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29. i 30. sesja Rady Miejskiej

OBRADY POD JEMIOŁĄ
NNaajjwwaa¿¿nniieejjsszzyymm  ppuunnkktteemm  ww  pprrooggrraammiiee  2299..  pplleennaarrnneeggoo

ppoossiieeddzzeenniiaa  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  2200  ggrruuddnniiaa  22000044  rr..  bbyy³³aa
uucchhwwaa³³aa  bbuudd¿¿eettoowwaa  nnaa  rrookk  22000055..  
Projekt uchwa³y omawia³ zastêpca burmistrza JJaacceekk  LLeelleekk,

pos³uguj¹c siê specjalnie przygotowan¹ prezentacj¹
komputerow¹. Nastêpnie zosta³a odczytana opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz odby³a siê dyskusja, która
zaowocowa³a jednym formalnym wnioskiem, z³o¿onym przez
radnego JJaannaa  KKuuppcczzaakkaa. Wiceburmistrz Starego S¹cza w
latach ubieg³ych wnosi³ o zmianê fragmentu zapisu paragrafu
11 uchwa³y, w ten sposób, aby wy³¹czyæ z niego prerogatywê
umo¿liwiaj¹c¹ burmistrzowi samodzielne zmiany kwot na
wydatki maj¹tkowe, w granicach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej.
Wniosek przepad³ w g³osowaniu, „za” by³o 7 radnych, 12
g³osowa³o „przeciw”. Ostatecznie bud¿et gminy na rok 2005
zosta³ uchwalony 17 g³osami „za”, 2 radnych wstrzyma³o siê
od g³osu. W sesji uczestniczy³o 19 radnych.

DDoocchhooddyy  bbuudd¿¿eettuu  mmiiaassttaa  ii  ggmmiinnyy  SSttaarryy  SS¹¹cczz  nnaa  22000055  rrookk
zzoossttaa³³yy  uussttaalloonnee  ww  wwyyssookkooœœccii  3311..664477..000000  zz³³,,  nnaattoommiiaasstt  wwyyddaattkkii
ww  wwyyssookkooœœccii  3333..441133..000000  zz³³..  RRóó¿¿nniiccaa  mmiiêêddzzyy  ddoocchhooddaammii  
ii  wwyyddaattkkaammii  ((ddeeffiiccyytt  bbuudd¿¿eettuu))  wwyynnoossii  11..776666..000000  zz³³..  ZZoossttaanniiee
oonn  ppookkrryyttyy  pprrzzyycchhooddaammii  ppoocchhooddzz¹¹ccyymmii  zz  zzaaccii¹¹ggnniiêêttyycchh
ppoo¿¿yycczzeekk  lluubb  kkrreeddyyttóóww..  WW  bbuudd¿¿eecciiee  zzoossttaa³³yy  zzaappllaannoowwaannee
pprrzzyycchhooddyy  ww  kkwwoocciiee  22..115522..660000  zz³³,,  kkttóórree  ssttaannoowwii¹¹  kkrreeddyyttyy  
ii  ppoo¿¿yycczzkkii  nnaa  zzaaddaanniiaa  ppnn..::  „„PPrrzzeebbuuddoowwaa  SSttaarrooss¹¹ddeecckkiieeggoo
RRyynnkkuu””  22..000000..000000  zz³³;;  „„KKaannaalliizzaaccjjaa  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  SSttaarryy  SS¹¹cczz””
5522..660000  zz³³;;  „„WWyykkuupp  ggrruunnttóóww  ppoodd  oobbwwooddnniiccêê””  110000..000000  zz³³..
ZZaappllaannoowwaannee  wwyyddaattkkii  mmaajj¹¹ttkkoowwee  ((iinnwweessttyyccjjee))  ssttaannoowwii¹¹  kkwwoottêê
55..117722..660000  zz³³,,  ttjj..  1155,,55%%  wwyyddaattkkóóww  ooggóó³³eemm..

Przed prezentacj¹ bud¿etu, burmistrz MMaarriiaann  CCyyccooññ  wniós³
jeszcze ostatni¹ poprawkê, przesuwaj¹c z rezerwy bud¿etowej
50 tys. z³ na adaptacjê budynku przy ul. �ródlanej (zakupionego
przez Starostwo Powiatowe w Nowym S¹czu od miejscowej
Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych i Us³ug) na nowy komisariat Policji
Pañstwowej. Budynek zostanie przekazany Skarbowi Pañstwa,
w u¿ytkowanie MSWiA. W imieniu przysz³ych w³aœcicieli 
z podziêkowaniami wyst¹pi³ inspektor AAnnttoonnii  FFoorrggiieell, komendant
miejski policji w Nowym S¹czu, któremu towarzyszy³ komendant
komisariatu w Starym S¹czu, nadkomisarz WW³³aaddyyss³³aaww  SSrrookkaa. 

Szef s¹deckiej policji mówi³, ¿e staros¹decka jednostka osi¹ga
bardzo dobre wyniki w zapobieganiu i zwalczaniu przestêpczoœci
i jest jedn¹ z najlepszych na S¹decczyŸnie. Natomiast warunki,
w jakich od wielu lat pracuj¹ funkcjonariusze s¹ nie do
pozazdroszczenia. W budynku przy ul. 11 Listopada jest za ma³o
pomieszczeñ, aby zapewniæ w³aœciw¹ jakoœæ pracy. Przy okazji
rozwia³ w¹tpliwoœci dotycz¹ce doœæ odleg³ego - od centrum
miasta - po³o¿enia nowego komisariatu. 

Po oficjalnych obradach odby³a siê wieczornica. Drugi raz
radni zostali zaproszeni na sesjê do niedawno
wyremontowanego klubu “Omen”. Pod piêkn¹ powa³¹ 
z drewnianymi tragarzami wisia³a wiecznie zielona jemio³a,
która ponoæ przynosi zgodê, mi³oœæ i szczêœcie (pewne jest, ¿e
to roœlina lecznicza!), a w k¹cie b³yszcza³a choinka. Drzewko
“ubra³a” oryginalnymi, polskimi ozdobami wg wzorów 
z I po³owy XX wieku p. ZZooffiiaa  WWooŸŸnniiaakk, autorka ksi¹¿ki na ten
temat pt. „Choinka Mojej Mamy”. Mo¿na j¹ by³o zakupiæ w tym
dniu (z autografem autorki) po cenie promocyjnej.
Nowa gospodyni “Omenu”, dyr. MGBP MMaarriiaa  SSoossiinn
przygotowa³a wraz ze swoj¹ za³og¹ i pracownicami OPS pod
kier. JJaanniinnyy  NNaalleeppyy, dla wszystkich obecnych: radnych,
so³tysów, przewodnicz¹cych komitetów osiedlowych 
i przyby³ych goœci (emerytów, rencistów UMiG), poczêstunek
rybami, kapust¹ z grochem i grzybami oraz ciastem. 
Kolêdy œpiewa³y dzieci ze szko³y w Popowicach, a nastêpnie
adepci znakomitej “klasy œpiewu” GGrraa¿¿yynnyy  JJoonnaakkoowwsskkiieejj
z Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Nowym S¹czu. Wieczór
zakoñczy³ zwyczajowy “op³atek” z ¿yczeniami. 
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OOssttaattnniiaa  3300..  sseessjjaa  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  uubbiieegg³³yymm  rrookkuu  ooddbbyy³³aa  ssiiêê
3300  ggrruuddnniiaa..  RRaaddnnii  uucchhwwaalliillii  mm..iinn..  ppllaann  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa
pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo  SSttaarreeggoo  SS¹¹cczzaa  ww  ggrraanniiccaacchh  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyycchh,,
oobbeejjmmuujj¹¹ccyy  ppllaannyy  ((oobbsszzaarryy))  nnrr  11  ((ppóó³³nnooccnnaa  cczz..  mmiiaassttaa)),,  nnrr  22
((mmiiêêddzzyy  ddrroogg¹¹  kkrraajjooww¹¹  ii  PPoopprraaddeemm)),,  nnrr  33  ((zzeessppóó³³  uurrbbaanniissttyycczznnyy
ssttaarróówwkkii)),,  nnrr  44  ((ddzziieellnniiccaa  CCyyggaannoowwiiccee))  ii  nnrr  66 ((rreejjoonn  ggóórryy
MMiieejjsskkiieejj))..  Plan nr 5 - obszar w obrêbie ulic: Partyzantów,
Nowa i Wêgierska - nie zosta³ przed³o¿ony pod obrady, 
z uwagi na liczne protesty bêdzie ponownie wystawiony do
wgl¹du publicznego.
Wczeœniej odby³y siê spotkania i dyskusje z mieszkañcami. 

W dniach 23 wrzeœnia - 22 paŸdziernika 2004 r. projekty
planów wraz z prognozami oddzia³ywania na œrodowisko by³y
wystawione do wgl¹du publicznego (mo¿na je nadal ogl¹daæ
w Urzêdzie Miasta i Gminy - pokój nr 23).
- Nowy plan jest dokumentem o znaczeniu strategicznym dla
miasta. - mówi³ bbuurrmmiissttrrzz  MMaarriiaann  CCyyccooññ przed dyskusj¹ 
i g³osowaniem. - Stwarza warunki do inwestowania, daje
szerok¹ ofertê lokalizacyjn¹ dla przysz³ych inwestorów, jest
równie¿ podstawowym dokumentem, na podstawie którego
w³adze miasta mog¹ ubiegaæ siê o œrodki finansowe z funduszy
europejskich. Ustalaj¹c szczegó³owe zasady zagospodaro-
wania poszczególnych terenów, w tym funkcje i zasady
kszta³towania architektury obiektów, wyposa¿enia w infra-
strukturê techniczn¹ i komunikacyjn¹, ustalono równie¿
powierzchnie mo¿liwe do zabudowy i powierzchnie, które
musz¹ pozostaæ jako biologicznie czynne. Zapisy planu dla
poszczególnych terenów s¹ na tyle elastyczne, aby przysz³y
inwestor móg³ zagospodarowaæ swoj¹ dzia³kê bez koniecznoœci
zmiany planów, a w terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i mieszanej by³a mo¿liwoœæ lokalizacji us³ug

komercyjnych czy drobnej wytwórczoœci. W planach
wyznaczone zosta³y nowe tereny dla rozwoju mieszkalnictwa,
dzia³alnoœci gospodarczej, funkcji rekreacyjnych oraz
uporz¹dkowany zosta³ uk³ad komunikacyjny o znaczeniu
ponadlokalnym i lokalnym. Charakter dzia³alnoœci
przemys³owej jest ograniczony - z uwagi na uk³ad urbanistyczny
miasta, jego harmonijne wpisanie siê w krajobraz, skalê 
i atmosferê Starego S¹cza. Plan zagospodarowania
przestrzennego jako dokument prawa miejscowego ustala
zasady dzia³añ w przestrzeni. W Starym S¹czu, mieœcie 
o wyj¹tkowych w skali kraju wartoœciach historycznych 
i kulturowych obowi¹zkiem jest ustalenie takich przepisów
dotycz¹cych zagospodarowania przestrzeni, które nie
ograniczaj¹c rozwoju miasta zapewni¹ ochronê jego zasobów
kulturowych. Dlatego zwracam uwagê na plan obejmuj¹cy
teren zabytkowej starówki. Utrzymanie to¿samoœci kulturowej
miasta i wykorzystanie walorów zabytkowej zabudowy
staromiejskiej dla rozwoju turystyki i kultury jest dla w³adz
miasta dzia³aniem priorytetowym, zw³aszcza w kontekœcie
postêpuj¹cej dekapitalizacji i europeizacji. Plan idzie w takim
kierunku, ¿eby nie utrudniaæ inwestowania. Ogólnym moim
celem by³o takie skonstruowanie zapisów planu dla starówki,
które przy uwzglêdnieniu wartoœci tego terenu pozwoli³oby na
³atwiejsze ni¿ do tej pory inwestowanie, wprowadzenie
nowych, stymuluj¹cych rozwój miasta funkcji, zwi¹zanych
przede wszystkim z kultur¹ i turystyk¹. Mimo wyj¹tkowej 
w skali kraju wartoœci zabytkowego zespo³u miejskiego nale¿y
potrzeby ich ochrony pogodziæ z potrzebami rozwojowymi
miasta. To miasto musi ¿yæ!
Przed zatwierdzeniem planu, radni musieli jeszcze rozstrzygn¹æ
o jego zgodnoœci ze studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie rozpatrzenia
wniosków mieszkañców i zasad finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej. 
- Do ka¿dego planu jest do³¹czona odbitka ze studium -

wyjaœnia³a aarrcchh..  MMaarriiaa  MMooddzzeelleewwsskkaa, g³ówna konstruktorka
planu. - Przepisy siê zmieni³y i musieliœmy plany jeszcze raz
przerobiæ, te wnioski, które ewidentnie by³y niezgodne ze
studium musieliœmy potraktowaæ negatywnie. W trakcie
wy³o¿enia planu (do planów nr 1, 2, 3, 4, 6) sp³ynê³o 76
uwag (to jest bardzo ma³o), tylko10 za³atwionych jest
negatywnie. Do planu nr 5 by³o ok.70 uwag, wiêkszoœæ
odnosi³a siê do likwidacji dróg. Na spotkaniu z mieszkañcami
zdania by³y bardzo podzielone, czêœæ ludzi chcia³a utrzymaæ
drogi, czêœæ nie. Plan bêdzie jeszcze raz wy³o¿ony do wgl¹du
publicznego.

TTeekksstt,,  ffoottoo  RRyysszzaarrdd  KKuummoorr

NNaaddaawwccoomm  wwsszzyyssttkkiicchh  112222..  kkaarrtteekk  zz  ¿¿yycczzeenniiaammii
œœwwii¹¹tteecczznnyymmii  ii  nnoowwoorroocczznnyymmii,,  kkttóórree  zzoossttaa³³yy  sskkiieerroowwaannee

nnaa  mmoojjee  rrêêccee  oorraazz  aaddrreess  UUrrzzêêdduu  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  ww  SSttaarryymm
SS¹¹cczzuu  --  DDuucchhoowwnnyymm,,  PPaarrllaammeennttaarrzzyyssttoomm,,  WW³³aaddzzoomm
WWoojjeewwóóddzzttwwaa  MMaa³³ooppoollsskkiieeggoo  ii  PPoowwiiaattuu  NNoowwooss¹¹ddeecckkiieeggoo,,
PPrreezzyyddeennttoomm,,  BBuurrmmiissttrrzzoomm,,  WWóójjttoomm  mmiiaasstt  ii  ggmmiinn,,  RRaaddnnyymm,,
DDyyrreekkttoorroomm  iinnssttyyttuuccjjii  ppaaññssttwwoowwyycchh  ii  ssaammoorrzz¹¹ddoowwyycchh,,
PPrreezzeessoomm  ii  DDyyrreekkttoorroomm  zzaakk³³aaddóóww  ii  ffiirrmm,,  RReekkttoorroomm  uucczzeellnnii,,

DDyyrreekkttoorroomm  sszzkkóó³³  ii  pprrzzeeddsszzkkoollii,,
PPrrzzeewwooddnniicczz¹¹ccyymm  oorrggaanniizzaaccjjii,,  oossoobboomm
pprryywwaattnnyymm,,  ww  ttyymm  sszzcczzeeggóóllnniiee
mmiieesszzkkaaññccoomm  nnaasszzeeggoo  mmiiaassttaa  ii  ggmmiinnyy
sseerrddeecczznniiee  ddzziiêêkkuujjêê..

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  SSttaarryy  SS¹¹cczz
mmggrr  MMaarriiaann  CCyyccooññ
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Barcice od dawna boryka³y siê z brakiem odpowiedniego obiektu
do æwiczeñ fizycznych i rozgrywania zawodów sportowych. 

A trzeba powiedzieæ, ¿e mieszkañcy tej wsi, nie ¿yj¹ ca³kiem na
bakier ze sportem, maj¹ przecie¿ klub sportowy LZS “Barciczanka”
(z piêknym stadionem), którego wychowankowie od lat zasilaj¹
najmocniejsze kluby pi³karskie w regionie, lubi¹ tak¿e uczestniczyæ
w ró¿nych zawodach sportowych i rekreacyjnych.
Brak sali sportowej z prawdziwego zdarzenia szczególnie dokucza³
m³odzie¿y szkolnej, nauczycielom wf i ich wychowawcom, jak
bowiem powszechnie wiadomo: w zdrowym ciele, zdrowy duch!
Z inicjatyw¹ wybudowania takiego obiektu przy Szkole

Podstawowej (Gimnazjum jeszcze nie by³o) wyst¹pi³ burmistrz
Marian Cycoñ (wówczas pose³ na Sejm RP) na zebraniu szkolnym
w 1997 roku. Od razu powo³ano Spo³eczny Komitet Budowy Sali
Gimnastycznej, na czele z ks. proboszczem Stanis³awem
Dziekanem.
Projekt budowlany zosta³ opracowany przez mgr in¿. arch. Janusza
Urbanowicza. Decyzjê o pozwoleniu na budowê uzyskano 
w czerwcu 2000 roku. Roboty budowlane rozpoczêto w paŸdzierniku
tego¿ roku. Urzêdem Miasta i Gminy kierowa³ wówczas burmistrz
Marian Kuczaj.
Dwa lata póŸniej zapad³a decyzja o czêœciowej zmianie funkcji sali.
Postanowiono poszerzyæ j¹ o widowniê (Wg S³ownika Jêzyka
Polskiego PWN “kryte pomieszczenie maj¹ce boisko do æwiczeñ
i zawodów oraz widowniê” nazywa siê hal¹ sportow¹!) oraz
dostosowaæ do potrzeb osób niepe³nosprawnych, dziêki czemu
mo¿na by³o ubiegaæ siê o dodatkowe œrodki z Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Jednym 
z warunków tego dofinansowania by³o umieszczenie w widocznym
miejscu tablicy informuj¹cej o dofinansowaniu ze œrodków PFRON.
Budowa hali sportowej przebiega³a nastêpuj¹co:
I etap: stan surowy (otwarty) - roboty realizowa³o Przedsiêbior-

stwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe “BUDEKO” w Nowym
S¹czu - in¿. Janusza Lupy. Prace trwa³y w okresie od paŸdziernika

2000 r. do grudnia 2001 r. 
II etap: roboty wykoñczeniowe w zakresie: dostawa, monta¿

stolarki i œlusarki, stan surowy instalacji elektrycznej,
wodoci¹gowej, czêœciowo tynki wewnêtrzne oraz pod³o¿a pod
posadzki. Prace realizowa³o Przedsiêbiorstwo Robót
Budowlanych i Transportowych “CECHINI” z Krynicy. Prace
odbywa³y siê od maja do wrzeœnia 2003 r.
III etap: dobudowa klatki schodowej (widowni) wraz 

z konstrukcj¹ i pokryciem. Pracê wykona³a Firma Us³ugowo-
Handlowa “STANBUD” z Brzeska. Prace przebiega³y od
wrzeœnia do listopada 2003 r.
IV etap: wykonanie robót budowlanych wykoñczeniowych.

Podczas realizacji tego etapu nast¹pi³a (z przyczyn
obiektywnych) zmiana inwestora, Zak³ad Robót Instalacyjno-
Budowlano-Transportowych “ZRIB” w Starym S¹czu - Józefa
Pustu³ki, w pilnym trybie zast¹pi³a Chemobudowa Kraków
S.A. Prace w tym etapie przebiega³y od wrzeœnia do grudnia
2004 r.
V etap: wykonanie elewacji oraz robót zewnêtrznych (drogi 

i chodniki). Prace ponownie realizowa³o PP-H-U “BUDEKO”, 
w okresie od lipca do sierpnia 2004 r.
VI etap: dostawa wraz z monta¿em wyposa¿enia sta³ego sali

gimnastycznej. Prace wykona³a Firma Produkcyjno-Handlowa
“PESMENPOL” z Trzemeœni - in¿. Edwarda Niepsuja.
Ca³kowita wartoœæ robót wed³ug zbiorczego zestawienia kosztów
wynios³a 2.255.000 z³. Dodatkowo, w tym roku, zainstalowano
kolektory s³oneczne dla potrzeb CWU. Pracê tê wykona³o
przedsiêbiorstwo: Technika Grzewcza i Sanitarna “HEJAN” 
z Nowego S¹cza - Henryka Janusza. Koszt tych robót wyniós³
47.526,48 z³. 
Na budowê sali gimnastycznej Urz¹d Miasta i Gminy uzyska³

nastêpuj¹ce œrodki: 65.388 z³ w ramach “Kontraktu Wojewódzkiego
dla Województwa Ma³opolskiego na lata 2001-2002”; 640.000 z³
œrodki z Ministerstwa Edukacji, Nauki i Szkolnictwa; 178.891,78
z³ z funduszu PFRON bêd¹cego w dyspozycji Wojewody
Ma³opolskiego; 19.010 z³ w formie dotacji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Nad realizacj¹ inwestycji czuwali inspektorzy nadzoru: dla robót
budowlanych - in¿. Janusz Klag; dla robót instalacyjnych c.o. i wod.
- in¿. Marek Gruca; dla robót elektrycznych p. Leszek Klys.
Hala sportowa po³¹czona jest z budynkiem Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum. Stoi piêknie wkomponowana w krajobraz, na niedu¿ej
skarpie, przed ni¿ej po³o¿onym boiskiem sportowym, wzd³u¿
Popradu. Otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Barcicach odbêdzie 15 stycznia! ((RRKK))

HALA SPORTOWA W BARCICACH

Fot. Ryszard Kumor

(...) O takim obiekcie marzyło wiele pokoleń mieszkańców naszej
miejscowości. Podczas mojej pracy pedagogicznej, wspólnie ze śp. Józefem
Citakiem prowadziliśmy zajęcia wychowania fizycznego w bardzo trudnych
warunkach, najczęściej na korytarzach szkolnych lub na boisku sportowym, mimo,
że pogoda nie zawsze była sprzyjająca. Nasza wspaniała i ambitna młodzież
zawsze brała udział w konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach. W latach
sąsiedztwa Polski i Czechosłowacji sportowcy z Barcic wzięli udział 
w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych w Czechosłowacji. Powrócili
stamtąd z wieloma cennymi medalami i dyplomami. Obecnie, dzięki wspaniałemu
obiektowi, jakim jest hala sportowa otwierają się nowe możliwości i szanse przed
młodymi ludźmi. Warto docenić wysiłki tych, którzy w tak trudnych czasach zdołali
udźwignąć ciężar tej inwestycji i doprowadzić go do szczęśliwego końca. Z moich
rozlicznych kontaktów z Panem Burmistrzem Marianem Cyconiem wiem, że
zawsze zależało mu na dobru wspólnym i pomyślności tutejszych mieszkańców.
Dlatego tym bardziej winniśmy Panu Burmistrzowi wdzięczność za jeszcze
jeden znak tej gorącej troski. (...) 

Helena Nowak, emerytowana nauczycielka 
(Fragm. wypowiedzi dla “Orantki Barcickiej“ nr 31/2004) 
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Z s¹deckim rodowodem

T A B L I C A  J A N A  G R Y Ź L A K A
JJaann  GGrryyŸŸllaakk  --  jjeeddeenn  zzee
zznnaakkoommiittyycchh  SS¹¹ddeecczzaann  
ii  mmiieesszzkkaaññccóóww  BBaarrcciicc,,
„„HHoonnoorroowwyy  OObbyywwaatteell
GGmmiinnyy  RRyyttrroo””,,  ppoowwsszzeecchhnniiee
sszzaannoowwaannyy  nnaauucczzyycciieell  
ii  wwyycchhoowwaawwccaa,,  ddzziiaa³³aacczz
ssppoorrttoowwyy,,  ppiioonniieerr  ii  oorrggaa--
nniizzaattoorr  ssppoorrttuu  wwiieejjsskkiieeggoo,,
iinniiccjjaattoorr  bbuuddoowwyy  oobbiieekkttóóww
ssppoorrttoowwyycchh  nnaa  SS¹¹ddeecc--
cczzyyŸŸnniiee  --  uurrooddzzii³³  ssiiêê  
2244  ggrruuddnniiaa  11991144  rrookkuu  
ww  CCyyggaannoowwiiccaacchh,,  zzmmaarr³³  
1144  lliippccaa  22000033  rrookkuu  

ww  BBaarrcciiccaacchh..  AAbbssoollwweenntt  SSeemmiinnaarriiuumm  NNaauucczzyycciieellsskkiieeggoo  ww  SSttaarryymm
SS¹¹cczzuu  ((11993333)),,  WWyy¿¿sszzeeggoo  KKuurrssuu  NNaauucczzyycciieellsskkiieeggoo  ((11995511))  
ii  AAWWFF  WWaarrsszzaawwaa  ((11995555))..  UUcczzeessttnniikk  kkaammppaanniiii  wwrrzzeeœœnniioowweejj,,
wwiiêêzziieeññ  nniieemmiieecckkiicchh  oobboozzóóww  ww  AAuussttrriiii  11993399--4455,,  ¿¿oo³³nniieerrzz  PPoollsskkiicchh
SSii³³  ZZbbrroojjnnyycchh  nnaa  zzaacchhooddzziiee..  PPoo  wwoojjnniiee  nnaauucczzyycciieell  ww  RRyyttrrzzee  
ii  zzaassttêêppccaa  ddyyrreekkttoorraa  SSzzkkoo³³yy  ÆÆwwiicczzeeññ  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu..  CCzz³³oonneekk
nnaacczzeellnnyycchh  ww³³aaddzz  ZZrrzzeesszzeenniiaa  LLZZSS,,  ddzziiaa³³aacczz  SSZZSS  ii  PPZZNN..
PPooddiinnssppeekkttoorr  ooœœwwiiaattyy  PPRRNN  ii  wwiizzyyttaattoorr  11996644--7755..  
Szko³ê podstawow¹ i Seminarium Nauczycielskie ukoñczy³ w Starym
S¹czu. Pracê nauczyciela rozpocz¹³ w Izbach, w szkole, w której
obowi¹zywa³y dwa jêzyki: polski i ³emkowski. Po trzech latach pracy
w tej miejscowoœci zosta³ powo³any do Szko³y Podchor¹¿ych Rezerwy
w Krakowie. Sta¿ wojskowy odby³ w 16 pp w Tarnowie, uzyskuj¹c
stopieñ kaprala podchor¹¿ego, specjalnoœæ - obs³uga dzia³ek
przeciwpancernych. W roku szkolnym 1937/39 pracowa³ w szkole 
w Sietnicy, a w roku 1938/39 - w Rzepienniku Suchym ko³o Biecza. 
Walczy³ w wojnie obronnej 1939 roku. Trafi³ do niewoli niemieckiej
w ̄ ó³kwi ko³o Lwowa, a nastêpnie na 5,5 roku do niewoli niemieckiej. 
- “Moja obozowa odyseja wygl¹da³a mniej wiêcej tak: Lammsdorf
- budowa obozu, Blankenhain - praca na roli, Herzfeld w Turyngii
- budowa autostrady, Ternberg ko³o Klagenfurtu - budowa zapory
wodnej, Linz - Herman Goering Werke - fabryka cyklonu B -
morderczego gazu stosowanego w obozach koncentracyjnych...
Podczas robót dozna³em ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.
Zosta³em przewieziony do macierzystego stalagu w Gneixendorf
niedaleko Kremsu. Chorobê zaleczono, choæ konieczna by³a
operacja. PóŸniej z tego powodu omal nie przenios³em siê do
lepszego ze œwiatów.” - pisa³ we wspomnienich.
Oswobodzony z obozu jenieckiego 3 maja 1945 roku przez
saperów armii amerykañskiej, dosta³ siê do Pary¿a. Wst¹pi³ do
II Korpusu gen. W³adys³awa Andersa. W polskim mundurze
przeszed³ szlak przez Awinion, Marsyliê, Genuê, Mediolan,
Bari a¿ do obozu 7 Dywizji Piechoty w San Basilio. By³ dowódc¹
plutonu dzia³ek przeciwpancernych. Nastêpnie zosta³
ewakuowany z II Korpusem do Anglii. Na wyspach uczestniczy³
w kursie instruktorów wychowania fizycznego. 
Po powrocie do kraju w 1947 r. dosta³ pracê nauczyciela w Rytrze,
gdzie spêdzi³ 17 lat. Zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Józef¹ Górk¹ -
nauczycielk¹ polonistk¹ (ojciec trzech synów i córki). W roku 1963
zamieszka³ w Barcicach w domu rodzinnym ¿ony. 
W latach 1948-49 uczestniczy³ w akcji zwalczania analfabetyzmu
(pe³nomocnik akcji w Piwnicznej). 
By³ wspó³za³o¿ycielem jednego z pierwszych w powiecie
Ludowego Zespo³u Sportowego - “Poprad” Rytro, przy którym
wybudowano: stadion (wspólnie ze szko³¹), 2 skocznie
narciarskie, 15 km tras do narciarstwa biegowego. 
W latach 50. odby³ Wy¿szy Kurs Nauczycielski Wychowania

Fizycznego, a nastêpnie ukoñczy³ eksternistycznie AWF 
w Warszawie.
By³ wœród za³o¿ycieli pierwszego w Polsce Szkolnego Powiatowego
Oœrodka Kultury w Nowym S¹czu, który póŸniej - dzia³a³ pod nazw¹
Miêdzyszkolnego Oœrodka Sportowego.
Odby³ wiele specjalistycznych szkoleñ w sporcie, uzyskuj¹c uprawnienia
instruktora gimnastyki, narciarstwa, sêdziego narciarskiego
(miêdzynarodowego), sêdziego lekkiej atletyki, siatkówki. By³ cz³onkiem
komisji wf przy GKKFiT, Rady Powiatowej, Wojewódzkiej i G³ównej
Zrzeszenia LZS, przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej Okrêgu Polskiego
Zwi¹zku Narciarskiego w Krakowie oraz radnym (przez 4 kadencje)
Powiatowej Rady Narodowej w Nowym S¹czu.
W latach 60. przeniós³ siê do Szko³y Podstawowej nr 2 (æwiczeñ) 
w Starym S¹czu, w której pracowa³ jako nauczyciel i zastêpca
dyrektora. By³ jednym z za³o¿ycieli oraz prezesem pierwszego w kraju
Miejsko-Gminnego Komitetu Kultury Fizycznej w Starym S¹czu.
Przez 10 lat pracowa³ jako wizytator wf w Inspektoracie Oœwiaty 
w Nowym S¹czu. Oprócz prowadzenia tzw. nadzoru pedagogicznego,
koncentrowa³ siê na inwestycjach sportowych w szko³ach i LZS.
Wybudowano wówczas na S¹decczyŸnie ponad 60 obiektów
sportowych: stadionów, sal gimnastycznych, boisk do gier
zespo³owych, tras narciarskich, skoczni oraz Miêdzyszkolny Stadion
Sportowy w Nowym S¹czu. W roku 1974 przeszed³ na emeryturê. 
W³adze administracyjne i sportowe wysoko ocenia³y jego dzia³alnoœæ,
przyznaj¹c mu liczne tytu³y i odznaczenia. 
Sam zaœ mówi³: - Nie w³¹cza³em siê specjalnie do polityki, nie
nosi³em te¿ legitymacji, która u³atwia³aby zawodowy awans i
otwiera³a drzwi decydentów, ale zebra³em „czapkê“ odznaczeñ
wszelkiego rodzaju... Najbardziej ceniê tytu³y: Zas³u¿ony Nauczyciel
PRL, Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury Fizycznej, Zas³u¿ony Dzia³acz
Turystyki, Ludowych Zespo³ów Sportowych, Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego oraz z³ot¹ odznakê ZNP. By³
odznaczony m.in. Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
medalem „55-lecie Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe“.
W 1999 roku napisa³ autobiografiê Praca i satysfakcja, wyró¿nion¹
I nagrod¹ w ogólnopolskim konkursie „1 wrzeœnia 1939 r. by³em
nauczycielem i co dalej...?, og³oszonym przez Zwi¹zek Nauczycielstwa
Polskiego i „G³os Nauczycielski”.
Dok¹d pozwala³o zdrowie aktywnie uczestniczy³ w dzia³aniach
Ogniska Emerytów Nauczycieli w Starym S¹czu oraz
Towarzystwa Mi³oœników Starego S¹cza. 
Najwiêksz¹ pasj¹ Jana GryŸlaka by³a kultura fizyczna 

i wychowanie m³odzie¿y. Jeszcze w grudniu 2002 roku pisa³ 
w “Kurierze”: Dajcie m³odzie¿y godziwe, zorganizowane ¿ycie
sportowe, zamiast “pa³y bejsbolowej” do rozróby - pi³kê do
æwiczeñ i mo¿liwoœæ wszechstronnego rozwoju fizycznego.  
15 stycznia 2005 r. w budynku nowej hali sportowej przy

szko³ach w Barcicach zostanie ods³oniêta pami¹tkowa TABLICA
JANA GRY�LAKA.

RRyysszzaarrdd  KKuummoorr  

PPrrooggrraamm  oottwwaarrcciiaa  hhaallii  ssppoorrttoowweejj  pprrzzyy  SSzzkkoollee  PPooddssttaawwoowweejj  ii  GGiimmnnaazzjjuumm  ww  BBaarrcciiccaacchh,,  1155..0011..22000055

14.00 - Msza święta w kościele parafialnym 
15.00 - Uroczystość oddania hali sportowej 

•Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Jana Gryźlaka
•Występ chóru Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu pod 

dyr. Andrzeja Citaka
•Montaż słowno-muzyczny “Pomiędzy dłonią łuk napinającą, a celem strzały toczy się

życie” w wyk. młodzieży Gimnazjum
17.00 - “Koncert Noworoczny” pod patronatem burmistrza Mariana Cyconia, w którym wystąpią: 

•soliści Teatru Muzycznego w Gliwicach - Małgorzata Długosz i Mieczysław Błaszczyk 
•Reprezentacyjna Orkiestra Straży Granicznej pod batutą kpt. Stanisława Strączka
•Zespół Tańca Estradowego “Ekrol” z Łańcuta

Fot. Piotr Gryźlak
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JJeeddnnyymm  zz  nnaajjwwaa¿¿nniieejjsszzyycchh  zzaaddaaññ  --  cceellóóww  iissttnniieenniiaa  wwssppóóllnnoottyy
zzaakkoonnnneejj  „„((......))  jjeesstt  ooddddaawwaanniiee  cczzccii  BBoogguu  pprrzzeezz  wwssppóóllnn¹¹

mmooddlliittwwêê.. Tote¿ przez wiele wieków osoby do tego niezdolne nie
by³y uwa¿ane za mniszki we w³aœciwym sensie tego s³owa. Nie
znaczy to, ¿eby taki pogl¹d istnia³ od pocz¹tku: pierwotnie
¿adnego zró¿nicowania nie by³o. We wczesnym œredniowieczu
zacz¹³ siê jednak zaznaczaæ pewien podzia³, (...) mianowicie
wed³ug sposobu wst¹pienia. Póki ³acina by³a jeszcze jêzykiem
mówionym, nie stanowi³o to problemu. Ale w miarê jak stawa³a
siê ju¿ tylko jêzykiem liturgii, którego trzeba siê by³o specjalnie
uczyæ, podzia³ wyst¹pi³ bardzo wyraŸnie.” 1 Dzieci ofiarowane Bogu
przez rodziców i wychowywane w klasztorach, uczy³y siê ³aciny 
i, jeœli zostawa³y michami, by³y dobrze przygotowane do udzia³u
w modlitwach chórowych, które w dawnych wiekach odmawiane
i œpiewane by³y w tym jêzyku. Zdarza³o siê natomiast, ¿e kandydaci
na zakonników wstêpuj¹cy do klasztorów jako doroœli ludzie, mieli
trudnoœci z nauczeniem siê ³aciny, szczególnie, jeœli byli
analfabetami, a takich by³a wtedy zdecydowana wiêkszoœæ,
równie¿ w wy¿szych klasach spo³ecznych. Kandydatów na mnichów,
którzy nie uczyli siê wczeœniej ³aciny, przybywa³o, poniewa¿
klasztory coraz bardziej przestawia³y siê na rekrutacjê ludzi
uznawanych za dojrza³ych do samodzielnego podejmowania
¿yciowych decyzji. (W dawnych wiekach - kilkunastoletnich)

Przedstawione w cytowanym fragmencie i komentarzu
okolicznoœci, sprawi³y (w znacz¹cym stopniu), i¿ oodd  XXII  wwiieekkuu
wwiiêêkksszzooœœææ  zzggrroommaaddzzeeññ  zzaakkoonnnnyycchh  sskk³³aaddaa³³aa  ssiiêê  zz  mmnniicchhóóww  ((mmnniisszzeekk))
cchhóórroowwyycchh  i to by³ g³ówny, zasadniczy trzon wspólnoty oraz
kkoonnwweerrssóóww  ((kkoonnwweerrsseekk)),,  nnaazzyywwaannyycchh  ttee¿¿  „„ddrruuggiimm  cchhóórreemm””..
Zakonnicy ci zajmowali siê g³ównie ró¿nymi pracami gospodarskimi.
S. Ma³gorzata Borkowska OSB uwa¿a, i¿ po soborze trydenckim
zmieni³o siê pojêcie stanu konwersów i konwersek. Wed³ug niej
„(...) od czasów œredniowiecza  przyzwyczajono siê ju¿ do istnienia
drugiego chóru i po prostu uznano go za swoiste powo³anie.” 2

Wynika z tego, ¿e tê formê ¿ycia zakonnego zaczêto ju¿ wtedy
wybieraæ niekoniecznie z powodu k³opotów z ³acin¹, czy
analfabetyzmu. Sztuki czytania i pisania mo¿na siê by³o zreszt¹
nauczyæ w okresie nowicjatu, który trwa³ dok³adnie tak samo
d³ugo, (czyli rok) w przypadku nowicjuszy zarówno pierwszego, jak
te¿ drugiego chóru.
„Regu³a klarysek wprowadza³a zasadniczy podzia³ zakonnic na
siostry chórowe i s³u¿ebne. (...) Siostry s³u¿ebne nazywa³y siê
ró¿nie: serwicjany, konwerski, laiczki lub po prostu s³u¿ebne.” 3

Po odbyciu nowicjatu sk³ada³y trzy œluby - ubóstwa, czystoœci 
i pos³uszeñstwa, podczas gdy siostry chórowe sk³ada³y cztery:
ubóstwa, czystoœci, pos³uszeñstwa i œlub klauzury. SSiioossttrryy  cchhóórroowwee
nnoossii³³yy  cczzaarrnnee  wweelloonnyy,,  nnaattoommiiaasstt  ss³³uu¿¿eebbnnee  --  bbiiaa³³ee..
ZZaakkoonnnniiccee  cchhóórroowwee  bbyy³³yy  uupprraawwnniioonnee  ii  zzoobboowwii¹¹zzaannee  ddoo  wwssppóóllnneeggoo
ooddmmaawwiiaanniiaa  ii  œœppiieewwaanniiaa  mmooddlliittww  lliittuurrggiicczznnyycchh..  Siostry s³u¿ebne nie
odmawia³y modlitwy brewiarzowej, lecz przepisan¹ na poszczególne
godziny liczbê Ojcze nasz. Tak samo modlili siê w klasztorach
franciszkanów zakonnicy, którzy nie byli kap³anami.
Siostry chórowe pe³ni³y wy¿sze urzêdy w klasztorze, uczy³y

m³ode zakonnice i dziewczêta w szko³ach przyklasztornych,
natomiast serwicjany pe³ni³y ni¿sze funkcje. Poniewa¿ nie sk³ada³y
œlubu klauzury, mog³y obejmowaæ stanowiska, które wymaga³y
wychodzenia z klasztoru. Powszechnie w konwentach liczba sióstr
chórowych znacznie przewy¿sza³a liczbê konwersek.
W staros¹deckim klasztorze w latach 1772-1782 przyjêto
jedenaœcie nowicjuszek, w tym tylko jedn¹ do drugiego chóru (!).
W momencie kasaty klasztoru w 1782 roku by³o w nim 50 sióstr
chórowych i tylko 6 serwicjan.
WWssppóó³³cczzeeœœnniiee  nniiee  mmaa  ww  kkllaasszzttoorraacchh  ppooddzziiaa³³uu  nnaa  ddwwaa  cchhóórryy..
W II Zakonie franciszkañskim poszczególne klasztory s¹ od

siebie niezale¿ne. Ka¿dy z nich ma swoj¹ w³adzê wewnêtrzn¹
wybieran¹ przez zgromadzenie. Na czele konwentu stoi ksieni,
pomaga jej rada i urzêdniczki klasztorne.
Prawo koœcielne i przepisy klasztorne stanowi³y, ¿e ksieni¹ mog³a
zostaæ wybrana siostra, która ukoñczy³a 40 lat, a gdyby takiej nie
by³o, dopuszczalne by³o odstêpstwo od tej zasady. W takich
wyj¹tkowych sytuacjach mog³y kandydowaæ siostry nie m³odsze,
ni¿ trzydziestoletnie i przebywaj¹ce w zakonie przynajmniej 5 lat
po z³o¿eniu œlubów. Wybory by³y tajne, a g³osy oddawano na
kartkach. Glosowaæ mog³y profeski, które przebywa³y w klasztorze
nie krócej ni¿ trzy lata. Kandydatka musia³a otrzymaæ wiêcej ni¿
po³owê g³osów, aby jej wybór by³ wa¿ny. W czasie zaborów obok
przepisów koœcielnych wprowadzone zosta³y zarz¹dzenia
pañstwowe dotycz¹ce wyboru prze³o¿onych w klasztorach. W³adze
austriackie wymaga³y, aby o wyniku wyborów zosta³ powiadomiony
zarz¹d prowincji, nastêpnie zatwierdza³ je biskup.
Nowo wybrana ksieni sk³ada³a przysiêgê, która wed³ug prawa

koœcielnego obowi¹zywa³a wszystkich prze³o¿onych. Wprowadzano
j¹ uroczyœcie do prze³o¿eñskiej stalli w chórze, nastêpnie wszystkie
siostry podchodzi³y, aby uca³owaæ jej rêkê, co oznacza³o uznanie
wyboru i zobowi¹zanie do wymaganego regu³¹ pos³uszeñstwa.
Kadencja urzêdu w zakonie klarysek ksieni trwa³a trzy lata. Ta sama
siostra mog³a zostaæ wybrana na ten urz¹d po trzyletniej przerwie.
Od tej zasady ³atwo by³o uzyskaæ dyspensê, jeœli siostra sprawuj¹ca
funkcjê ksieni by³a wybitn¹ indywidualnoœci¹ i mia³a du¿e zas³ugi
dla klasztoru. I tak Matka Anastazja Dziêcio³owska pe³ni³a urz¹d
ksieni w staros¹deckim klasztorze przez 26 lat. Przez wszystkie
te lata zabiega³a u w³adz austriackich o przywrócenie bytu
klasztorowi. Jej wysi³ki, wspierane przez licznych protektorów,
zakoñczy³y siê sukcesem. Niestety, nie by³o jej dane cieszyæ siê
nim, gdy¿ zmar³a na krótko przed ukazaniem siê w 1811 r.
cesarskiego dekretu w tej sprawie. Inn¹ wybitn¹ ksieni¹ 
w staros¹deckim klasztorze by³a Matka Katarzyna Psurska, która
pe³ni³a tê funkcjê przez 15 lat. Jej zas³ug¹ by³a m.in. odbudowa
klasztoru i koœcio³a po po¿arze w 1764 r.
„Wszystkie powstaj¹ce czy te¿ reformowane w tym okresie (po
soborze trydenckim) ustawy zakonne wyraŸnie siê troszczy³y o to,
aby stworzyæ (lub przywróciæ) pozycjê prze³o¿onej jako matki
rodziny, bliskiej, osi¹galnej dla ka¿dej mniszki w potrzebie, nie
wyró¿niaj¹cej siê spoœród zgromadzenia niczym prócz nale¿nych
jej z koniecznoœci oznak szacunku.” 4

Aby prawdziwie byæ „matk¹ rodziny” i przewodniczk¹ duchow¹
wspólnoty, ksieni musia³a posiadaæ zalety, dziêki którym zyskiwa³a
autorytet, szacunek i mi³oœæ sióstr. Cechy te (a przynajmniej
niektóre z nich) przydawa³y siê te¿ przy wype³nianiu innych
obowi¹zków. By³y przecie¿ w klasztorze sprawy nie tylko duchowe,
ale te¿ administracyjne i gospodarcze. Do czasu kasaty maj¹tku
klasztornego przez zaborców, tych ostatnich by³o o wiele wiêcej
ni¿ obecnie, a niektóre bardzo skomplikowane. Istnieli wprawdzie
urzêdnicy œwieccy, (którzy zreszt¹ czêsto przysparzali k³opotów),
niemniej decyzje, przynajmniej w najistotniejszych kwestiach
podejmowa³ klasztor. Ksieni musia³a byæ nie tylko przyk³adem
„cnotliwego ¿ycia i œwiêtych obyczajów” jak tego wymaga³a
regu³a zakonna, ale te¿ winny j¹ cechowaæ: inteligencja,

DDaannuuttaa  SSuu³³kkoowwsskkaa

XI. Chóry, urzędy i miejsca regularne (XVI−XIX w.)



KURIER STAROS¥DECKI 1/2005 Strona 7

zdecydowanie, energia, przezornoœæ, zapobiegliwoœæ i inne jeszcze
zalety potrzebne zwierzchnikowi du¿ej, skomplikowanej instytucji.
„Ksieni mia³a do pomocy urzêdniczki, zwane tak¿e oficjalistkami.
Niektóre urzêdy istnia³y od pocz¹tku zakonu, niektóre zaœ zosta³y
wprowadzone z biegiem lat na mocy partykularnych zwyczajów
poszczególnych klasztorów. O pierwotnych urzêdach mówi³a
regu³a zakonna. Wspomina³a ona o dwóch mistrzyniach. Pierwsza
z nich mia³a zajmowaæ siê wychowaniem nowicjuszek, druga -
uczeniem zakonnic œpiewu liturgicznego i odmawiania brewiarza.
(...) Regu³a wspomina równie¿ o odŸwiernej, czyli furtiance, i jej
pomocnicy. Wed³ug wymagañ regu³y tak furtianka jak i wicefurtianka
powinna byæ bogobojna, dobrych obyczajów, pilna, roztropna 
i odpowiedniego wieku, tzn. powinna skoñczyæ 40 lat ¿ycia. Ich
obowi¹zki by³y nastêpuj¹ce: strzec klucza od bramy i furty; pilnowaæ,
aby furta by³a zawsze zamkniêta; nie otwieraæ furty i bramy bez
wzajemnego powiadomienia siê obu. (...) Regu³a wspomina jeszcze
o siostrze ko³owej i jej towarzyszce. Poniewa¿ przy kole
kontaktowano siê z osobami spoza klasztoru, dlatego przepisy
regu³y stawia³y siostrze ko³owej pewne wymagania. Powinna to byæ
zakonnica dobrych obyczajów, lubiæ porz¹dek, mieæ skoñczonych
40 lat, rozmawiaæ z interesantami na temat poruszanych spraw.
Urz¹d ko³owej mog³a spe³niaæ równie¿ furtianka.” 5

W ci¹gu wieków powsta³y nowe urzêdy. (Zamiast okreœlenia
„urz¹d” u¿ywano te¿ nazwy: „obowi¹zek”.) W 1782 roku 
w staros¹deckim klasztorze Klarysek by³y 22 urzêdy. Cztery
siostry pe³ni³y wiêc obowi¹zki fraktarek (œpiewa³y fraktem), by³a
furtianka i wicefurtianka, wikaria (zastêpczyni ksieni), mistrzyni
panien duchownych, mistrzyni profesek, cztery kantorki
(rozpoczyna³y œpiewy i wykonywa³y partie solowe), infirmerka
(opiekowa³a siê chorymi), ogrodniczka, rachmistrza, sekretarka
(prowadzi³a kancelariê i niektóre ksiêgi, opiekowa³a siê
dokumentami i aktami klasztornymi), szafarka (zajmowa³a siê
wy¿ywieniem zgromadzenia), dwie zakrystianki (zajmowa³y siê
zakrysti¹ i koœcio³em), refektarka oraz  zakrystianka Loretu.
Wybór urzêdniczek równie¿ dokonywa³ siê demokratycznie.

Kandydatki zg³asza³a nowa ksieni, po czym siostry g³osowa³y.
Ich wybór zatwierdza³ biskup.
¯̄yycciiee  nniieekkttóórryycchh  zzggrroommaaddzzeeññ  zzaakkoonnnnyycchh,,  ww  ttyymm  rróówwnniiee¿¿  kkllaarryysseekk,,

ttoocczzyy  ssiiêê  ww  oobbrrêêbbiiee  kkllaauuzzuurryy..  Wspó³czeœnie niektórzy ludzie,
absolutnie nieœwiadomi roli zamkniêcia klasztornego, dziwi¹ siê
istnieniu w XXI wieku „tego œredniowiecznego prze¿ytku”. Ludzie
ci nie rozumiej¹ zupe³nie, czym jest powo³anie zakonne. Gdyby choæ
trochê pojmowali jego istotê, wiedzieliby, ¿e klauzura nie jest
¿adnym anachronizmem.
„Kto pragnie ¿ycia zakonnego, pragnie te¿ oddalenia od œwiata
w stopniu w³aœciwym dla swojego powo³ania. A choæ rodzajów
powo³ania jest wiele, zawsze jednak ten, kto ¿ycie swoje poœwiêca
Bogu, potrzebuje jakiegoœ przynajmniej minimum samotnoœci 
i skupienia. I to zarówno po to, ¿eby swoje powo³anie wype³niæ,
jak i po to, ¿eby w nim wytrwaæ: wiemy ju¿, ¿e zaniedbania w ¿yciu
zakonnym mog¹ prowadziæ nawet do zmarnowania ³aski.
Klasztorne odosobnienie jest wiêc zarazem drog¹ do modlitwy 
i jej ochron¹.” 6

MMiieejjsscceemm  wwssppóóllnneejj  mmooddlliittwwyy  jjeesstt  cchhóórr  zzaakkoonnnnyy  ((oorraattoorriiuumm))..
Pod jego d³u¿szymi œcianami znajduj¹ siê stalle, w których
siostry stoj¹ lub siedz¹, zale¿nie od tego, jakie modlitwy s¹
akurat odmawiane lub œpiewane. W dawnych wiekach przed
stallami sta³y pulpity, na których le¿a³y rêkopisy modlitw
brewiarzowych. Od XVII wieku tylko nuty, poniewa¿ siostry mia³y
ju¿ w³asne, drukowane brewiarze.
Wspólnota spotyka siê w chórze kilkakrotnie w ci¹gu dnia, by
odmawiaæ i œpiewaæ przepisane na poszczególne godziny
modlitwy liturgiczne. 
W Starym S¹czu po³owa koœcio³a klasztoru Klarysek ma dwie
kondygnacje. W górnej kondygnacji - za organami znajduje 

siê oratorium.
CChhóórr  zzaakkoonnnnyy,,  aa  ttaakk¿¿ee  kkaappiittuullaarrzz  ii  rreeffeekkttaarrzz  ttoo  ttzzww..  mmiieejjssccaa

rreegguullaarrnnee,,  cczzyyllii  ttaakkiiee,,  ww  kkttóórryycchh  zzaawwsszzee  oobboowwii¹¹zzyywwaa³³oo  zzuuppee³³nnee
mmiillcczzeenniiee..  (¯adnych luŸnych rozmów!) W razie potrzeby ksieni mo¿e
rozwi¹zaæ milczenie.
Kapitularz by³ pomieszczeniem, w którym odbywa³y siê ró¿nego
rodzaju zebrania. Gdy zasz³a potrzeba, spotyka³a siê tam
kapitu³a, (czyli wszystkie profeski chórowe), aby podj¹æ decyzje
w niektórych wa¿nych sprawach zgromadzenia. Tam po
porannych modlitwach odczytywano jeden z rozdzia³ów regu³y
zakonnej, tam te¿ ksieni prowadzi³a nauki dla wspó³sióstr, tam
wreszcie odbywa³a siê kapitu³a win, nazywana te¿ kulp¹ od
³aciñskiego s³owa culpa, (czyli „wina”). Spotkania o takim
charakterze mia³y miejsce co tydzieñ, a nawet czêœciej. Podczas
nich siostry, które w jakiœ sposób zawini³y przeciw regule,
wyznawa³y to, a ksieni naznacza³a im pokutê.
Prawdopodobnie kapitularzem w staros¹deckim klasztorze by³a
w dawnych wiekach XIV - wieczna kaplica (œw. Krzy¿a) w tyle
koœcio³a, obecnie otwarta dla wiernych.
Wa¿nym pomieszczeniem w domu zakonnym jest refektarz, czyli
jadalnia, która czêsto spe³nia te¿ inne funkcje. Siostry siedzia³y 
w nim jak w chórze, czyli wed³ug starszeñstwa, co wcale nie
oznacza iloœci prze¿ytych lat w ogóle, czyli wieku, lecz kolejnoœæ
wst¹pienia do klasztoru, a dok³adniej z³o¿enia œlubów. Na specjalnym,
przeznaczonym dla niej miejscu, lektorka czyta³a fragmenty
pobo¿nych ksi¹¿ek. Do sto³u podawa³y dy¿urne zakonnice.
Wspó³czeœnie nast¹pi³y pewne zmiany w klasztorze, jednak nie

w kwestiach zasadniczych, a do tych nale¿¹ cele istnienia wspólnoty
zakonnej.
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Kru¿ganek w klasztorze Klarysek 
w Starym S¹czu (fot. arch. klasztorne)



SSttaarryy  SS¹¹cczz  ww  rrookkuu  22000077  oobbcchhooddzzii³³  bbêêddzziiee  775500  lleecciiee  nnaaddaanniiaa
pprraaww  mmiieejjsskkiicchh,,  aa  zzaatteemm  ddoo  jjuubbiilleeuusszzuu  ppoozzoossttaa³³yy  ttyyllkkoo  22  llaattaa..

CCzzaass  bbiieeggnniiee  wwaarrttkkoo,,  aa  ppooœœppiieecchh  nniiee  jjeesstt  ddoobbrryymm  ddoorraaddcc¹¹..
WWaarrttoo  jjuu¿¿  tteerraazz  ppoommyyœœlleeææ  jjaakk  wwyyppee³³nniiææ  jjuubbiilleeuusszz,,  aabbyy  nnaa  dd³³uuggoo
zzaacchhoowwaa³³  ssiiêê  ww  ppaammiiêêccii..  „„KKuurriieerr””  cchhêêttnniiee  ooppuubblliikkuujjee  cciieekkaawwee
ppoommyyss³³yy  oorraazz  pprrooppoozzyyccjjee..  RRzzeecczz  jjaassnnaa  nniiee  wwsszzyyssttkkiiee  ddoocczzeekkaajj¹¹
ssiiêê  rreeaalliizzaaccjjii,,  cchhooææbbyy  zzee  wwzzggllêêddóóww  ffiinnaannssoowwyycchh,,  aallee  nnaa  ppeewwnnoo
ssppoottkkaajj¹¹  ssiiêê  zz  uuwwaagg¹¹  ww³³ooddaarrzzyy  mmiiaassttaa..  MMyyœœllêê,,  ¿¿ee  ooppiinniiee
SSttaarrooss¹¹ddeecczzaann  ww  kkwweessttiiii  jjuubbiilleeuusszzuu  uu³³aattwwii¹¹  wwyypprraaccoowwaanniiee
ttaakkiieejj  ffoorrmmuu³³yy,,  kkttóórraa  nniiee  ttyyllkkoo  nnaa  ttrrwwaa³³ee  zzaappiisszzee  wwyyddaarrzzeenniiaa  
zz  rrookkuu  22000077  ww  ddzziieejjaacchh  SSttaarreeggoo  SS¹¹cczzaa,,  lleecczz  ttaakk¿¿ee  pprrzzyynniieessiiee
mmiiaassttuu  ii  jjeeggoo  mmiieesszzkkaaññccoomm  wwyymmiieerrnnee  kkoorrzzyyœœccii..

Okreœlenie pierwszej lokacji miasta jest niemo¿liwe, nie ma
takich dokumentów, choæ najprawdopodobniej istnia³a w tym
miejscu kasztelania przed 1200 rokiem. W zestawieniu
chronologicznym inicjatyw lokalnych w Ma³opolsce - zawartym
w pracy „Dzieje miast i mieszczañstwa w Polsce przed-
rozbiorowej” Marii Boguckiej i Henryka Samsonowicza - Stary
S¹cz figuruje wœród pierwszych kilkunastu, tu¿ za Krakowem
(dawna stolica Polski w 2007 roku bêdzie równie¿ obchodzi³a
jubileusz 750-lecia lokacji miasta), Sandomierzem, Bochni¹... 
Za datê powstania miasta przyjmuje siê rok 1257. To

udokumentowana w Kodeksie dyplomatycznym Ma³opolski
data nadania przez ksiêcia Boles³awa Wstydliwego, za namow¹
biskupa krakowskiego Prandoty, swej ¿onie Kindze S¹cza i ziemi
s¹deckiej jako rekompensaty za jej posag zu¿yty na potrzeby
kraju zniszczonego przez Tatarów. Dok³adn¹ datê nadania
S¹czowi praw miejskich mo¿emy zobaczyæ choæby w publikacji
„„Chrystianizacja Doliny Popradu do koñca XVI wieku” autorstwa
historyka ks. prof. Boles³awa Kumora, gdzie czytamy:
Przypatrzmy siê bli¿ej rozwojowi miast na tym terenie.
Najwczeœniej prawa miejskie otrzyma³ w tym rejonie Stary
S¹cz, który ju¿ w 1224 r. by³ kasztelani¹, a 1100  lluutteeggoo  11225577  rr..
oottrrzzyymmaa³³  pprraawwaa  mmiieejjsskkiiee, a w 1268 r. zosta³ lokowany na
prawie magdeburskim. Niezwykle ciekawy jest jeszcze jeden
fragment tej pracy: Parafia przy koœciele œw. Krzy¿a w Starym
S¹czu powsta³a w XII wieku (ok. 1250 r.), przeniesiona oko³o
1257 r. do koœcio³a œw. El¿biety w mieœcie. Przekazy Ÿród³owe
wspominaj¹ j¹ pierwszy raz we wrzeœniu 1299 r.
Czy wobec tego rozpocz¹æ obchody ju¿ w lutym z kulminacj¹
(o charakterze dostêpnym szerokim rzeszom publicznoœci) 
w lecie, w czasie “Festiwalu” lub “Imienin Miasta”, a mo¿e w
czasie wielkiego odpustu ku czci œw. Kingi?
Siêgnijmy jeszcze raz do publikacji prof. Kumora: Do pe³ni

¿ycia chrzeœcijañskiego nale¿y ¿ycie zakonne. Pojawi³o siê ono 
w Dolinie Popradu stosunkowo wczeœnie. Pierwsze przyby³y tu
PP. Klaryski do Starego S¹cza. Fundatork¹ opactwa przy
koœciele Trójcy Œwiêtej by³a b³. Kinga, która dokumentem 
z 6 lipca 1280 r. uposa¿y³a je. W opactwie tym za czasów 
J. D³ugosza przebywa³o 60 zakonnic, podczas gdy w 1596 r. by³o
ich tylko 20. Pierwszy klasztor mêski powsta³ równie¿ 
w Starym S¹czu przy koœciele œw. Stanis³awa B. i M. z fundacji
ksiêcia Boles³awa Wstydliwego na proœbê b³. Kingi (przed 
1278 r.). W klasztorze tym mia³o przebywaæ 12 zakonników. (…)
Nie brak³o w Dolinie Popradu wielkiego oœrodka p¹tniczego,
dok¹d pielgrzymowano ze S³owacji, Wêgier i Polski. By³ to
Stary S¹cz z grobem b³. Kingi (1292 r.), beatyfikowanej
wprawdzie dopiero przez papie¿a Aleksandra VIII (11 czerwca

1690 r.), ale jej kult i pielgrzymki do jej grobu rozpoczê³y siê ju¿
w 1307 r. Za czasów Jana D³ugosza grób b³. Kingi „by³ bardzo
s³awny na skutek licznych cudów“, a pielgrzymki mia³y
charakter miêdzynarodowy. (…) Tu, w Starym S¹czu, powsta³y
te¿ najstarsze koœcielne organizacje katolików œwieckich.
By³o to Bractwo literackie NMP, erygowane w 1560 r. przez
biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, Bractwo œw. Anny
za³o¿one przed 1596 r. - obydwa przy koœciele œw. El¿biety oraz
Bractwo ró¿añcowe (1627 r.) przy koœciele Franciszkanów 
œw. Stanis³awa B. i M.
Stary S¹cz funkcjonowa³ przez wieki i tak jest po dzieñ

dzisiejszy, choæ w innym wymiarze, wokó³ klasztoru Klarysek,
za³o¿onym przez ksiê¿nê Kingê dwadzieœcia trzy lata po
„przejêciu miasta”. Teraz jest tu sanktuarium œw. Kingi,
kanonizowanej w mieœcie przez Jana Paw³a II 16 czerwca
1999 roku, licznie odwiedzane miejsce kultowe diecezji
tarnowskiej. Na doroczn¹ (w lipcu) uroczystoœæ odpustow¹
przybywaj¹ rzesze pielgrzymów i to nie tylko z Polski. Kult
œwiêtej ma kilkuwiekow¹ tradycjê i pocz¹tkami swymi siêga
czasów tu¿ po jej œmierci. Wœród znakomitych goœci klasztoru
byli m. in.: W³adys³aw £okietek z ¿on¹ Jadwig¹ (jej cia³o
spoczywa w podziemiach klasztoru), Kazimierz Wielki,
W³adys³aw Jagie³³o, Ludwik Wêgierski, Jan III Sobieski 
z Marysieñk¹, prymasi Polski: Edmund Dalbor, August Hlond
i Stefan Wyszyñski oraz wielu innych dostojników i wybitnych
ludzi koœcio³a, m.in. ks. prof. Józef Tischner, który w Starym
S¹czu siê urodzi³. 
W tym miejscu, koniecznie nale¿y dodaæ, ¿e postaæ Kingi i jej
sanktuarium s¹ bardzo bliskie papie¿owi, który przebywa³ tu
kilkakrotnie jeszcze jako kardyna³ Karol Wojty³a - metropolita
krakowski. 
O³tarz wybudowany na uroczystoœæ kanonizacji pozosta³ na

swoim miejscu, teraz powstaje tam Dziecezjalne Centrum
Pielgrzymowania im. Jana Paw³a II. Ze strony kierownictwa
Centrum z pewnoœci¹ mo¿na spodziewaæ siê wa¿nych inicjatyw
z okazji jubileuszu.
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Wjazd do rynku od wschodu − ulica Jana Pawła II (w przeszłości
Krwawa, Kościuszki, Byłych Więźniów Politycznych). Wzdłuż
północnego i wschodniego boku rynku przebiegają drogi, które
niegdyś stanowiły szlaki handlowe łączące Polskę z Węgrami.
Od średniowiecza do I wojny światowej toczyły się tędy setki
wozów kupieckich. /Fot. R.K./

Ryszard Kumor

Dwa lata do jubileuszu 750-lecia!
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Wspó³czesny Stary S¹cz cechuje unikatowy zabytkowy
charakter oraz dba³oœæ mieszkañców o tradycjê i dziedzictwo
kulturowe. Ka¿dy turysta zbli¿aj¹cy siê do Starego S¹cza bez
trudu zauwa¿y widoczn¹ z daleka wspania³¹ sylwetê klasztoru
Klarysek z koœcio³em œw. Trójcy oraz wysokim kamiennym
murem obronnym ze strzelnicami i cylindryczn¹ baszt¹, obok
której umieszczono bramê wjazdow¹ na dziedziniec
gospodarczy. Na frontonie koœcio³a (znajduj¹cego siê w obrêbie
murów, za klauzur¹) widniej¹ pos¹gi Kingi i Boles³awa
Wstydliwego i p³askorzeŸba œw. Trójcy. Dach koœcio³a
zakoñczony jest trójk¹tnym szczytem z wnêkami, w których
przedstawiono postacie Chrystusa oraz œwiêtych
franciszkañskich: b³. Salomei, œw. Franciszka, œw. Klary, 
œw. Kingi. Stromy dach wieñczy oryginalna wie¿yczka sygnaturki
z zakoñczeniem w kszta³cie korony królewskiej, dzie³o Franciszka
Placidiego z 1799 roku. Wœród wielu zabytków, które znajduj¹
siê w obrêbie klasztoru nale¿y wymieniæ choæby arcydzie³o
sztuki snycerskiej w skali œwiatowej, pochodz¹c¹ z 1671 roku
drewnian¹, bogato z³ocon¹ ambonê w kszta³cie Drzewa
Jessego; o³tarz g³ówny z 1696 r., dzie³o Baltazara Fontany; stalle
i ³awy barokowe bogato zdobione malowid³ami ze scenami
¿ycia mnichów franciszkañskich; relikwie i pami¹tki po œw.
Kindze; obraz „Misericordia Domini“ z XV w.; kilka cykli
obrazów poœwiêconych Kindze oraz ludowo-barokowych 
z XVIII w.; rzeŸby z warsztatu Gabriela Padvaniego; malowane
sprzêty o dekoracji figuralnej i ornamentalnej; tkaniny i hafty
z XVII; rêkopis „Vita Beate Cunegundis“ Jana D³ugosza;
antyfonarze i gradua³y z XIII-XIV w., w tym conductus „Omnia
beneficia“ oraz unikatowe instrumenty muzyczne, w tym
najstarszy w zbiorach polskich klawikord z I po³. XVII w. 
Indywidualna zabudowa Starego S¹cza (zw³aszcza starówki

wpisanej do rejestru zabytków i objêtej nadzorem
konserwatorskim) stawia go w rzêdzie tych miast polskich, 
w których najlepiej, najpe³niej zachowa³ siê dawny charakter
organizmu miejskiego. Piêkne ³amane dachy i fasady domów,
niepowtarzalna atmosfera przejezdnych bram (w typie
barokowym, barokowo-klasycystycznym i neorenesansowym)
oraz sklepionych, kamiennych piwnic wskazuj¹ czasy znane
dzisiaj tylko z historii oraz legend.
Rynek miasta jest jednym z najwiêkszych w Polsce, jego
powierzchnia wynosi blisko hektar. (...) Rynek staros¹decki ma
kszta³t prostok¹ta zbli¿onego do kwadratu usytuowanego 
w ten sposób, ze ka¿dy jego bok odpowiada dok³adnie jednej
ze stron œwiata. Boki d³u¿sze odpowiadaj¹ stronie wschodniej
i zachodniej, krótsze zaœ po³udniowej i pó³nocnej. Powierzchnia
rynku - wed³ug pomiaru z 1847 r., skontrolowanego w 1861
r  - wynosi 1 mórg 1071 s¹¿ni kwadratowych. (Wiktor Bazielich
„Staros¹deckie domy rynkowe i ich dawniejsi w³aœciciele”) 
Od 1861 r. pokrywa go kamienny bruk z tzw. otoczaków (prace
przy uk³adaniu trwa³y 11 lat!). Wzorem innych miast
urz¹dzanych na prawie magdeburskim, równie¿ i tutaj z ka¿dego
rogu rynku wybiegaj¹ po dwie ulice, pod k¹tem prostym. 
Ratusz, który sta³ tu niegdyœ, sp³on¹³ w 1795 r. Po katastrofie
ruiny rozebrano, a teren zniwelowano. Obecnie zwraca uwagê
ko³owa studnia wybudowana w 1848 r., skryta w cieniu czterech
lip, z których najstarsza zosta³a zasadzona w 1877 r. Pierwotnie
rynek otacza³o wiêcej domów, do dnia dzisiejszego przetrwa³y
22. Wiêkszoœæ zabudowy wokó³ rynku pochodzi z XVII - XVIII
w., wœród nich: charakterystyczny „Dom na Do³kach”, 
z dwuspadowym dachem krytym gontem (zaadaptowany 
w 1956 r. na muzeum regionalne) czy te¿ dom parterowy,
murowany, z trójspadowym wysokim dachem, nad którym
wznosi siê sygnaturka zakoñczona chor¹giewk¹ z dat¹ 1895 r.
(W XIX w. mieœci³ siê w nim gminny lokal propinacyjny, 
a póŸniej stra¿nica dla nocnych stró¿ów i miejskiej policji.) 

W mieœcie zachowa³y siê resztki tzw. m³ynówki klasztornej
(cieku wodnego zasklepionego na terenie miasta i klasztoru,
otwartego poni¿ej szkarpy u stóp klasztoru), uznawanej za
wybitny zabytek œredniowiecznej techniki.
Charakterystyczna dla Starego S¹cza jest niespotykana 

w innych miastach iloœæ kapliczek i kaplic, s¹ wœród nich
m.in.: barokowo-klasycystyczna kaplica œw. Krzy¿a 
z pó³okr¹g³¹ absyd¹, nakryta dachem namiotowym z sygna-
turk¹; kamienna, zamkniêta pó³koliœcie kaplica b³. Kingi na
Podmajerzu (W XVIII w. dzielnica ta nazywa³a siê Neudorfel
i by³a zamieszka³a przez kolonistów niemieckich.), w pobli¿u
baszty klasztornej z barokow¹ rzeŸb¹ œwiêtej, z 1799 r., (Pod
kapliczk¹ bije Ÿróde³ko, którego woda powszechnie uwa¿ana
jest za lecznicz¹.); zbudowana z kamienia, z wewnêtrznym
sklepieniem ¿aglastym kapliczka œw. Jana Nepomucena;
kapliczka Przemienienia Pañskiego.
Stary S¹cz jest kolebk¹... wielog³osowej muzyki polskiej.

W³aœnie tu, w bibliotece Klarysek, pod koniec lat 60. XX
wieku, zosta³ odnaleziony s³ynny conductus Omnia beneficia,
najstarszy dochowany w ca³oœci, zapis œpiewu wielog³osowego
w Polsce! To odkrycie da³o asumpt do organizowania,
pocz¹wszy od 1975 roku, jednego z pierwszych w kraju
festiwalu muzyki dawnej. Festiwal staros¹decki (z udzia³em
zespo³ów i solistów z Polski, Europy i œwiata) zyska³ renomê
i spore uznanie, nie tylko w œrodowisku muzycznym. Przytoczê
tylko sparafrazowane przez muzykologa ks. Henryka
Cempurê s³ynne zdanie Reja, umieszczone we wstêpie do
pierwszego programu festiwalowego: Niechaj narodowie
w¿dy postronni znaj¹, i¿ Polacy nie gêsi, i¿ swój jêzyk
(mmuuzzyycczznnyy  ttee¿¿) maj¹.

SSttaarryy  SS¹¹cczz  wwaarrtt  jjeesstt  wwiieellkkiieeggoo  jjuubbiilleeuusszzuu..  MMiiaassttoo  œœwwiieeccii
bbllaasskkiieemm  pprrzzeesszz³³ooœœccii  ((nnaallee¿¿yy  ddoo  KKaappiittuu³³yy  NNaajjssttaarrsszzyycchh  MMiiaasstt
PPoollsskkii))  ii  jjeesstt  jjaassnnyymm  ppuunnkktteemm  nnaa  mmaappiiee  wwssppóó³³cczzeessnneejj,,  aa  kkllaasszzttoorr
KKllaarryysseekk,,  oodd  kkttóórreeggoo  ww  iissttoocciiee  rroozzppoocczzêê³³oo  ssiiêê  „„¿¿yycciiee””  mmiiaassttaa,,
nnaa  pprrzzeessttrrzzeennii  ttyycchh  kkiillkkuusseett  llaatt  ssttaa³³  ssiiêê  pprraawwddzziiww¹¹  sskkaarrbbnniicc¹¹
sszzttuukkii  ii  jjeeddnnyymm  zz  nnaajjbbaarrddzziieejj  zznnaannyycchh  ii  ooddwwiieeddzzaannyycchh  ooœœrrooddkkóóww
kkuullttuu  rreelliiggiijjnneeggoo  ww  nnaasszzyymm  kkrraajjuu..  
II  jjeesszzcczzee  jjeeddeenn,,  pprroozzaaiicczznnyy  sszzcczzeeggóó³³,,  oottóó¿¿  nnaazzwwyy  ggeeooggrraaffiicczznnee::
BBeesskkiidd  SS¹¹ddeecckkii  cczzyy  KKoottlliinnaa  SS¹¹ddeecckkaa  ppoocchhooddzz¹¹  --  jjaakk¿¿ee  bbyy
iinnaacczzeejj  --  oodd  nnaazzwwyy  nnaajjssttaarrsszzeeggoo  ww  rreeggiioonniiee  mmiiaassttaa::  AAnnttiiqqvvee
CCiivviittaass  SSaannddeecczz,,  cczzyyllii  SSttaarreeggoo  SS¹¹cczzaa..

Od najdawniejszych czasów w Starym Sączu odbywały się
cotygodniowe (na rynku obecnie, co drugą środę), daleko
znane, popularne jarmarki i targi. /Fot. R. K./



Piękne dzieło... 
Wgrudniu ubieg³ego roku zosta³ oddany do u¿ytku nowy

segment budynku Szko³y Podstawowej i Gimnazjum 
w Go³kowicach. W nowym obiekcie, po³¹czonym przewi¹zk¹
(z korytarzem) z dotychczasowym budynkiem szkó³ znalaz³y
siê sale lekcyjne. Dla ca³ej gminy, a szczególnie dla kilkuset
uczniów i kilkudziesiêciu nauczycieli w Go³kowicach by³ 
to bardzo radosny dzieñ. Uroczystoœci rozpoczê³a msza œw. 
w koœciele parafialnym, odprawiana przez dziekana dekanatu
staros¹deckiego, ks. pra³ata Alfreda Kurka i proboszcza
Kazimierza Koszyka. Nastêpnie zebrani przemaszerowali 
(za pocztem sztandarowym) do szko³y, gdzie zostali 
powitani przez dyrektorów szkó³: Zofiê Koronê i Janusza
Pietruszewskiego. Nastêpnie odby³o siê oficjalne otwarcie, 
z przeciêciem wstêgi, poœwiêceniem sal lekcyjnych oraz
okolicznoœciowym programem. 

Na uroczystoœci przyby³o wielu znakomitych goœci, m.in.: 
Jan Golba (dyr. generalny Urzêdu Województwa
Ma³opolskiego), Stanis³aw Handzlik (przew. Komisji Oœwiaty
Rady Miasta Krakowa), Jan Golonka (Starosta Nowos¹decki),
El¿bieta Lenarowicz (Ma³opolski Kurator Oœwiaty), Walenty
Szarek (Za-ca dyrektora del. Kuratorium Oœwiaty w Nowym
S¹czu), Edward Bogaczyk (Burmistrz Piwnicznej), Roman
Trojanowski (Burmistrz Szczawnicy), Stanis³aw Kie³basa (Wójt
Nawojowej), Franciszek M³ynarczyk (Wójt £¹cka), W³adys³aw
Wnêtrzak (Wójt Rytra), Czes³aw Bia³y (architekt, autor
projektu), Lucyna Kawecka (prezes SHP Rolnik), Wojciech
Kulak (prezes Banku Spó³dzielczego), Jerzy Górka (przew.
Rady Miejskiej w Starym S¹czu), Marian Cycoñ (Burmistrz
MiG Stary S¹cz), radni, so³tysi, byli i obecni dyr. szkó³ z gminy
Stary S¹cz, przedstawiciele realizatorów inwestycji. Najbardziej
zas³u¿eni dla rozbudowy szko³y otrzymali pami¹tkowe
grawertony (plakietki). 

- Otwarcie nowego segmentu budynku szkolnego w okresie
Bo¿ego Narodzenia, zaszczycenie uroczystoœci przez w³adze
wojewódzkie, w tym w³adze oœwiatowe, przedstawicieli
w³adz miasta Krakowa, w³adze powiatowe i wreszcie gminne,
oraz pob³ogos³awienie nowego obiektu przez Ksiêdza
Dziekana, jest szczególnie wymowne. Wyra¿a wiarê,
kolejnym pokoleniom m³odzie¿y, ¿e przekazywane tutaj idee
i postawy maj¹ce swoje Ÿród³o w wierze i tradycji
chrzeœcijañskiej, a dziedzictwo kulturowe przodków ³¹czyæ
siê tu bêdzie w harmonii z najnowszymi zdobyczami nauki

i techniki. - mówi³a Dyrektorka Szko³y Podstawowej im.
Jana Paw³a II w Go³kowicach.

- Ka¿da oddana inwestycja cieszy, szczególnie gdy widaæ
jak bardzo jest oczekiwana i wa¿na dla tych, którym ma
s³u¿yæ. Poparcie spo³eczne, które towarzyszy³o tej inwestycji
by³o dla nas bardzo mobilizuj¹ce. Macie Pañstwo
œwiadomoœæ, ¿e to jest wasza szko³a. Dziêkujê za
odpowiedzialnoœæ za swoje œrodowisko. - przemawia³
burmistrz M. Cycoñ.

Rozbudowê szko³y rozpoczêto w roku 1985 od budynku
g³ównego, który zosta³ przekazany do u¿ytkowania w roku
1994. Dalsza rozbudowa nast¹pi³a w lipcu 2003 r. Okres
realizacji tego zadania wynosi³ oko³o 1,5 roku. Projekt
budowlany zosta³ opracowany w Pracowni Architektonicznej
Czes³awa Bia³ego w 2001 r. Projekt obejmowa³ dobudowê sali
gimnastycznej i przebudowê starego budynku szko³y
(lokalizacja zaplecza sali gimnastycznej) oraz nadbudowê
przewi¹zki z przejœciem do sal lekcyjnych.
W sierpniu 2002 Gmina otrzyma³a decyzjê o pozwoleniu na
realizacjê tego zadania. W wyniku postêpowania
przetargowego do realizacji robót przyst¹pi³ Zak³ad
Budowlano-Monta¿owy GRIMBUD sp. z. o.o. W trakcie
realizacji robót (w zwi¹zku z brakiem odpowiedniej iloœci sal
dla Gimnazjum), dokonano we wrzeœniu 2003 r. zmiany
projektu budowlanego, dodaj¹c do przewi¹zki jedn¹
kondygnacjê, z przeznaczeniem jej czêœci na sale lekcyjne.
W styczniu 2004 r. zosta³a zawarta umowa na wykonanie
robót wykoñczeniowych oraz prac w przeprojektowanej
przewi¹zce z Chemobudow¹ S.A. - Kraków. Roboty
budowlane zakoñczono w lutym ubieg³ego roku, natomiast
decyzjê na u¿ytkowanie przewi¹zki uzyskano 23. 04. 2004 r.
W styczniu 2004 r. Gmina z³o¿y³a do Wojewódzkiego Biura
Wdra¿ania Programu Banku Œwiatowego wniosek o dotacjê
na realizacjê zadania, w kwietniu wniosek zosta³ przyjêty do
finansowania. Po przeprowadzonym postêpowaniu
przetargowym w lipcu 2004 r. zosta³a zawarta umowa na
wykonanie robót wykoñczeniowych w obiekcie z PPR -
BUDEKO Janusza Lupy. Finansowanie inwestycji (zgodnie 
z umow¹) przedstawia siê nastêpuj¹co: 331.243,87 z³
zabezpiecza Gmina Stary S¹cz, 239.866,00 z³ finansuje
Województwo Ma³opolskie (z tego 87.532,00 z³ w roku 2004,
pozosta³e œrodki w roku bie¿¹cym).

- Byliœmy chyba w najpiêkniejszej szkole, jeœli nie w kraju to
przynajmniej na S¹decczyŸnie. - mówi³ S. Handzlik,
przewodnicz¹cy Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków
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Rady Miasta Krakowa. - Ona jest naprawdê wyj¹tkowo piêkna.
My w Krakowie ostatnio szko³y zamykamy, bo jest od paru lat
ni¿ demograficzny, tutaj otwiera siê piêkn¹ szko³ê. Chcê
wszystkim pogratulowaæ, szczególnie tym, którzy mieli
najwiêkszy wp³yw na to ¿eby powsta³a, a wiêc radnym miasta,
burmistrzowi, w³adzom województwa, a przede wszystkim
architektowi, który stworzy³ naprawdê piêkne dzie³o, którego
¿adne miasto w Europie nie mog³oby siê wstydziæ. 

- Przez lata szko³a mieœci³a siê w starym budynku pochodz¹cym
z pocz¹tku XX w. By³ on niedogrzany, bez sanitariatów, a niektóre
sale by³y przejœciowe. Dzisiaj koñczy siê kolejny etap rozbudowy
nowej szko³y, dziêki czemu uczniowie Szko³y Podstawowej 
i Gimnazjum mog¹ uczyæ siê w salach spe³niaj¹cych wymagania
wspó³czesnoœci. Czekamy jeszcze na salê gimnastyczn¹! 
- napisali dyrektorzy szkó³ w Go³kowicach, w okolicznoœciowym
biuletynie przygotowanym na otwarcie nowego budynku. 
Obecnie m³odzie¿ æwiczy na korytarzach, œwie¿ym powietrzu
i od czasu do czasu jeŸdzi na basen do Nowego S¹cza. 

RR..KK..

Salonik mieszczański… 
Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli otwar³o podwoje

po przeprowadzonych pracach remontowo-porz¹dkowych
i zmianach w ekspozycji. Nowoœci¹ w Domu na Do³kach jest
„salonik mieszczañski”, który zdobi¹ pami¹tki po Adzie Sari.
Odnowiona zosta³a tak¿e tzw. sala garncarstwa.
- Chcê z³o¿yæ wielki uk³on w stronê ofiarodawców przepiêknego
lustra, które w przesz³oœci nale¿a³o do Ady Sari, póŸniej by³o
w³asnoœci¹ rodziny Tischnerów, a teraz zdobi gabinet
mieszczañski w muzeum - mówi³ na otwarciu Jan Koszkul,
prezes Towarzystwa Mi³oœników Starego S¹cza. - Mimo up³ywu
lat, znajduje siê ono w znakomitym stanie. Nie zosta³a
uszkodzona tafla kryszta³owego szk³a. Sk³adam na rêce
panów Tomasza i Stanis³awa Tischnerów gor¹ce podziêko-
wania. Przy wykonywaniu prac remontowych, jak zwykle
pomogli sponsorzy: Krzysztof Grzegorzek z s¹deckiego
przedsiêbiorstwa „EXPOL“ podarowa³ panele pod³ogowe, Adam
Stolarski z firmy „SAMCHEM“ ze Starego S¹cza materia³y
œcienne, gipsy i farby. Prace remontowe wykona³ Andrzej
D¹browski. Towarzystwo wyasygnowa³o 2 tys. z³ z w³asnych
œrodków. Ekspozycjê zaprojektowa³a El¿bieta Koszkul. 
Historiê imponuj¹cego lustra (trema) produkcji wiedeñskiej
przedstawi³ dr Stanis³aw Tischner. - Mebel pochodzi z 1902
r. Zosta³ wykonany z drewna hebanowego i wy³o¿ony macic¹
per³ow¹. Zakupi³a je osobiœcie s³ynna œpiewaczka. S³u¿y³o
jej przez lata w stolicy. PóŸniej przekaza³a je rodzicom do
Starego S¹cza. Kiedy ci pomarli, od spadkobierców naby³a
je matka darczyñców. Na przestrzeni lat przeprowadzono
tylko jedn¹ modernizacjê mebla. Wstawiona zosta³a deska,
w miejsce gdzie wczeœniej by³a wanienka z wod¹, do której
œpiewaczka wk³ada³a kwiaty od wielbicieli. 
W „gabinecie Ady Sari” zgromadzonych jest szereg pami¹tek
po wybitnej Staros¹deczance - œwiatowej s³awy œpiewaczce
koloraturowej - m.in.: stolik, fili¿anki do kawy, popiersie
Beethovena, koronkowe rêkawiczki, zdjêcia, malowany
portret. S¹ tam równie¿ oryginalne, tzw. polskie skrzypce
Antoniego Hybla, stare lampy, zegar i inne zabytkowe meble.
Byæ mo¿e - jak siê nieoficjalnie dowiedzia³ „Kurier” - pojawi¹
siê jeszcze stare stroje i tkaniny.
- Warto zajrzeæ do „Saloniku Ady Sari” - zachêcaj¹, jak

zwykle, gospodarze muzeum. ((RRYYKK))
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Fot. Ryszard Kumor



(…) 
Jesteœ fotografio jak dym bij¹cy z ¿aru
Którym jest jej piêkno
(...)
Fotografio jesteœ jak cieñ
S³oñca 
Którym jest jej piêkno

Guilaume Apollinare ”Fotografia”

Wiersz Guilaume Apollinare’a, który osobiœcie bardzo
przypad³ mi do gustu przedstawia niebanalny stosunek

poety do fotografii. Historia fotografii liczy sobie grubo ponad
sto piêædziesi¹t lat. Przez te wszystkie lata przewinê³o siê przez
ni¹ wiele wybitnych nazwisk jak choæby; Ansel Adams, Diane
Arbus, Eugene Atget, Brassai, Julia Margaret Cameron, Henry
Cartier-Bresson, Edward Hartwig, Nadar, Man Ray, Edward
Steichen, Andy Warhol, Edward Weston czy choæby Laszlo
Maholy-Nagy. 
Nazwiska te œwiadczyæ mog¹ o tym, ¿e fotografia sta³a siê

dziedzin¹ sztuki na takich samych prawach jak inne dziedziny
plastyczne. Fakty te daj¹ nam prawo do prezentowania prac
fotografików w miejscach zarezerwowanych dla artystów.
We wrzeœniu w galerii MGOK Rynek 5 w Starym S¹czu dosz³o

do nietypowego zdarzenia w dotychczasowej dzia³alnoœci
oœrodka. Otwarto trzy nastêpuj¹ce po sobie wystawy fotografii
pod wspólnym has³em; „WIDZI SIÊ - nowa fotografia w Starym
S¹czu”. Powsta³ festiwal - w zamierzeniu autorów impreza
cykliczna - maj¹cy na celu popularyzowanie fotografii a œciœlej,
fotografii jako dziedziny sztuki. Trzy odmienne spojrzenia
autorów prezentowanych prac na temat fotografii spowodowa³y
narodziny oryginalnej nazwy przedsiêwziêcia-„Widzi siê”.

Bogdan Kiwak po³¹czy³ swe prace z udanym happeningiem
na Staros¹deckim rynku oraz koncertem grupy Karpaty
Magiczne. Andrzej Naœciszewski pokaza³ swój dyplom
obroniony na Poznañskiej ASP. Andrzej Rams przedstawi³
swoje spojrzenie na Staros¹decki Festiwal Muzyki Dawnej.

Nowo powsta³y festiwal goœci³ równie¿ w Nowym S¹czu 
w kawiarni PROWINCJONALNA oraz galerii STARY DOM.
Wszystkie wernisa¿e spotka³y siê ze sporym zainteresowaniem.
Galerie i „Powincjonalna“ dos³ownie „pêka³y w szwach”.

Bezpoœredni¹ przyczyn¹ tak wielkiego zainteresowania ca³¹
inicjatyw¹ z pewnoœci¹ by³ czynny udzia³ mediów w ca³ym
przedsiêwziêciu. Patroni medialni: „Dziennik Polski” oraz
INSAT szczegó³owo podawa³y do wiadomoœci terminarz oraz
komentarze do wystawianych prac. Festiwalem zainteresowa³y
siê równie¿ wszystkie nadaj¹ce na naszym terenie radia.
Bardzo wa¿nym sygna³em dla organizatorów s¹ publikacje 
w ogólnopolskiej prasie fotograficznej. „Foto” oraz „Biuletyn
Fotograficzny” zamieœci³y szerokie informacje. Natomiast
„Fotografia” zainteresowa³a siê cyklem Andrzeja
Naœciszewskiego „Dzieñ Œwi¹teczny”. Projekt „Photo-Drone”
Nacher/Kiwak/Styczyñski po Starym i Nowym S¹czu by³
goœciem w Galerii ZERO w Berlinie. Natomiast prace Andrzeja
Ramsa „Ut Musica Pictura” by³y prezentowane w galerii
ATELIER na Krakowskim Kazimierzu. 
Wszystkie te nastêpuj¹ce po sobie zdarzenia dowodz¹

jednoznacznie, ¿e temat fotografii jest bardzo medialny 
i wzbudza ogromne zainteresowanie. I ju¿ nie chodzi o to, ¿e
sama fotografia jest najpopularniejszym hobby w naszym
kraju, lecz o to, ¿e zaczynamy poszukiwaæ czegoœ wiêcej ni¿
tylko „pami¹tki ze œlubu” czy „pocztówki ze Starego S¹cza”.
Festiwal WIDZI SIÊ staje siê alternatyw¹ dla ludzi, którzy
szukaj¹ nowej fotografii na S¹decczyŸnie.
Drugi festiwal WIDZI SIÊ bêdzie goœci³ w trzech miejscach

Starego S¹cza oraz w Galerii Teatralnej MOK w Nowym S¹czu,
kawiarni „Prowincjonalna” oraz paru innych kawiarniach. Centrum
to oczywiœcie Galeria MGOK - Rynek 5 w Starym S¹czu, 
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Andrzej Rams

NOWA FOTOGRAFIA W STARYM S¥CZU

Fot. A. Rams

Fot. A. Naściszewski

DROGA /fot. Andrzej Rams/



gdzie pomys³ siê narodzi³ a pomys³odawcy s¹ wyj¹tkowo
¿yczliwie przyjmowani. Ca³oœæ koordynuje MGOK w Starym
S¹czu, gdzie powstaje strona internetowa oraz rodz¹ siê
dyskusje - „co dalej”.
Idea stworzenia cyklicznego Festiwalu Fotografii spotka³a siê
z zainteresowaniem nie tylko na terenie Starego i Nowego
S¹cza. Swoj¹ pomoc w nastêpnej edycji zg³osi³y œrodowiska
Politechniki Krakowskiej, ASP w Poznaniu, artyœci z £odzi 
i Katowic. W tej chwili budowany jest szczegó³owy kalendarz
imprezy, do której zg³osi³o ju¿ swój akces paru ciekawych artystów.

Wszystko wskazuje na to, ¿e Staros¹decka Galeria ma
szansê staæ siê centrum dobrej fotografii, gdzie co roku bêd¹
goœciæ wyj¹tkowi twórcy nie tylko z Polski. 

Organizatorzy i pomys³odawcy Festiwalu Fotografii 
WIDZI SIÊ dziêkuj¹ wszystkim instytucjom, firmom oraz
dziennikarzom, którzy przyczynili siê do uatrakcyjnienia tego
przedsiêwziêcia.
Wszyscy zainteresowani proszeni s¹ o kontakt z Galeri¹

MGOK w Starym S¹czu lub z adresami: aralazy@interia.pl
oraz awn@op.pl 

AAnnddrrzzeejj  RRaammss - Fotografik. Absolwent Akademii Pedagogicznej
w Krakowie oraz Studium Fotografii przy Instytucie Historii
Architektury Odnowy i Konserwacji Zabytków Politechniki
Krakowskiej /anrams@gazeta.pl tel. 880249296/
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W INTERNECIE:

WWiieeœœ  aaggrroottuurryyssttyycczznnaa
Barcice maj¹ niema³e walory turystyczne (nawet Ÿród³o wody

mineralnej w Lesie Korzeczkowskim!) i staraj¹ siê czerpaæ
z tego korzyœci. We wsi jest oœrodek wczasowo-rekreacyjny
nad Popradem, odbywaj¹ siê kolonie, obozy wypoczynkowe 
i sportowe, przychodz¹ wycieczki. (Ze wsi prowadz¹ szlaki
turystyczne: niebieski - Barcice - Makowica: 8 km, 3-4 godz. Trasa
nr 3079 /GOT/; zielony - Barcice - Przysietnica - Przehyba: 13
km, 4-4,5 godz. - dojœcie do szlaku niebieskiego oraz trasa nr 3073
/GOT/; wzd³u¿ Doliny Popradu - w kierunku Starego S¹cza, ok.
4 km - w kierunku Rytra, ok. 7 km.). 
Czwórka przedsiêbiorczych mieszkañców Barcic, którzy

organizuj¹ wypoczynek w ramach tzw. agroturystyki,
prezentuje swoje oferty w Internecie na stronach
wwwwww..ggccii..ssttaarryy..ssaacczz..ppll (Gminne Centrum Informacji 
w Starym S¹czu) oraz na stronach specjalistycznych 
np. wwwwww..aaggrroowwcczzaassyy..ccoomm//bbeesskkiidd--ssaaddeecckkii//bbaarrcciiccee. W ich
serwisach informacyjnych s¹ dok³adne adresy, telefony, iloœæ
miejsc noclegowych, ceny oraz zdjêcia, opis standardu
wypoczynku i oferowanych atrakcji… 
GGaabbrriieellaa  BBoo³³oozz  (Barcice Górne) proponuje realizacjê kilku

marzeñ: z³owienie ryby w Popradzie, korzystanie ze zdrowych
produktów z gospodarstwa rolnego, mi³¹, rodzinn¹ atmosferê,
wieczory przy ognisku i na wycieczkach pieszych, zim¹ - jazdê
na sankach i nartach biegowych oraz kuligi. 
EEwwaa  DD¹¹bbrroowwsskkaa (Barcice Górne) oferuje przytulny domek 

z bali drewnianych wraz z obszernym polem namiotowym do
wynajêcia na okres letni i jesienny oraz piêkne widoki, las,
szlaki turystyczne i wypoczynek wœród stuletnich lip. 
KKaazziimmiieerraa  ££aattkkaa (Barcice Dolne) poleca gospodarstwo 

z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego, które nale¿y do
ECEAT (Europejskiego Stowarzyszenia Gospodarstw
Ekologicznych). W gospodarstwie jest ogród z miejscem na
ognisko, zadaszona wiata do grillowania, domek widokowy dla
dzieci, piaskownica. Gospodyni oferuje wiejsk¹ kuchniê oraz
mo¿liwoœæ uczestniczenia we wspólnych zajêciach tj.: wypiek
chleba, ciast, wyrób przetworów z mleka, warzyw, owoców,
dojenie krowy i… mo¿liwoœæ udzia³u w pracach polowych. 
W gospodarstwie mo¿na wypo¿yczyæ rower. 
HHeennrryykk  SSttaaffiiññsskkii (Barcice Górne) zaprasza na „wczasy 

u rzeŸbiarza” z mo¿liwoœci¹ nauki rzeŸbienia. Dla ka¿dego goœcia
oferuje drobny upominek - rzeŸbê. Atrakcj¹ gospodarstwa jest
mo¿liwoœæ organizowania plenerów rzeŸbiarskich, a „w zasiêgu
rêki las pe³en grzybów, rzeka Poprad, Ÿróde³ko lecznicze Zuber”. 

RR..KK..
/Informacje pochodz¹ z serwisu internetowego www.gci.stary.sacz.pl/

Portret uczestników akcji PhotoDrone w ramach festiwalu
„Widzi się”− Nowy Sącz − Kawiarnia Prowincjonalna. Fotografia
wykonana w technice otworkowej (zaciemnione pudełko 
z małym otworem, naprzeciwko umieszczonego wewnątrz
materiału światłoczułego). Leonardo da Vinci jako pierwszy
teoretycznie wyjaśnił zjawisko powstawania obrazu na tylnej
ścianie „camera obscura”.)

Fot. Bogdan Kiwak 2004 

Fot. M. Niedźwiedż
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Henryk Cyganik

zzaa  ppiiêêææ  ddwwuunnaassttaa

jest ju¿ póŸno
jest ju¿ za póŸno
ju¿ za piêæ dwunasta

a wiêc tylko piêæ minut strachu
a potem

co to znaczy
póŸno?

mo¿esz jeszcze
ocaliæ swój honor
mo¿esz jeszcze zobaczyæ najpiêkniejszy wschód s³oñca
mo¿esz jeszcze ogrom

jest dopiero za piêæ dwunasta

Danuta Su³kowska

**  **  **

by³em ska³¹ samotn¹
chmury rozdziela³em g³ow¹
g³osom wiatrów zmienia³em brzmienie
hartowa³em siê w objêciach b³yskawic

na szerokiej dolinie daleko lœni³a barwami 
zmiennego nieba ruchliwa woda
spieszy³a do celu jakiegoœ a mo¿e bez celu
wiedza taka skale nie by³a dostêpna
w czas wielkich burz woda w dolinie 
uros³a ogromnie
szybkoœci¹ i grzmotem chcia³a dorównaæ
burzom a mo¿e nie chcia³a
sk¹d¿e to mog³oby byæ wiadome
kamieniowi choæby nawet górowa³  
nad wszystkim doko³a
wody opad³y a rzeka
rzeka to nie jest imiê lecz rodzaj istoty
zmieni³a trasê swego biegu nie wiadomo dok¹d
i by³a teraz u mojej podstawy
a mój obraz by³ na niej

wchodzi we mnie a ja w ni¹ okruchami
co maj¹ poznaæ cel wêdrówki przyjació³ki mojej
odchodz¹cej ci¹gle i zawsze obecnej

Posiady poetyckie
przy choince
Okres œwi¹teczny sprzyja poezji. Szybki zmrok,

wyciszenie, blask œwieczek, zapach leœnego drzewka...
Jedni w takich chwilach siêgaj¹ po pióro, inni po od³o¿ony na
pó³kê tomik poezji, jeszcze inni chcieliby po prostu ³adnych
strof pos³uchaæ. Dla mi³oœników piêknego s³owa to
wyœmienita okazja do zorganizowania wieczoru poetyckiego,
najlepiej przy muzyce. 

Sympatycznym zwyczajem ostatnich lat s¹ “Posiady poetyckie
przy choince”, które odbywaj¹ siê przed Bo¿ym Narodzeniem
w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Starym S¹czu. Ten nastrojowy wieczór nieodmiennie koñczy
siê rozmowami o literaturze i sztuce, wspomnieniami 
i ¿yczeniami na nastêpny rok.

Poeci wœród ksi¹¿ek czuj¹ siê wyœmienicie, a ich pogodny
nastrój wp³ywa na s³uchaczy, którzy chêtnie przychodz¹ na to
spotkanie. W tym roku (21 grudnia) z wielbicielami poezji 
(a byli wœród nich, m.in. przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
gminy, bibliotekarze, nauczyciele, ludzie kultury) spotkali siê
Henryk Cyganik i Kaja Cyganik, Wanda £omnicka-Dulak oraz
Danuta Su³kowska, którzy czytali swoje utwory, a tak¿e
wiersze niektórych poetów s¹deckich: M. Basiagi, J. Babiarz,
T. Basiagi, J. Jedynaka, I. S. Fiuta, W. Kutyby, B. Paluchowej,
P. Szeligi, S. Widomskiej - Fiedor.

RR..KK..

Fot. Danuta Sułkowska
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Kaja Cyganik

**  **  **

a kiedy znajdê wreszcie
drzewo
którego owoc grzechem nie bêdzie
a kiedy znajdê wreszcie
Boga
który wygnania z raju oszczêdzi
a kiedy dotknê wreszcie
nieba
gdzie w ka¿dej chmurze anio³ bêdzie œpiewa³
to wtedy wreszcie
dom tam wybudujê
dla ciebie Boga i drzewa

Tadeusz Basiaga

TTrrzzeecciiee  ookkoo

przebudzony
wiesz
wszystko
znasz abecad³o
ka¿dego cz³owieka
cz¹stki elementarnej majaczenia

jesteœ samotny jak wielkoœæ
szczêœliwy jak codziennoœæ

odkryjesz w wodzie
kamieñ
drzewo
i nazwiesz je
swoim imieniem

Barbara Paluchowa

CCzztteerryy  œœcciiaannyy

Wmalowa³y mnie w siebie góry
wszumia³y lasy
zdumieniem dzieciêcych uszu i oczu
nasyconym zieleni¹
brzóz modrzewi i buków
poezj¹ muzyki szczytów
barw niezliczonych harmoni¹
rozpisan¹
na cztery pory roku
cztery pory ¿ycia
w czterech b³ogos³awionych œcianach
domu mego 
Beskidu

Pawe³ Szeliga

**  **  **

w tym miejscu panuje ch³ód
a gard³o dra¿ni woñ kadzide³
kobiety p³aczki przygniecione
czerni¹ we³nianych chust
i d³ugich sukni
rozpostarte na twardym drzewie
klêczników modl¹ siê pó³g³osem
w promieniach œwiat³a li¿¹cych
œciany wiruje kurz kilku stuleci
odwracaj¹ pomarszczone jak wyschniête
jab³ka twarze do ch³odnej œciany
i p³acz¹ a ³zy rzeŸbi¹ nierówne
progi w kamieniu
kiedy wychodz¹c tr¹cam niechc¹cy
te zasuszone mumie matek
widzê blask w ich mêtnych oczach
i wiem ¿e s¹ szczêœliwe

Stanis³awa Widomska - Fiedor

NNaajjwwaa¿¿nniieejjsszzee

Najwa¿niejsze
to powiedzieæ 
sobie
wszystko

Najwa¿niejsze
wybaczyæ
wszystko
co siê powiedzia³o

Najwa¿niejsze -
zapomnieæ
co siê pamiêta³o

Najwa¿niejsze
jest to
co wydaje siê
mniej wa¿ne
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Edmund Wojnarowski

DZIEWCZĘ Z SĄCZA
Zanim to na naszych ziemiach dosz³o do pe³nego uporz¹dkowania

w zakresie antroponimii (powstawania nazw imion w³asnych
osoby) czyli takiego uporz¹dkowania, ¿eby antroponimy, czyli te
nazwy, mog³y wiarygodnie trafiaæ do akt maj¹cych moc prawn¹ -
wiêc zanim siê tak sta³o, borykano siê z niedogodnoœciami, jakie
wynikaj¹, gdy nie obowi¹zuje jednolita zasada w tym zakresie. 
A przecie¿ nie obowi¹zywa³a doœæ d³ugo. I to nie tylko u nas.
I du¿o by siê da³o powiedzieæ na ten temat. Jak zreszt¹
wiadomo, istnieje,  nawet odrêbna dziedzina, co siê t¹ spraw¹
naukowo zajmuje. Mam na myœli onomastykê.
Wracaj¹c zaœ do ziem polskich, to zanim pojawi³y siê tu nazwiska
poprzedzone imieniem - lub kilku nawet imionami - wzbogacone 
o herby, tytu³y i koligacje, to d³ugo funkcjonowa³y na niej antroponimy
ukszta³towane z imienia wzbogaconego o tzw. przydawkê
przyimkow¹ - o rzeczownik z przyimkiem, odpowiadaj¹cy w zdaniu
na pytanie: który?, jaki? 
Najbli¿szym geograficznie przyk³adem na to mo¿e byæ dla nas,

s¹deczan, bohater spod Grunwaldu - Zyndram z Maszkowic, uczeñ
Wita Stwosza - Pawe³ z Lewoczy. Czy jeden z pierwszych s³ynnych
profesorów Uniwersytetu Jagielloñskiego - Szymon z Lipnicy. Chodzi
tu oczywiœcie o Lipnicê Murowan¹, której to, prócz wymienionego
Szymona, s³awy przysparza³ jeszcze Bart³omiej z Lipnicy - te¿
profesor UJ - i Konstanty z Lipnicy, pierwszy polski teolog.
¯eby wzbogaciæ egzemplifikacjê tego rodzaju sposobu powstawania
u nas imion w³asnych osoby wymieniæ warto choæby jeszcze
Biernata z Lublina i Janka z Czarnkowa. 
Trzeba tu te¿ dla œcis³oœci - a i dla przyzwoitoœci tak¿e - napomkn¹æ,
¿e ten sposób antroponimii nie u nas siê zrodzi³. Przywêdrowa³
do nas a¿ ze Staro¿ytnoœci. Przy nie wy³¹czaniu z niej oczywiœcie
czasów biblijnych. Na dowód wymieñmy, chocia¿ tylko Talesa 
z Miletu, Paw³a z Tarsu czy Józefa z Arymatei.
A ¿e nie tylko do nas zreszt¹ przywêdrowa³ stamt¹d ten sposób,
dowodzi przecie¿ twórca pierwszych racjonalnych dowodów na

istnienie Boga, Tomasz z Akwinu. 
Zastanawiaæ mo¿e (to tak na zakoñczenie tych tu rozwa¿añ)
dlaczego S¹cz nie przylgn¹³ w omawiany tutaj sposób 
do jakiejœ historycznej znakomitoœci, której imiê, imiê tej¿e
znakomitoœci, przysporzyæ by mog³o S¹czowi - i jednemu, 
i drugiemu - dodatkowego splendoru? 
W tych czasach, które dotycz¹ omawianego problemu, to oba S¹cze
bywa³y w naszych ocenach na jakimœ historycznym topie.  
Mo¿e wiêc nie sta³o w nich ¿adnej dziejowej znakomitoœci?
Bo Dziewczê z S¹cza - wyartyku³owane w tytule jest, jak

wiadomo, bohaterk¹ historycznego poematu Mieczys³awa
Romanowskiego, opartego na wydarzeniach wojny polsko -
szwedzkiej, znanej u nas pod nazw¹ szwedzkiego potopu. I jako
takie charakteryzuje siê przez to samo literack¹ bezimiennoœci¹.
Czy te¿, jak kto woli, fikcj¹.
Fantazjuj¹c nieco, czy raczej ¿yczeniowo cofaj¹c siê 

w udokumentowan¹ historycznie przesz³oœæ, to na przydawkê
przyimkow¹ ze S¹cza zas³u¿y³ ca³¹ pewnoœci¹ spowiednik 
œw. Kingi, franciszkanin Bogufa³, któremu to Aleksander
Bueckner przypisuje autorstwo s³ynnej pieœni „Bogurodzica“,
odœpiewanej przez nasze rycerstwo - jak wiemy dziêki Kronice
Jana D³ugosza - przed grunwaldzk¹ bitw¹. 
A skoro tak, to dlaczego historia naszych ziem nie zostawi³a

nam w spadku Bogufa³a z S¹cza?
I tu tytu³em domniemywania, co mog³o byæ tego przyczyn¹,

warto mo¿e przypomnieæ o knowaniach staros¹deckich
mieszczan, którzy, wychodz¹c naprzeciw chêci Leszka Czarnego
uniewa¿nienia zapisu S¹deczyzny przez Boles³awa Wstydliwego
swej ¿onie, Kindze za wniesiony przez ni¹ posag - tak skutecznie
rozpowszechniali plotkê o romansie Kingi ze swym
spowiednikiem, ¿e Bogufa³ zosta³ odwo³any do Gniezna. 
A Kinga - stwierdza Szczêsny Morawski w „S¹deczyŸnie” -
dowiedziawszy siê o swoim sromie i krzywdzie, w ¿alu bez
miary - wed³ug podañ - z³orzeczy³a niewdziêcznemu miastu. 
Pisa³em tu ju¿ zreszt¹ o tym kiedyœ (marzec 2001) w S¹deckich
wyczuleniach pt. „Warto mo¿e pomyœleæ o ulicy Bogufa³ów”
Bo dwóch S¹deczan o takim imieniu odnotowuj¹ dzieje naszego
grodu. 
A, o ile wiadomo, to jeszcze nie pomyœlano. 
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Zagościła wielka muzyka…
Do 1882 roku w Barcicach istnia³ koœció³ parafialny p.w. Wszystkich

Œwiêtych, ufundowany przez W³adys³awa Warneñczyka ok. 1440 roku.
By³ to koœció³ jednonawowy, drewniany, modrzewiowy z bogatym
wyposa¿eniem, ale sp³on¹³ w czasie wielkiego po¿aru w 1882 roku. Zdo³ano
jedynie uratowaæ zabytkowe o³tarze - w tym najcenniejszy póŸnorenesansowy
o³tarz g³ówny. Obecnie znajduj¹ siê one w nowym, konsekrowanym w 1901
roku koœciele parafialnym p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny.
Równie cennym, choæ znacznie m³odszym wyposa¿eniem koœcio³a WNMP
s¹ neobarokowe organy. Miêdzy innymi z tego powodu (ale g³ównie dziêki
wielkiej przychylnoœci ks. proboszcza Stanis³awa Dziekana), od dwóch lat
odbywaj¹ siê w koœciele koncerty Saros¹deckiego Festiwalu Muzyki Dawnej,
a barciczanie (zreszt¹ nie tylko oni) maj¹ mo¿liwoœæ zobaczyæ i us³yszeæ
muzyków europejskiego formatu, stale wystêpuj¹cych w najwspanialszych
salach koncertowych, jak choæby czeski kwartet „Ritornello” œwietnego
basa Michaela Pospisila, wybitnego organistê Andrzeja Bia³kê czy lwowski
chór kameralny„Gloria” Volodymira Syvochipa. W koœciele w Barcicach
zagoœci³a wielka muzyka sakralna i dzie³a najwybitniejszych twórców. 
Bez przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e „barcicki dzieñ” festiwalu jest
ewenementem, nie tylko w œwiecie muzycznym i nie tylko w skali kraju. (RYK)

Fot. Andrzej Rams, na zdjêciu chór “Gloria” w koœciele WNMP w Barcicach
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Z i m a  s t u l e c i a  
(z wyrwanych kart zeszytu)

Wsamym œrodku zimy warto przypomnieæ starszym
Staros¹deczanom zimê, jaka panowa³a na prze³omie lat 1928-

29. Bardzo œnie¿ne i mroŸne zimy by³y w ca³ym minionym wieku, lecz
ta zima by³a pod ka¿dym wzglêdem rekordowa. Bo bardzo ciep³ym
i s³onecznym wrzeœniu i dwóch dekadach paŸdziernika, na pocz¹tku
trzeciej dekady nast¹pi³o niespodziewane, gwa³towne oziêbienie 
z kilkunastostopniowymi mrozami, które jednej nocy osi¹gnê³y nawet
-21 stopni. Mróz zmrozi³ nieokryt¹ œniegiem ziemiê, uprawy wszelkich
jarzyn oraz póŸniejsze odmiany jab³oni i grusz. Po opadniêciu
zmro¿onych liœci drzew owocowych pozosta³y jedynie pojedyncze
zmro¿one jab³ka wisz¹ce ¿a³oœnie doœæ d³ugo u konarów drzew. Po
mrozach nie powróci³o ju¿ ocieplenie do koñca roku 1928 i utrzymywa³a
siê bezwietrzna temperatura minusowa z prawie ci¹g³ymi, bardzo
obfitymi opadami œniegu przez ca³y listopad i grudzieñ. Na Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia ze œniegu wystawa³y tylko korony drzew
owocowych a komunikacja pomiêdzy budynkami gospodarczymi 
i studniami prowadzona by³a w niektórych domostwach tunelami
œnie¿nymi. Obfite opady œniegu sparali¿owa³y komunikacjê drogow¹
i kolejow¹. P³ugi odœnie¿ne pocz¹tkowo skuteczne, nie mia³y po
prostu mo¿liwoœci usuniêcia tak olbrzymich mas œniegu. Poci¹gi,
zw³aszcza towarowe grzêz³y w zaspach. Niektóre ca³e wsie 
a nawet ca³e regiony zosta³y odciête od ³¹cznoœci i zaopatrzenia 
w podstawowe dla ¿ycia artyku³y, takie jak nafta, zapa³ki, sól,
dro¿d¿e itp., których zabrak³o w wiejskich sklepikach. M³odzie¿
szkolna wiejska nie by³a w stanie uczêszczaæ do szko³y, a parafianie
do koœcio³ów. By³y liczne zapalenia p³uc, katary i przeziêbienia.
Dopiero przed samym Bo¿ym Narodzeniem 1928 przesta³ padaæ
œnieg i zaœwieci³o s³oñce, puch œwie¿ego œniegu trochê osiad³ 
i mieszkañcy wsi licznymi gromadami przetarli g³ówne drogi wsi,
przywrócona zosta³a powoli ³¹cznoœæ w miejscowoœciach odciêtych
przez opady œniegu. S³oneczne dni w ostatnim tygodniu grudnia
przynios³y niestety systematyczny, zwiêkszaj¹cy siê spadek
temperatury siêgaj¹cy na dzieñ Nowego Roku ponad 20 stopni
minus. Rozpoczêcie nauki po feriach w szko³ach podstawowych 
i œrednich zosta³o przez w³adze szkolne odwo³ane, odwo³anie zajêæ
by³o kilkakrotnie przed³u¿ane. A mróz zamiast ustêpowaæ potêgowa³
siê osi¹gaj¹c w ci¹gu ca³ego stycznia i po³owy lutego 1929 roku
nawet minus czterdzieœci stopni. Podstawow¹ informacj¹ ka¿dego
ranka dla s¹deczan, by³a wiadomoœæ o natê¿eniu mrozu minionej
nocy. W Nowym S¹czu podawane by³y ustnie wiadomoœci, ¿e 
w niektóre dni temperaturê minus czterdzieœci dwa stopnie
odczytano na terenie warsztatów kolejowych (które pracowa³y na
ca³¹ parê), na Wólkach i w Parku Strzeleckim. Przez ca³e szeœæ
tygodni nie by³o najmniejszego wiatru, niebo koloru ciemno
stalowego pokryte by³o stale chmur¹, przez któr¹ tylko w niektóre

dni uda³o siê zaledwie ustaliæ gdzie s³oñce znajduje siê w danym
momencie, studnie zamarz³y a wodê pozyskiwa³o siê przez topienie
œniegu. Pêka³y szyny kolejowe. 
Wszystkie urzêdy miejskie i powiatowe pracowa³y normalnie 

z ukierunkowaniem na zwalczenie klêski ¿ywio³owej. M³yny i piekarnie
pracowa³y na trzy zmiany. Poczta i komunikacja oraz zaopatrzenie
czyni³y wszystko, co mo¿liwe a szczególnie stara³y siê o materia³y
opa³owe (koks, wêgiel) dla najbardziej potrzebuj¹cych szkó³ i urzêdów.
Ruch uliczny zmala³ prawie o po³owê. Zupe³nie z ulic zniknê³y dzieci 
i osoby starsze. Widzia³o siê na ulicy wiele osób biegaj¹cych, a nawet
mê¿czyzn z g³owami opatulonymi du¿ymi chustkami. Poszukiwane by³y
nauszniki, kominiarki, ciep³e skarpety a przede wszystkim opa³.
Plac D¹browskiego, obecnie Dworzec PKS w Nowym S¹czu,

który s³u¿y³ jako targowisko drzewa opa³owego i siana opustosza³,
gdy¿ kupuj¹cy ju¿ na ulicy Nawojowskiej wykupili drzewo s¹gowe,
opa³owe od sprzedawców. Potrzebuj¹cy czêsto spalali zbyteczne
stare szopy, niepotrzebne meble a nawet zrywali pod³ogi by
uzyskaæ materia³ opa³owy. W³adze miejskie Nowego S¹cza
ustawi³y w kilku miejscach miasta piecyki „koksiaki”. Opustosza³y
w mieœcie place targowe. Tylko zamo¿niejsze rodziny miejskie
zorganizowa³y sobie do domu dostawê artyku³ów nabia³owych.
Zwierzyna leœna ukrywaj¹ca siê w listopadzie i grudniu w lasach, 
w styczniu i lutym wysz³a masowo z lasu ku wiejskim zagrodom. Pojawi³y
siê nawet wilki, by³y liczne porwania ptactwa domowego przez lisy,
zadomowi³y siê w stodo³ach tchórze i kuny a przede wszystkim podesz³y
du¿ymi gromadami zaj¹ce. By³y radiowe apele o dokarmianie ptactwa
i zwierzyny leœnej. Na skutek mrozów ucierpia³o bardzo ptactwo
domowe. Ju¿ na pocz¹tku stycznia po jednej bardzo mroŸnej nocy
spada³o z grzêd kurników po kilka zmro¿onych kur niosek. W nocy
mo¿na by³o s³yszeæ pêkanie takich drzew jak lipy i jawory. 
Odbudowa sadów owocowych nast¹pi³a dopiero w roku 1934.
Powolne tajanie tak potê¿nej masy œniegu trwa³o ca³y marzec 

i kwiecieñ 1929 roku. Dopiero wiatry halne pod koniec kwietnia
okaza³y siê najskuteczniejsze, ale roztopy nie spowodowa³y powodzi.
Nast¹pi³o jednak kompletne zniszczenie ozimych zasiewów pszenicy
i ¿yta, po których po ust¹pieniu œniegu pozosta³a jedynie bia³a
pleœñ. Pleœñ zniszczy³a tak¿e przyzagrodowe trawniki, co by³o
zjawiskiem nigdy niespotykanym. Po ust¹pieniu œniegu biela³y
zupe³nie ogryzione przez zaj¹ce korony drzew owocowych. Zima
1928-29 by³a jedn¹ z przyczyn kryzysu gospodarczego lat 1929-32.

PS. Dzisiaj nam takie zimy nie zagra¿aj¹, gdy¿ nastêpuje sta³e,
systematyczne ocieplanie klimatu w naszej czêœci Europy. Je¿eli
taka tendencja utrzyma siê w XXI wieku, to bêdziemy mieli zimy
szcz¹tkowe jedynie w miesi¹cu styczniu i lutym, pog³êbi siê deficyt
wody gruntowej i wyschn¹ dalsze Ÿród³a wody, a nasze rzeki
Dunajec i Poprad, których œrednioroczny przep³yw wody w ci¹gu
siedemdziesiêciu lat zmniejszy³ siê prawie o po³owê ulegnie,
dalszemu znacz¹cemu pomniejszeniu.

AAnnttoonnii  RRaaddeecckkii

Zima w Starym S¹czu w latach 30-tych XX w. 
/fot. arch. Muzeum Regionalnego w Starym S¹czu/

Park miejski w Starym S¹czu,
styczeñ 2002 r. /fot. Marek Guc,
arch. MGOK w Starym S¹czu/



SSZZKKOO££AA  KKOOMMPPUUTTEERROOWWAA
Szko³a Podstawowa w Barcicach ma nowoczesn¹ pracowniê

komputerow¹, wspomagaj¹c¹ proces edukacyjny. Komputer
od dawna nie jest obcy dzieciom i m³odzie¿y, ale s³u¿y g³ównie do
gier i buszowania w Internecie, w szkole poznaj¹ podstawy
informatyki i zakres stosowania technologii komputerowej. 
Pierwszy komputer w wyposa¿eniu szko³y pojawi³ siê w 2003 roku.
Zosta³ zakupiony z funduszy uzyskanych na festynie szkolnym.
Nastêpne komputery zakupiono z funduszy Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szko³a (we wspó³pracy
z Gimnazjum) przyst¹pi³a do projektu, który umo¿liwia³ doposa¿enie
placówek oœwiatowych w sprzêt komputerowy, pod warunkiem
przeprowadzenia bezp³atnych kursów komputerowych dla
bezrobotnych. Niezbêdny by³ tak¿e w³asny wk³ad finansowy.
W ten sposób pozyskano kilkanaœcie tysiêcy z³otych na zakup
sprzêtu. Jednoczeœnie szko³a wziê³a udzia³ w przetargu ofertowym
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa, które przyzna³o
jej 11 komputerów, serwer, skaner oraz wideoprojektor. 
Z dochodów ubieg³orocznego festynu zakupiono meble i tak
powsta³a 14 stanowiskowa pracownia, która w pe³ni funkcjonuje
od po³owy listopada. Natomiast pojedyncze komputery
przeznaczono do biblioteki i dla nauczycieli, którym maj¹ pomagaæ
w wyszukiwaniu i gromadzeniu materia³ów potrzebnych do lekcji. 
Nauczyciele do obs³ugi pracowni komputerowej zostali przeszkoleni
w zakresie „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna 
w praktyce szkolnej“. W ramach przydzia³u z MENiS dla pracowni
bêd¹ jeszcze dostarczane pomoce multimedialne i oprogramowanie
do nauki.
Szko³ê w Barcicach mo¿na znaleŸæ te¿ w Internecie, pod adresem
http://barcice.sp.webpark.pl/. S¹ tam zdjêcia i kilka podstron
zatytu³owanych: “Hymn szko³y” („Ojczyzna nasza to dom i szko³a
/ i b³êkitna wstêga Popradu za domem / i wszystko, wszystko
co jest doko³a / tak bliskie sercu, drogie, znajome. / To przecie¿
tak¿e i nasza szko³a, / w której tak du¿o czasu spêdzamy / aby
siê uczyæ pilnie, wytrwale, / nigdy nie splamiæ honoru szko³y..”.);
“Historia szko³y” („�ród³a historyczne mówi¹ o istnieniu w 1596
roku szko³y w Barcicach, lecz zapis w aktach Akademii
Krakowskiej pod rokiem 1421 studenta z Barcic pozwala
przypuszczaæ, ¿e ju¿ wtedy istnia³a szko³a parafialna. W okresie
zaborów i nasilaj¹cej siê kolonizacji otworzono w Barcicach
szko³ê trywialn¹, zapewniaj¹c¹ dzieciom kolonistów dostêp do

nauki. W szkole uczy³y siê dzieci z Barcic, Przysietnicy, Rytra,
Roztoki, Suchej Strugi, Ob³azów i Woli Kroguleckiej. Budynek
szkolny sk³ada³ siê z jednej izby lekcyjnej oraz mieszkania dla
kierownika szko³y. Niezwykle ubogie warunki lokalowe zmusza³y
do organizowania zajêæ w domach prywatnych. W okresie 
I wojny œwiatowej lekcje odbywa³y siê z przerwami wynik³ymi 
z powodu prowadzonych dzia³añ wojennych, epidemii tyfusu, czy
bardziej prozaicznych przyczyn, jak np. brak opa³u. Decyzj¹
Kuratorium Okrêgu Szkolnego Krakowskiego z 1926 roku szko³a
w Barcicach sta³a siê szko³¹ 4-klasow¹. W tym okresie zawi¹za³
siê Komitet Organizacyjny Budowy Szko³y, którego inicjatorami
byli::  kkss..  JJóózzeeff  WWiirrmmaaññsskkii i kierownik szko³y FFrraanncciisszzeekk  ŒŒwwiieebboocckkii.
20 paŸdziernika 1929 roku rozpoczêto budowê szko³y, a ju¿ 
19 listopada roku nastêpnego budynek zosta³ oddany do u¿ytku.
W latach 1936 - 38 prowadzono w szkole internat dla dzieci
biednych z okolicznych przysió³ków...”); “Patron Szko³y - Franciszek
Œwiebocki (1892-1943)”; “Awanse zawodowe”; “Program
profilaktyki” i kilka tekstów z ¿ycia szko³y np. o festynie rodzinnym
„¯yj zdrowo“, o osi¹gniêciach dydaktycznych 
i sportowych szko³y w latach 2002/2003 i 2003/2004”. ((RRYYKK))
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WIEŚCI SZKOLNE

KIERMASZ W JEDYNCE

Tradycją Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu stało się
organizowanie przed świętami Bożego Narodzenia akcji

mających na celu zgromadzenie funduszy umożliwiających
zakup upominków dla uczniów potrzebujących płynącej 
z serca pomocy. Z tego właśnie powodu uczniowie klas 1-3
wspólnie z wychowawcami p. D. Mirek i p J. Stojek po raz
pierwszy zorganizowali KIERMASZ OZDÓB BOŻO-
NARODZENIOWYCH. Kiermasz został poprzedzony szkolnym
konkursem na ciekawe i pomysłowe ozdoby, w związku z tym
wszystkie prace zgromadzone na kiermaszu zostały wykonane
przez uczniów. W dniu 9 i 10 grudnia przez salę gimnastyczną
przewijały się tłumy rodziców i uczniów chcących kupić ozdoby
świąteczne i wspomóc akcję. Do wyboru były różnokolorowe
łańcuchy, gwiazdki, szopki, stroiki, aniołki, kartki, bałwanki,
mikołajki i wiele, wiele innych pomysłowych drobiazgów, które
każdy chciał mieć, by upiększyć swój dom na święta. Szczególny
klimat tworzyły płynące z magnetofonu pastorałki, 
które wprowadzały wszystkich w świąteczny nastrój oraz
Mikołajki - uczniowie klasy I a, którzy sprawnie i z uśmiechem
sprzedawali zgromadzone ozdoby.
Za uzyskane fundusze została zakupiona odzież zimowa
(kurtki, buty, dresy) dla potrzebujących uczniów. Dzięki tym
podarunkom jedenaścioro dzieci nie będzie obawiało się już
mrozu i śniegu; a zima stanie się ciepła i radosna. Ponadto
organizatorzy pomyśleli o małych mieszkańcach Domu
Dziecka w Rytrze. Podarowali im gry planszowe, by również
dla nich Gwiazdka była okazją do radości. DD..MM..
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NNAAJJLLEEPPSSII  WW  PPOOWWIIEECCIIEE  

WZespole Szkó³ Zawodowych im. W. Orkana odby³y siê 10
grudnia br. Powiatowe Mistrzostwa Szkó³

Ponadgimnazjalnych w Pi³ce Siatkowej Ch³opców, z udzia³em 9
zespo³ów, rozlosowanych na 3 grupy eliminacyjne. Najlepsi w
powiecie okazali siê gospodarze turnieju - dru¿yna ZSZ Stary
S¹cz, pod opiek¹ Mariana Kuczaja. Staros¹deczanie bêd¹ teraz
reprezentowali powiat nowos¹decki w finale rejonowym,
rozgrywanym w Bobowej.
Wyniki:
Grupa I: LO Grybów - ZSO Muszyna 2:0 (25:16; 25:17); ZSO
Muszyna - ZSR Têgoborze 2:0 (25:20; 25:20); LO Grybów - ZSR
Têgoborze 2:0 (25:18; 25:12). 
l. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Grybowie 4 pkt. 4:0. 2. Zespó³

Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Muszynie 2 pkt. 2:2. 3. Zespó³ Szkó³
Rolniczych w Têgoborzy 0 pkt. 0:4. 
Grupa II: ZSZ Stary S¹cz - LO Stary S¹cz 2:0 (25:19; 25:12);
LO Stary S¹cz - ZSP Krynica 2:0 (vo); ZSZ Stary S¹cz - ZSP
Krynica 2:0 (vo).
l. Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Starym S¹czu 4 pkt. 4:0. 2.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Starym S¹czu 2 pkt. 2:2. 3. Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Krynicy 0 pkt. 0:4.
Grupa III: ZSZ Grybów - ZSR Marcinkowice 2:0 (25:18; 25:21);
ZSR Nawojowa - ZSR Marcinkowice 2:1 (25:19; 18:25; 25:12);
ZSZ Grybów - ZSRNawojowa 2:0 (25:17; 25:18). 1. Zespó³
Szkó³ Zawodowych w Grybowie 4 pkt. 4:0. 2. Zespó³ Szkó³
Rolniczych w Nawojowej 2 pkt. 2:3. 3. Zespó³ Szkó³ Rolniczych
w Marcinkowicach 0 pkt. l:4.

Do fina³ów zakwalifikowa³y siê zespo³y zwyciêskie 
z poszczególnych grup. Wyniki fina³ów: ZSZ Stary S¹cz - ZSZ
Grybów 2:0 (25:19; 25:23); ZSZ Grybów - LO Grybów 2:0
(25:9; 25:16); ZSZ Stary S¹cz - LO Grybów 2:0 (25:6; 25:17).
Wyniki koñcowe: 1. Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Starym

S¹czu 4 pkt. 4:0 (100:65). 2. Zespó³ Szkó³ Zawodowych 
w Grybowie 2 pkt. 2:2 (92:75). 3. Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
w Grybowie 0 pkt. 0:4 (48:100).
Dru¿yny startuj¹ce w turnieju otrzyma³y dyplomy i puchary

ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym S¹czu -
relacjonuje Marian Kuczaj, g³ówny organizator imprezy. - Zawody
sta³y na dobrym poziomie sportowym i organizacyjnym. Sêdzi¹
g³ównym zawodów by³ Lechos³aw Ziêbowicz, drugim sêdzi¹ Piotr
Wañczyk. Nad prawid³owym sportowym i organizacyjnym
przebiegiem mistrzostw czuwali nauczyciele: Maria Sztafa, Zbigniew
Jasiñski, Adam Biel, Katarzyna Jankowicz, Pawe³ Jochymek. 
Dru¿yna nowo kreowanego mistrza powiatu wyst¹pi³a w sk³adzie:
Artur Pi¹tek, Jacek Adamczyk, Jan Gurgul, Damian Lech, Jaros³aw
Galus, Mariusz Lipanowicz, Mariusz Maciuszek, Mariusz Piwowar,
£ukasz Matu³a, Krystian Lichoñ (trener: Marian Kuczaj).

((RRYYKK))

„„SSIILLNNII  DDUUCCHHEEMM  SSIILLNNII  DD££OONNII¥¥““

S³owa P. de Coubertin’a by³y mottem II Mistrzostw Miasta 
i Gminy Stary S¹cz w sportach si³owych o Puchar Burmistrza

organizowanych przez Zespó³ Szkó³ w Przysietnicy dnia 14 grudnia
2004 r. Dziêki goœcinnoœci Komendanta Stra¿y Po¿arnej zawody
odbywa³y siê w remizie. W zorganizowanie imprezy obok stra¿aków
zaanga¿owani byli równie¿ przedstawiciele Rady Rodziców. Panie,

które ofiarnie w³¹czaj¹ siê w ¿ycie szko³y i zawsze s³u¿¹ pomoc¹,
przygotowa³y dla wszystkich goœci bigos i herbatê, by zawodnicy
mogli uzupe³niæ stracone w walce o podium kalorie.
W zmaganiach sportowych bra³o udzia³ 63 uczniów, przedstawicieli
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z Barcie, Go³kowic, Starego
S¹cza, Woli Kroguleckiej i Przysietnicy. Uczestnicy startowali w oœmiu
kategoriach wagowych. Nad sprawnym przebiegiem zawodów
czuwa³o czteroosobowe jury. Zawodnicy mieli zapewnion¹ równie¿
fachow¹ pomoc medyczn¹ w razie jakiejœ kontuzji.
W klasyfikacji indywidualnej ka¿dy z zawodników zajmuj¹cych

pierwsze trzy miejsca otrzymywa³ okolicznoœciowy medal. W sumie
rozdano 24 medale. W kategorii dru¿ynowej za pierwsze miejsce
dru¿yna otrzymywa³a puchar, za drugie statuetkê, za trzecie dyplom.
Wyniki zawodów w klasyfikacji indywidualnej przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co: Waga do 40 kg: l. Mariusz Król - Gimnazjum
Przysietnica. 2. Maksymilian Tomasiak - SP Przysietnica. 
3. Krzysztof Sobczak - Gimnazjum Przysietnica. Waga do 45 kg:
l. Daniel Adamczyk - Gimnazjum Go³kowice. 2. Pawe³ Kaletka
Gimnazjum Przysietnica 3. Robert Biryt - Gimnazjum Go³kowice.
Waga do 50 kg: l. Dariusz Kozik - Gimnazjum Go³kowice. 
2. £ukasz Owsianka - Gimnazjum Przysietmca. 3. Pawe³
Tokarczyk - Gimnazjum Przysietnica. Waga do 55 kg: l. Dariusz
Szczerba - Gimnazjum Go³kowice. 2. Artur Cisek - Gimnazjum
Przysietnica. 3. Ryszard Czy¿ycki - Gimnazjum Barcice. Waga
do 60 kg: 1. Bart³omiej Jurecki - Gimnazjum Stary S¹cz. 2. Kamil
Adamczyk - Gimnazjum Go³kowice. 3. Jakub Miechurski 
- Gimnazjum Barcice. Waga do 65 kg: l. Marek Adamczyk 
- Gimnazjum Go³kowice. 2. Rafa³ Olszowski - Gimnazjum
Barcice. 3. Konrad Pierzga - Gimnazjum Barcice. Waga do 70
kg: l. Kamil Pietrzak - Gimnazjum. Go³kowice 2. Grzegorz
Pustu³ka - Gimnazjum. Stary S¹cz 3. Robert Brzeski - Gimnazjum
Barcice. Waga powy¿ej 70 kg: l. Sebastian Wójcik - Gimnazjum
Barcice. 2. S³awomir Maciuszek - Gimnazjum Stary S¹cz. 
3. Bart³omiej Pawlik - Gimnazjum Go³kowice.
W klasyfikacji dru¿ynowej szkó³ podstawowych: l. Szko³a

Podstawowa w Przysietnicy. 2. Szko³a Podstawowa w Woli
Kroguleckiej. W klasyfikacji dru¿ynowej gimnazjów: l. Gimnazjum
w Przysietnicy 2. Gimnazjum w Go³kowicach. 3. Gimnazjum 
w Starym S¹czu. 4. Gimnazjum w Barcicach.
Dyrekcja Zespo³u Szkó³ w Przysietnicy i organizatorzy dziêkuj¹
wszystkim uczestnikom i ich opiekunom oraz osobom
zaanga¿owanym w przebieg imprezy za wspó³pracê.

RR..JJ..
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Fot. Jan Stêpka, arch. MGOK St. S¹cz

WWnniieeddzziieellêê  ppoopprrzzeeddzzaajj¹¹cc¹¹  BBoo¿¿ee  NNaarrooddzzeenniiee  ttrraaddyyccyyjjnniiee  ooddbbyywwaa  ssiiêê  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu  ““WWiieecczzóórr  WWiiggiilliijjnnyy””.. Tym razem Miejsko - Gminny
Oœrodek Kultury zaprosi³ do kina Poprad mieszkañców miasta i gminy oraz goœci na widowisko jase³kowe w wyk. Ko³a Teatralnego “Maska”

(przy Gimnazjum im. J. S³owackiego). Spektakl zbudowany zosta³ na podstawie klasycznego tekstu, w formie antycznego dramatu (z chórem
anio³ów œpiewaj¹cych kolêdy miêdzy aktami) i wspó³czesnego music-hallu. Œpiewali prawie wszyscy aktorzy. Akcja toczy³a siê dynamicznie,
m³odzie¿ piêknie deklamowa³a swoje kwestie i sugestywnie prezentowa³a postaci dramatu. Niezwykle udane przedstawienie przygotowa³ ca³y
sztab nauczycieli: Z. Trzciñska, A. Ciêciel, W. Nowak, J. Pabian, J. Rosiek oraz ksiê¿a - katecheci: J. Ryba i J. Szczêœniak. 

NNaassttêêppnnee  pprrzzeeddssttaawwiieenniiee  jjaassee³³kkoowwee  ooddbbyy³³oo  ssiiêê  ww  WWiiggiilliiêê  ww  DDoommuu  KKuullttuurryy  ww  BBaarrcciiccaacchh.. Scen¹ zaw³adnêli aktorzy amatorzy - doroœli i m³odzie¿
z tej miejscowoœci. Barciczanie przygotowali pod opiek¹ M. Cieœlickiej „Pastora³kê” w trzech aktach, wg tamtejszych Ÿróde³ oraz

“Pastora³ki Góralskiej” ze zbioru “Wielki kancyona³ tj. kantyczki, kolêdy i pastora³ki w czasie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia po domach œpiewane”
z 1903 roku. W przedstawieniu rozpoczynaj¹cym siê s³owami: Wszystkim wobec kolêd naprzód winszujemy, zanim wielk¹ nowinê Pañstwu
opowiemy... ¿yw¹ akcjê ubarwia³y kwestie w gwarze s¹deckiej i oryginalne kolêdy.  
Dekoracj¹ do przedstawieñ oraz obs³ug¹ techniczn¹ (œwiat³o, dŸwiêk) zajêli siê pracownicy MGOK. 
Jak widaæ tradycje w mieœcie i na wsi nie gin¹, a jeszcze w tym miesi¹cu odbêdzie siê w Barcicach kolejna edycja konkursu grup kolêdniczych
“Hej kolêda, kolêda”. 

PPoowwiittaanniiee  rrookkuu  nnaa  rryynnkkuu..  W nocy z 31 grudnia 2004 na 1 stycznia 2005 staros¹decki rynek wype³ni³ siê publicznoœci¹, która przysz³a
powitaæ nowy rok. Od godziny 22 do 1 trwa³a zabawa z wodzirejem, przy muzyce mechanicznej. Burmistrz Marian Cycoñ z³o¿y³

mieszkañcom miasta i gminy ¿yczenia noworoczne, a nastêpnie odby³ siê pokaz sztucznych ogni. (RK)
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Foto. Ryszard Kumor

Fot. Grzegorz Wikarczyk, arch. MGOK St. S¹cz


