿eby siê muzyki uczyæ, a nie by³o
wtedy w Kiczni ani drogi, ani pr¹du, wiêc b³oto, ciemnoœæ,
zimno mog³y skutecznie zniechêciæ, gdyby zabrak³o
ogromnego entuzjazmu i samozaparcia.
Napisa³am te kilka s³ów, bo uwa¿am, ¿e temu cz³owiekowi

nale¿¹ siê s³owa uznania.
£¹czê wyrazy szacunku - Zofia Wcis³o

Stary S¹cz, 31.01.2005 r.

PPRROOPPOOZZYYCCJJAA  DDLLAA  UUCCZZCCZZEENNIIAA  RROOCCZZNNIICCYY
Podejmuj¹c zaproszenie redakcji „Kuriera Staros¹deckiego”

do zg³aszania przez czytelników pomys³ów i propozycji
zmierzaj¹cych do uczczenia 750 rocznicy nadania praw
miejskich naszemu miastu - zg³aszam w³asne propozycje:
a) W zakresie historyczno - kulturalnym:
1. umieszczenie tablicy informacyjnej o dok³adnej lokalizacji miejsca,

na którym sta³ mêski klasztor O. Franciszkanów do wiadomoœci
mieszkañców miasta i turystów, którzy o to zapytuj¹,

2. ustawienie tablicy informacyjnej (obok kwiaciarni)
okreœlaj¹cej lokalizacjê ulicy „Krwawej” i genezê powstania
tej nazwy, o której pamiêtaj¹ ju¿ tylko najstarsi mieszkañcy
naszego miasta,

3. przywrócenie odcinkowi ulicy Ignacego Daszyñskiego od 
ul. Jana Paw³a II do Placu Œw. Kingi tradycyjnej od wieków nazwy
„Dworska” by uszanowaæ wolê kilkunastu pokoleñ Staros¹deczan. 

b) W zakresie gospodarczym:
1. zaplanowane wy³o¿enie nowej nawierzchni Rynku

tradycyjnymi „kocimi ³bami“, nale¿a³oby wyprzedziæ niwelacj¹
i odwodnieniem ca³ego Rynku, by przerwaæ ci¹g³e zalewanie
wodami opadowymi piwnic domów w zachodniej stronie
Rynku oraz zlikwidowaæ okresowo pojawiaj¹cy siê „staw” 
w pó³nocno - wschodnim naro¿niku Rynku.

Radecki Antoni , Stary S¹cz,27.01.2005

DDRROODDZZYY  MMIIEESSZZKKAAÑÑCCYY  MMIIAASSTTAA  II  GGMMIINNYY
Pragnê wszystkich zachêciæ do skorzystania z ustawowego

przywileju i do przekazania 1 % podatku dochodowego od
osób fizycznych na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii“
COR AEGRUM“ w Krakowie, której przewodniczy prof. 
dr hab. med. ANTONI DZIATKOWIAK. (Cele i apel Fundacji -
m.in. z numerami kont bankowych, na które mo¿na
dokonywaæ wp³at: „FFuunnddaaccjjaa  RRoozzwwoojjuu  KKaarrddiioocchhiirruurrggiiii  „„CCoorr
AAeeggrruumm””  PPKKOO  BBPP  SSAA  II  OO//KKrraakkóóww  --  NNrr  3355  11002200  22889922  00000000
55330022  00112200  55997700,,  BBPPHH  PPBBKK  SSAA  IIVV  OO//KKrraakkóóww  --  NNrr  3388  11006600
00007766  00000000  33220000  00004477  11882299” - przedstawialiœmy w artykule
„W krêgu sponsorów kardiochirurgii”, „Kurier Staros¹decki”
146-147, 10-11/2004 - przyp. Red.) 
Równoczeœnie informujê, ¿e za hojnoœæ i dotychczasowe

wsparcie Fundacji Gminie Stary S¹cz nadano godnoœæ
Cz³onka Krêgu Sponsorów Fundacji.
Nadany tytu³ zobowi¹zuje do dalszej pomocy, której okazanie
bez Waszego wsparcia nie jest mo¿liwe.
Niech przekazane œrodki na rzecz Fundacji bêd¹ wyrazem

zrozumienia potrzeby przyjœcia z pomoc¹ osobom dotkniêtym
ciê¿kimi chorobami serca, leczonym w Klinice, wœród których
jest wielu mieszkañców naszej Gminy.

Marian Cycoñ, Burmistrz MiG w Starym S¹czu

K O M U N I K A T
Działając w oparciu o art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603) informuję,
że w dniu 21 lutego 2005 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
i Gminy Stary Sącz na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz:
I. Nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz,
będących w użytkowaniu wieczystym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Nowym Sączu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
II. Nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Stary Sącz oznaczonej
numerem działki 2654 o pow. 0,2685 ha położonej w Starym Sączu przeznaczonej do
wydzierżawienia.

Burmistrz Miasta i Gminy w Starym Sączu
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Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
Miejsko−Gminny Ośrodek Kultury oraz Powiatowy

Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu zaprasza do
udziału w X Gminnym Przeglądzie Teatrzyków
Dziecięcych, który odbędzie się 31 marca i 1 kwietnia o
godz. 10 w kinie Poprad − Stary Sącz, ul. Batorego 23.
W przeglądzie mogą brać udział dziecięce zespoły

teatralne (teatr małych form, teatr lalek, kabaret) z prezentacjami do 20 minut
Zgłoszenia na karcie zgłoszenia należy przesłać do 16 marca 2005 roku na adres: Miejsko −
Gminny Ośrodek Kultury, Rynek 5. 

Starosądeckie konkursy muzyczne
Miejsko−Gminny Ośrodek Kultury wraz z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury

w Starym Sączu, podobnie jak w latach ubiegłych,
zaprasza muzykujące dzieci i młodzież (z miasta 
i gminy Stary Sącz oraz innych miejscowości powiatu
nowosądeckiego) do udziału w następujących
przeglądach − konkursach:

• X Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów −
zgłoszenia do 4 marca, przesłuchania kwalifikacyjne 12 marca
o godz. 9, „Wielki Finał” 10 kwietnia o godz. 14

• III Starosądecki Konkurs Młodych Muzyków grających na keyboardzie
− zgłoszenia do 4 kwietnia, przesłuchania finałowe 14 kwietnia o godz. 10 

• IV Starosądecki Konkurs Zespołów Wokalnych, Rozśpiewanych Klas 
i Zespołów Wokalno−Instrumentalnych − zgłoszenia do 8 kwietnia,
przesłuchania finałowe 21 kwietnia o godz. 10 

• X Starosądecki Konkurs Młodych Muzyków Instrumentalistów − zgłoszenia
do 30 kwietnia, przesłuchania eliminacyjne 12 maja o godz. 10, koncert finałowy 
15 maja o godz. 14 

Wszystkie wymienione imprezy odbywają się w kinie Poprad − Stary Sącz, ul. Batorego
23. Informacje szczegółowe (regulaminy, karty zgłoszenia): MGOK, 33−340 Stary Sącz,
Rynek 5, tel./fax 4461641, tel. 4460964, e−mail: mgok@stary.sacz.pl lub PMDK, 
33−340 Stary Sącz, Daszyńskiego 15, tel. 4462255 e−mail: pmdk@pro.onet.pl (MC)

Konkurs Poetycki: NIE LĘKAŁA SIĘ BYĆ ŚWIĘTĄ
Miejsko − Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sącza ogłasza konkurs poetycki − dla młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych − pod hasłem: „NIE LĘKAŁA SIĘ BYĆ ŚWIĘTĄ”.
Utwory, poświęcone życiu i dziełu lub kultowi św. Kingi w ilości od 2 − 5 podpisane

wyłącznie godłem / pseudonimem/ należy przesłać na podany adres. Do koperty 
z wierszami prosimy włożyć drugą, zaklejoną, podpisaną tym samym godłem.  W tej
kopercie winna znajdować się kartka z imieniem i nazwiskiem autora, jego dokładnym
adresem oraz (w przypadku uczniów) nazwą i adresem szkoły. 
Prace konkursowe należy przesłać do 15 kwietnia 2005 roku na adres: Miejsko −

Gminny Ośrodek Kultury, Rynek 5, 33 − 340 Stary Sącz z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs Poetycki”.
Prace oceni profesjonalne jury. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

odbędzie się w maju 2005 r. O terminie ogłoszenia wyników organizator zawiadomi
wszystkich zainteresowanych oddzielnym pismem. Laureaci otrzymają dyplomy 
i nagrody, a najciekawsze wiersze zostaną wydrukowane w „Kurierze Starosądeckim”.
Dodatkowych informacji udziela Miejsko − Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu −

tel. 446 09 64, 446 16 41
Organizator konkursu serdecznie prosi Dyrekcje Szkół, Nauczycieli o rozpropagowanie
i zachęcenie do udziału w konkursie.

Konkurs Literacki: Święta Kinga w naszych czasach
Uczestnicy konkursu winni napisać opowiadanie, wyobrażając sobie, iż św. Kinga

urodziła się, żyje i działa współcześnie. Nie należy pisać życiorysów, lecz opowiedzieć 
(z użyciem dialogów) 1 − 2 zdarzenia, jakie mogłyby mieć miejsce, gdyby Święta żyła 
w naszych czasach.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria − uczniowie
szkół podstawowych, II kategoria − uczniowie szkół gimnazjalnych
Prace konkursowe (wyłącznie tekst − do 2 stron formatu A4), podpisane tylko godłem

/pseudonimem/ należy przesłać na podany adres. Do koperty z opowiadaniem prosimy
włożyć drugą, zaklejoną, podpisaną tym samym godłem i opatrzoną numerem kategorii
wiekowej. W tej kopercie winna znajdować się kartka z imieniem i nazwiskiem autora,
jego dokładnym adresem oraz nazwą i adresem szkoły, której jest uczniem.
Prace konkursowe należy przesłać do 15 kwietnia 2005 roku na adres: Miejsko −

Gminny Ośrodek Kultury, Rynek 5, 33 − 340 Stary Sącz z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs literacki”.
Prace oceni profesjonalne jury. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się
w maju 2005 r. O terminie ogłoszenia wyników organizator zawiadomi wszystkich
zainteresowanych oddzielnym pismem. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, 
a najciekawsze opowiadania zostaną wydrukowane w „Kurierze Starosądeckim”.
Dodatkowych informacji udziela Miejsko − Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu −

tel. 4460964, 4461641.

Konkurs plastyczno − fotograficzny: 
Mieszkam w malowniczym zakątku i dostrzegam jego piękno

Miejsko−Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu ogłasza konkurs dla dzieci,
młodzieży i dorosłych na prace plastyczne lub fotograficzne, którego celem jest
popularyzacja historii i piękna Sądecczyzny oraz promowanie utalentowanych
mieszkańców naszego regionu.
Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach: Kategoria I − uczniowie szkół
podstawowych. Kategoria II − uczniowie gimnazjów. Kategoria III − uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych. Kategoria IV − dorośli.
Prace konkursowe /malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba lub fotografia/, format

dowolny należy przesłać do 20 kwietnia 2005 roku na adres: Galeria MROK, Rynek 5,
33−340 Stary Sącz.
Do pracy prosimy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, jego wiek,
nazwę i adres szkoły, telefon oraz numer kategorii wiekowej. Uwaga: Do konkursu nie
zostaną dopuszczone prace zbiorowe!
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród

laureatom i wystawą pokonkursową odbędzie się w maju 2005 r. O terminie
powiadomimy osobnym pismem.
Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Galeria Miejsko−Gminnego

Ośrodka Kultury − tel. 4460964 lub 4461641.

/ Regulaminy wszystkich konkursów oraz karty zgłoszeń są dostępne na
stronach internetowych Miejsko−Gminnego Ośrodka Kultury w Starym
Sączu www.mgok.stary.sacz.pl /

R E D A K C J A
33-340 Stary S¹cz, Rynek 5, tel./fax (18) 4460964 
www.kurier.stary.sacz.pl   e-mail: mgok@stary.sacz.pl
Redaguje zespó³. Redaktor naczelny Ryszard Kumor 

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

Wydawca: MGOK Stary S¹cz, ul. Stefana Batorego 23
Sk³ad: ICS Studio 4423228,    Druk:  EURO ICS 4438280

REKLAMA W KURIERZE!
Format reklamy / cena: 
cała strona 180 x 260 / 500 zł + 22%VAT
1/2 strony w pionie 85 x 260 lub 180 x 125 w poziomie 
/ 250 zł + 22%VAT
1/4 strony w pionie 85 x 125 / 130 zł + 22%VAT
1/8 strony w poziomie 85 x 60 / 70 zł + 22%VAT
reklama na ostatniej stronie okładki ceny jw. x 100%
Materiał do reklamy – ogłoszenia /tekst, zdjęcie, „scaning”/ w całości pochodzi od
klienta, na życzenie zamawiającego reklama może być przygotowana w redakcji.

PPRROOPPOOZZYYCCJJEE,,  RREEKKOOMMEENNDDAACCJJEE



W
tym roku upływa piętnaście lat odkąd wydawany jest „Kurier Starosądecki”. Pierwszy numer ukazał się 15 lipca 1990
roku, ten jest już 150! Gazeta została zarejestrowana w ówczesnym Sądzie Wojewódzkim w Nowym Sączu. Pierwsze wydania robiono na
powielaczu, później gazeta była drukowana, kserowana i znowuż drukowana. Dziewięć razy zmieniały się winiety (prezentuję je poniżej).
Trzykrotnie zmieniał się redaktor naczelny (ostatnio w 1996). Formalnym wydawcą „Kuriera” jest od 1999 roku Miejsko−Gminny Ośrodek

Kultury w Starym Sączu. W Internecie gazeta pojawiła się w czerwcu tegoż roku, a od trzech lat prezentowana jest tam w pełnej wersji „PDF” (w kolorze!). 
Od grudnia 2002 roku w kolorze drukowana jest również pierwsza i ostatnia strona (sporadycznie rozkładówka). Gazeta finansowana jest z budżetu miasta 
i gminy Stary Sącz oraz dochodów ze sprzedaży. W roku ubiegłym średni nakład wynosił 700 egzemplarzy. Aktualna statystyka jednego egzemplarza
„Kuriera” jest następująca: 20 stron, blisko 13 tys. wyrazów, 80 tys. znaków (ponad 90 tys. ze spacjami), od 25 do 30 fotografii, w tym około 70% tekstów 
i 90% zdjęć własnych, reszta pochodzi od współpracowników i korespondentów (a przewinęło się ich przez te wszystkie lata prawie dwustu). Od kilku lat trwale
współpracuje z „Kurierem” pani Danuta Sułkowska ze Starego Sącza oraz pan Edmund Wojnarowski − Starosądeczanin z Katowic. 
Gratuluję przy tej okazji wszystkim, którzy zdecydowali o powstaniu i przyczyniają się do istnienia „Kuriera”, zachęcam do publikowania na naszych łamach 
i życzę przyjemności z czytania kolejnych numerów! 

Ryszard Kumor


