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WIEŚCI Z MAGISTRATU
Znaczne straty w wyniku opadów 
 Wezbrane wody potoków i cieków wodnych - wynik długotrwa-
łych opadów deszczu - poczyniły wiele szkód na terenie naszej 
gminy. Od wczesnych godzin rannych w niedzielę 4 czerwca 
br. druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej 
gminie wielokrotnie interweniowali wypompowując wodę, likwi-
dując powstałe na potokach zatory, układając tamy z worków 
z piaskiem. Największe szkody woda poczyniła w Popowicach, 
gdzie osunęła się ziemia niszcząc drogę gminną pomiędzy 
Popowicami a Myślcem (na całej szerokości). Ziemia osunęła 
się także w przysiółku Facimiech w Barcicach. Uszkodzeniu 
uległo 11,7 km dróg gminnych, 8 mostów (podmytych), 22 
przepusty. Zalanych zostało ok. 10 budynków, znacznie więcej 
piwnic oraz budynków gospodarczych.
 W akcji przeciwpowodziowej uczestniczyły jednostki 
OSP ze Starego Sącza, Barcic, Moszczenicy Wyżnej 
i Przysietnicy, Policja oraz jednostka Państwowej Straży 
Pożarnej z Nowego Sącza.
 Powołana - zarządzeniem burmistrza - komisja do oceny 
szkód wyrządzonych przez żywioł w mieniu komunalnym, 
już wstępnie określa je na 4,2 mln zł. (JL)

Rok Starego Sącza w Małopolsce!
 Podczas obrad XLV sesji Sejmiku Województwa Mało-
polskiego, 1 czerwca 2006 r., przyjęto oświadcze-
nie uznające rok 2007 - ROKIEM STAREGO SĄCZA 
W MAŁOPOLSCE.
 W ten sposób radni wojewódzcy pozytywnie odnieśli się 
do skierowanych na ich ręce rezolucji Rady Miejskiej 
w Starym Sączu. Jest to znak wielkiego uznania dla 750- 
letniej historii Starego Sącza i wkładu naszego miasta 
w rozwój Małopolski. (JL)

Kolejne ulice w remoncie
 Do końca czerwca mają być zakończone remonty trzech 
ulic w mieście: Ogrodowej, Braterstwa Ludów i Partyzantów. 
Wartość inwestycji - według ofert przetargowych - wynio-
sła ponad 800 tys. zł. Gruntowne remonty ulic (polegające 
na wstawieniu rur kanalizacyjnych, wymianie podbudowy 
i krawężników oraz położeniu nowej nawierzchni na jezd-
niach i kostki na chodnikach) prowadzi Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo - Mostowych S.A. z Nowego Sącza. (RK)

Remont ul. Partyzantów

Nowy (stary) rynek
 Zatroskani i nieco zatrwożeni skalą robót prowadzonych 
na rynku ludzie, zwracają się do nas z pytaniami: jak fak-
tycznie będzie wyglądał „nowy rynek”, czy i w które miej-
sca powrócą „kocie łby”, gdzie będą położone granitowe 
płyty, co z parkingiem i „maślanym rynkiem”, lipami 
i innymi drzewami? 
 O przebudowie rynku piszemy od trzech lat, odbyło się 
w tej sprawie wiele spotkań z mieszkańcami, na stronach 
internetowych miasta znajduje się opis inwestycji, nie-
mniej jednak te kwestie wymagają wyjaśnienia i komen-
tarza. Tym bardziej, że pojawiają się nowe fakty. Mówił 
o nich na sesji Rady Miejskiej 5 czerwca br. burmistrz 
Marian Cycoń. Poprosiliśmy wobec tego burmistrza, aby 
jeszcze raz wyjaśnił wszystkie poruszane sprawy i przed-
stawił aktualny stan realizacji tego przedsięwzięcia. 

 BURMISTRZ MARIAN CYCOŃ: - Szanuję i doceniam 
troskliwość mieszkańców o swoje miasto, mniej rozumiem znie-
cierpliwienie. Rozmawiam z ludźmi i wiem, że nawet najwięksi 
sceptycy już przekonują się do tego przedsięwzięcia. Robota 
ruszyła dopiero pod koniec kwietnia, proszę o wyrozumiałość 
i jeszcze raz przepraszam za występujące utrudnienia. Prace 
przebiegają zgodnie z planem, choć pojawiają się przeszkody. 
Musimy np. zrobić kanalizację i chodnik ul. ks. Odziomka, roz-
wiązać kwestie odprowadzenia wody z dachów, czy podjąć 
decyzję, co zrobić z wielkim, od lat nieużywanym zbiornikiem 
wody pod powierzchnią rynku. Rozmawiałem z radnymi o tym 
na ostatniej sesji. Trzeba też znacznie bardziej niż zakładano 
podnieść twardość płyty oraz nawierzchni jezdni w kierunku 
Szczawnicy. Gmina musi również wykupić od właściciela 
(Lasów Państwowych) skwerek przy ul. Daszyńskiego.
 Od samego początku robót Konsorcjum - Przedsiębiorstwo 
Kamieniarskie WOLSKI zaangażowało w to przedsięwzięcie 
sporo ludzi i specjalistycznego sprzętu. Główny plac w mieście 
będzie gotowy już w sierpniu. 
 Wizualizacje wykonane przez projektantów nie mogą, rzecz 
oczywista, oddać w pełni, jak wkrótce będzie wyglądało to miej-
sce. Zapewniam jednak, że wszystko zostało przemyślane 
i opracowane w najdrobniejszych detalach. Ufam talentowi 
i profesjonalizmowi architektów oraz inżynierów. Istotą tego 
przedsięwzięcia jest jak najmniejsze naruszenie historycznego 
charakteru miasta. Nad realizacją czuwa nasz inwestor zastęp-
czy - przedsiębiorstwo ELMA z Nowego Sącza.
 Prace na rynku, chociaż najistotniejsze w tym projekcie, są ele-
mentem większej całości, która obejmuje jeszcze ulice: Koper-
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nika, Daszyńskiego, Kazimierza Wielkiego, wąską uliczkę 
za rynkiem maślanym oraz plac przy kościele św. Elżbiety i Plac 
Św. Kingi. 
 Infrastruktura podziemna na rynku (za wyjątkiem kabli elek-
trycznych i telefonicznych) jest już zrobiona. W trakcie tych prac 
okazało się, że stan sieci wodnych był katastrofalny, a płyta 
rynku w ogóle nie miała kanalizacji burzowej. 
 Po rozbiórce nawierzchni i wywozie gruzu oraz wykonaniu prac 
związanych z kanalizacją, wymianą instalacji gazowej, elek-
tryfikacją i telekomunikacją (zlikwidowane zostaną linie napo-
wietrzne i zainstalowane nowe skrzynki elektryczne), wykonane 
zostanie tzw. zagęszczenie podłoża. A następnie przepro-
wadzona niweleta, czyli zniesienie różnic i nierówności oraz 
doprowadzanie do właściwego poziomu nawierzchni, w celu 
prawidłowego odwodnienia powierzchniowego. W strefie cen-
tralnej płyty nastąpi w związku z tym wyniesienie powierzchni 
o ok. 90 cm. Pozwoli to na uzyskanie regularnego spadku 
w kierunku powierzchniowych cieków wodnych (w przenośni 
możemy je nazwać historycznymi rynsztokami), wzdłuż każdej 
krawędzi płyty. Jezdnie będą miały także nieznaczny spadek, 
ale od ścian budynków w kierunku płyty rynku. Natomiast strona 
południowa rynku zostanie odwodniona w kierunku ul. Kazimie-
rza Wielkiego i Jagiellońskiej. Na chodnikach przy wszystkich 
pierzejach, zostanie położona nowa nawierzchnia z płyt granito-
wych 30 x 30 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabi-
lizowanego mechanicznie. W sumie - w ramach całej inwestycji 
- położymy ok. 4 tys. ton płyt granitowych asymetrycznych, pło-
mieniowanych (antypoślizgowych, odpornych na mróz).
 Zaczniemy od pierzei zachodniej, następnie zostanie zrobiona 
pierzeja południowa, dopiero wówczas zostanie zamknięta płyta 
rynku, ponieważ chcemy utrzymać na tym obszarze komunika-
cję pieszą. 
 Na jezdniach przychodnikowych będzie nawierzchnia z kostki 
granitowej. W strefie centralnej zostanie odtworzona histo-
ryczna nawierzchnia z kamienia naturalnego, tzw. dzikich 
„kocich łbów”. Mówiłem o tym wielokrotnie: historyczne otoczaki 
rzeczne powrócą na swoje miejsce. Na rynku zostanie ułożo-
nych ponad 1,2 mln kamieni. Najlepsi specjaliści w swoim fachu 
będą je układać dwójkami - na zmianę - od świtu do zmroku. 
To niezwykle żmudna i precyzyjna robota, jednego dnia zrobią 
10 m2 powierzchni. 
 Od strony muzeum i kościoła będą stanowiska postojowe dla 
samochodów osobowych, obramowane wyróżniającymi je opa-
skami z płyt granitowych. Ciągi piesze będą z kostki granitowej 
w kolorze kremowym, a ciągi jezdne w kolorze szarym. Drzewa 
w rynku zostaną poddane zabiegom pielęgnacyjnym, zdrowe 
pozostaną na swoim miejscu. Wzdłuż pierzei wschodniej i pół-
nocnej nastąpi uzupełnienie brakującego drzewostanu. Wokół 
pni drzew zainstalowane będą kraty zabezpieczające. Dookoła 
lip staną stylowe ośmiokątne siedziska, konstrukcji żeliwnej, 
z wykończeniem drewnianym, powtarzające swym obrysem 
poziome kraty posadzki, podkreślone nawierzchnią z żółtawych 
płyt granitowych. Zabytkowa studnia zostanie wyeksponowana 
na postumencie o wysokości 30 cm, w formie ośmioboku, oto-
czonego pachołkami z łańcuchami. Przywrócimy ją do pełnej 
użyteczności, będzie więc można, jak przed laty, czerpać z niej 
wodę.
 W projekcie przewidziane są również: demontowane ogródki 
letnie i estrada oraz maszty okazjonalne, kwietniki, ławki, ozna-
kowanie ulic i latarnie. Dla ogródków zaprojektowano miejsca 
przy lipach, nieco na południe i wschód (dla estrady przy pie-
rzei południowej). Będą one miały lekką konstrukcję drewnianą 
i ogrodzenia z niskich elementów oraz wyposażenie w wodę, 
kanalizację, sieć elektryczną i nagłośnienie. Maszty okazjo-
nalne będą osadzane w stałych gniazdach umiejscowionych 

w posadzce, w północno - wschodniej części rynku, równole-
gle do jezdni. Przenośne kwietniki, konstrukcji żeliwnej, wypeł-
nionej drewnem będą ułożone wzdłuż ciągów pieszych, jako 
oddzielenie chodników od pasów jezdnych. Ławki wolnostojące 
będą także konstrukcji żeliwnej, z drewnianymi siedziskami. 
Na skrzyżowaniach zostaną postawione oznakowania - z okre-
śleniem kierunków i nazw ulic - w stylowej, klasycyzującej 
formie. Co 15 metrów, wzdłuż ciągów pieszych, będą stały 3,5 
metrowe stylizowane słupy z ośmiobocznymi kloszami latarnio-
wymi. Przewidziane są także latarnie kinkietowe w narożnikach 
kamienic oraz oświetlenie, rozproszonym światłem posadzko-
wym, elewacji budynków i charakterystycznych okapów. Tablice 
informacyjne zostaną zlokalizowane w północno - zachodniej 
części płyty. Po pracach remontowych na poprzednie miejsce 
wróci też maślany rynek. Tyle odnośnie obszaru rynku. 
 Na ul. Daszyńskiego i Kazimierza Wielkiego zostanie zro-
biona niewielka korekta wysokościowa nawierzchni, w nawią-
zaniu do istniejącej zabudowy, w celu lepszego odwodnienia. 
Na chodnikach z obu stron będzie nowa nawierzchnia z płyt 
granitowych. Natomiast nawierzchnia jezdni będzie z granito-
wej kostki brukowej. Jezdnie zostaną oddzielone od ciągów 
pieszych krawężnikami granitowymi wtopionymi, które wzdłuż 
niższej krawędzi jezdni będą miały obniżenie o 2 cm, jako dno 
ścieku dwuskrzydłowego. Ulica Kopernika zostanie w cało-
ści rozebrana, a następnie wyłożona nawierzchnią brukową 
z kamienia polnego. Przy ścianach zabudowy będą chodniki 
z płyt granitowych, z krawężnikami takimi jak na Daszyń-
skiego i Kazimierza Wielkiego. Na placu przy kościele nastąpi 
niewielka korekta wysokościowa dla odwodnienia. Jezdnie 
będą miały nawierzchnię brukową z kamienia polnego oraz 
płyt granitowych. Ciągi piesze otrzymają nawierzchnię z płyt 
granitowych oraz nowe krawężniki granitowe, rozdzielające 
i ściekowe. Na Placu Św. Kingi powstanie nowa nawierzchnia 
z kostki granitowej nieregularnej i płyt granitowych oraz chod-
nik wyłożony kamieniem polnym. Pozostałe ciągi piesze będą 
z płyt granitowych.
 Zwracam jeszcze uwagę, ponieważ ta kwestia powraca, 
że w zakresie opracowania drogowego dla całej przebudowy, 
przewidziano tylko niewielkie zmiany w organizacji ruchu koło-
wego, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ciągach 
komunikacji pieszej, szczególnie do obiektów sakralnych 
i szkolnych, a samochody osobowe będą miały możliwość 
parkowania na rynku. 

Notował Ryszard Kumor  
(zdjęcia z przebudowy na ostatniej stronie) 

MODERNIZACJA PARKU MIEJSKIEGO

Prace zakończą się przed 1.08.2006 - informuje burmistrz M. Cycoń
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46. sesja Rady Miejskiej

Z wielką wodą w tle
 Na XLVI Plenarnym Posiedzeniu Rady Miejskiej Starego 
Sącza (5 czerwca br. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy) 
podjęto uchwały dotyczące zaciągnięcia zobowiązań 
finansowych w zakresie realizacji miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Starego Sącza 
i Moszczenicy; przystąpienia do sporządzenia zmian 
planu zagospodarowania Gołkowic Dolnych; zatwierdze-
nia planów rozwoju Barcic i Gabonia.
 W pierwszej części obrad radni zatwierdzili protokoły z dwóch 
poprzednich sesji. Następnie sprawozdania z działalności 
między sesjami złożyli: zastępca burmistrza Jacek Lelek 
w imieniu burmistrza Mariana Cyconia oraz przewodni-
czący rady Jerzy Górka. Wystąpienia burmistrzów zdomino-
wały wydarzenia związane ze skutkami znacznych opadów 
deszczu, jakie wystąpiły na terenie gminy 3 - 4 czerwca br. 
Była to również najważniejsza sprawa poruszana w zapyta-
niach i wystąpieniach sołtysów i przewodniczących osiedli. 
Nie pierwszy raz okazało się, jak dramatyczne mogą być skutki 
niedbałości o mienie i najbliższe otoczenie, także użyteczności 
publicznej. Padła nawet sugestia, aby podnieść podatki, skoro 
brakuje pieniędzy i ludzi do robót publicznych, w tym zakresie. 
Specjalne podziękowania otrzymali natomiast strażacy i poli-
cjanci, którzy z determinacją walczyli z wielką wodą. 
 Rada zatwierdziła jednogłośnie roczne sprawozdania finan-
sowe z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz skon-
solidowany bilans Miasta i Gminy Stary Sącz (sporządzony 
na dzień 31 XII 2005).
  Następnie podjęto uchwałę w sprawie podniesienia plano-
wanych w br. dochodów i wydatków budżetu gminy o 95.752 
zł (odpowiednio do kwoty: 39.131.523 zł i 54.033.839 zł); 
zmieniono uchwałę dotyczącą kredytu w Banku Gospodarki 
Krajowej w Krakowie, na przebudowę rynku (w związku 
ze zwiększeniem zakresu robót i utrzymania ich płynności, 
został on podwyższony z kwoty 2.145.800 zł do kwoty 3,5 
mln zł); podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań 
finansowych w zakresie realizacji miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego: Stary Sącz - 2 i 4; Moszcze-
nica - 5 oraz uchwałę o częściowym sfinansowaniu remontu 
drogi w Moszczenicy (w ciągu drogi powiatowej Przysietnica 
– Barcice).
 Rada uchwaliła przystąpienie do sporządzenia zmian planu 
zagospodarowania przestrzennego Gołkowic Dolnych oraz 
zatwierdziła plany rozwoju miejscowości Barcice i Gaboń. 
Przyjęła nowy statut Urzędu Miasta i Gminy (wymagany 

postanowieniem ustawy o finansach publicznych, która 
nadaje urzędom status jednostek budżetowych). 
 Na sesji zatwierdzone zostały również miejsca wydobywa-
nia żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód (na 
Dunajcu i Popradzie). 
 Dwie uchwały - intencyjne - podjęto w sprawie lotniska komu-
nikacyjnego na Sądecczyźnie (dotyczą: opracowania stu-
dium wykonalności oraz pomocy dla Starostwa Powiatowego 
w Nowym Sączu przy budowie). 
 Rada zatwierdziła również postanowienie zebrania wiejskiego 
wsi Myślec, w sprawie przekazania 3 m3 drewna dla dozorcy 
wiejskiego lasu oraz postanowiła o udzieleniu pomocy przy 
organizacji Konnej Sztafety Historycznej ku czci św. Kingi. 
 W trakcie sesji odbyła się też wizja lokalna byłego ośrodka 
Star-Tur w Myślcu oraz dyskusja o dalszych losach tej nieru-
chomości komunalnej. 
 - Większość radnych opowiedziała się za przekazaniem 
terenu i obiektów w wieczyste użytkowanie lub sprzedaż, 
ale z zastrzeżeniem utrzymania dotychczasowego (turystycz-
nego) charakteru - informuje zastępca burmistrza J. Lelek. 
 Na tym posiedzeniu zostały także przedstawione sprawoz-
dania z działalności pięciu komisji rady (statutowej, zdrowia, 
budżetu, edukacji, budownictwa) w I kwartale br.

Opr. R. Kumor

STARY SĄCZ – międzynarodowy 
plener malarski 
 W dniach 20 - 30 lipca 2006 r. odbędzie się w Starym Sączu 
„Pierwszy Międzynarodowy Plener Malarski 2006” (First Inter-
national Plein-air Meeting of Printers 2006), z udziałem 12 
wybitnych artystów profesjonalnych z Hiszpanii, Francji, Włoch, 
Słowacji, Rosji, Rumunii i Polski. 
Do Starego Sącza przyjadą: Franco Vertoves z Medio-
lanu, Helenne Latte i Pascal Veber  z Francji, Igor Lysenko 
z Kaliningradu, Ion Angel z Rumunii, Lubo Guman i Miroslaw 
Bucher ze Słowacji, Paco Santana z Hiszpanii, Teresa Plata 
(rzeźbiarz, malarz - prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie) i Piotr Nowiński (malarz, asystent w Polsko - Japońskiej 
Wyższej Szkole Technik Komputerowych na wydziale Sztuka 
Nowych Mediów). 
 Plener poprzedzi wydanie dwujęzycznego katalogu (po polsku 
i angielsku) z prezentacją artystów i ich dorobku oraz rozdzia-
łem zawierającym zarys historii Starego Sącza z fotografiami 
jego zabytków i informacją o sponsorach.
 Przez 10 kolejnych dni (20 - 30 lipca) twórcy będą obserwo-
wać, zwiedzać zabytki i poznawać dziedzictwo kulturowe śre-
dniowiecznego grodu św. Kingi oraz pracować nad swoimi 
wytworami sztuki. Efektem twórczej działalności będą ich prace 
malarskie w różnych technikach, które zostaną zaprezentowane 
na wystawie poplenerowej w Galerii Ośrodka Kultury.
 Ponadto w trakcie trwania pleneru odbędą się dwukrotne 
spotkania edukacyjne artystów z młodzieżą oraz twórcami 
nieprofesjonalnymi (licznie działającymi na terenie Sądecczy-
zny). Ich celem jest przekazanie wiedzy i doświadczeń oraz 
przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w odbiorze sztuki. 
Próbą odkrywania cech, które kształtują artystę, takie jak oso-
bowość i cechy wrodzone twórcy, który z właściwym sobie 
zaangażowaniem, wyobraźnią, temperamentem i świadomo-
ścią reaguje na współczesną rzeczywistość.
 Komisarzem artystycznym pleneru będzie prof. Marian Nowiń-
ski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (malarz, grafik 
i projektant, twórca Teatru Jednego Znaku w Warszawie). 

JL
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Papież Benedykt XVI w Małopolsce

NIE TYLKO PODRÓŻ 
SENTYMENTALNA... 

W programie pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski 
(drugiej po wizycie w Niemczech zagranicznej podróży 

pontyfikatu) najwięcej czasu zostało poświęcone miejscom bli-
skim Janowi Pawłowi II. 
 W ciągu czterech dni (25-28 maja) papież odwiedził aż sześć 
miejscowości: Warszawę, Kraków, Częstochowę, Wadowice, 
Kalwarię Zebrzydowską i Oświęcim. Plan wizyty obejmował: 
11 przemówień i homilii, 7 spotkań oraz wizyty w miejscach 
istotnych dla wielkiego poprzednika na papieskim tronie. 
W Warszawie wylądował w czwartek. Z lotniska pojechał 
do archikatedry św. Jana. W tym dniu spotkał się z prezyden-
tem Lechem Kaczyńskim oraz z Polską Radą Ekumeniczną. 
Odbył też spotkanie ekumeniczne w kościele luterańskim 
Świętej Trójcy. W piątek papież odprawił mszę na placu Pił-
sudskiego, a następnie poleciał do Częstochowy, stamtąd zaś 
na nocleg do Krakowa. 
W stolicy Małopolski papież zamieszkał w rezydencji arcy-
biskupów przy Franciszkańskiej 3. Wieczorem pokazał się 
- owacyjnie przyjęty przez tłum zgromadzonych - w słynnym 
papieskim oknie.
W Wadowicach pojechał do domu rodzinnego Karola Wojtyły 
i do jego kościoła parafialnego (obecnie bazyliki). Potem był 
w Kalwarii Zebrzydowskiej - miejscu szczególnym dla ducho-
wego rozwoju poprzedniego papieża. 
W Krakowie spotkał się z młodzieżą oraz nawiedził Katedrę 
Wawelską i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewni-
kach. Poświęcił tam kamień węgielny pod budowę Centrum 
Jana Pawła II. 
W niedzielę - święto Wniebowstąpienia - przewodniczył mszy 
na krakowskich Błoniach (z udziałem ponad 800 tys. ludzi, 
w tym ok. 2 tys. duchownych z 16 krajów, 28 kardynałów i 120 
biskupów). Tego dnia pojechał też do byłego obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz - Birkenau, gdzie oddał hołd ofiarom nie-
mieckiego nazistowskiego obozu zagłady. Papież modlił się 
przed Ścianą Straceń; przywitał się z byłymi więźniami; wszedł 
do bloku, gdzie zginął śmiercią głodową św. Maksymilian 
Kolbe; modlił się i wygłosił przemówienie przed Międzynaro-
dowym Pomnikiem Ofiar Obozu Birkenau; odwiedził Centrum 
Dialogu i Modlitwy. Benedykt XVI uznał obecność w tych miej-
scach za swój obowiązek moralny. 
  Na Oświęcim spadł rzęsisty deszcz. Benedykt XVI szedł 
wolnym krokiem, pod białym parasolem, wzdłuż tablic poświę-
conych narodom pomordowanym w KL Auschwitz-Birkenau. 
Zatrzymywał się przed każdą z nich i przez chwilę się modlił. 
I wówczas nad linią horyzontu pojawiła się tęcza - biblijny znak 
przymierza między Bogiem, a każdą duszą żyjącą…
 Wieczorem na lotnisku w Balicach odbyło się uroczyste poże-
gnanie Ojca Świętego.
 Wystąpienia papieskie w trakcie pielgrzymki wygłaszane 
były po polsku i włosku, natomiast nabożeństwa odprawiane 
po łacinie. Następca Karola Wojtyły na Piotrowym tronie 
Benedykt XVI powiedział w trakcie tej pielgrzymki wiele 
ważnych słów. Już na lotnisku zaznaczył, że pielgrzymka 
nie ma być tylko wspominaniem zmarłego papieża. - Temu 
naszemu wspólnemu wędrowaniu będzie towarzyszyło motto 
„Trwajcie mocni w wierze”. Mówię o tym żeby było jasne, że 
nie jest to tylko podróż sentymentalna, choć i to ma swoje 
znaczenie, ale wędrówka wiary wpisana w misję, jaką powie-
rzył mi Pan w osobie apostoła. Ja również pragnę zaczerp-
nąć z obfitego źródła waszej wiary, które bije nieprzerwanie 
od ponad tysiąca lat - mówił. 
Powtórzył również przesłanie swojego pontyfikatu: przywró-

cenie pełnej i widzialnej jedności chrześcijan. - Aby świat 
stał się lepszy, konieczne jest, by chrześcijanie przemawiali 
jednym głosem - przemawiał do wiernych siedmiu wyznań 
chrześcijańskich.
Kapłanów pouczył, aby byli świadkami wiary (Nie wymaga się 
od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budow-
nictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był eksper-
tem w dziedzinie życia duchowego). - Wierzymy, że kościół 
jest święty, ale są w nim ludzie grzeszni. Trzeba odrzucić chęć 
utożsamiania się jedynie z bezgrzesznymi. Jak kościół mógłby 
wykluczyć ze swojej wspólnoty ludzi grzesznych? - pytał Bene-
dykt XVI. 
Apelował też, aby coraz więcej księży podejmowało pracę, 
w porozumieniu z lokalnymi Kościołami, wśród polskich emi-
grantów, których plaga bezrobocia zmusza do wyjazdu za gra-
nicę. - Gdy rodziny są przez to podzielone, gdy rwą się więzi 
społeczne, Kościół nie może być obojętny - mówił.
Ojciec Święty wyraźnie odniósł się do przeszłości i obecnej 
sytuacji w kraju. - Trzeba unikać aroganckiej pozy sędziów 
minionych pokoleń, które żyły w innych czasach i innych oko-
licznościach. Potrzeba pokornej szczerości, aby nie nego-
wać grzechów przeszłości, ale też nie rzucać lekkomyślnych 
oskarżeń bez rzeczywistych dowodów, nie biorąc pod uwagę 
różnych ówczesnych uwarunkowań. Warto zauważyć, 
że Benedykt XVI przyjechał do Polski, nie tylko do katolików 
(nie tylko do wierzących) i mówił te słowa do wszystkich. 
Natomiast w czasie mszy na Błoniach powiedział m.in. - 
Najpierw rzeczywistość ziemska... Stoimy na ziemi, tkwimy 
w niej korzeniami, wyrastamy z niej... Ale wcześniej czy póź-
niej ta wędrówka osiągnie kres... Ważne jest w co wierzymy, 
ale jeszcze ważniejsze komu wierzymy. Wierzyć - to znaczy 
zawierzyć Bogu, powierzyć Mu nasz los... Proszę was, byście 
skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata... 
Trwajcie mocni w wierze, nadziei, miłości.
 Burmistrz Marian Cycoń zrobił w związku z pielgrzymką ocze-
kiwany gest i zarządził, aby piątek 26 maja był dniem wolnym 
od pracy i nauki w jednostkach samorządowych gminy. Zrobił 
się więc dłuższy weekend, w czasie którego można było skupić 
się na sprawach wiary, ducha czy własnych transcendentnych 
refleksjach. 
 W uroczystościach krakowskich brało udział wielu sądeczan, 
w tym duże, zorganizowane grupy młodzieży. W spotkaniu 
Benedykta XVI z młodzieżą na Błoniach wystąpiła m.in. dzia-
łająca w Liceum im. M. Skłodowskiej - Curie i przy parafii św. 
Elżbiety kilkunastoosobowa grupa „JPII”, kier. przez Mieczy-
sława Zagórowskiego. (RK)

Renowacja Bramy Seklerskiej zamontowanej przez Węgrów  
z Siedmiogrodu w maju 1999 r. tuż przed wizytą Jana Pawła II 
w Starym Sączu. Prace konserwatorskie prowadzi ekipa Józefa 
Steca - artysty malarza z Nowego Sącza. (RK)
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SADECKIE WYCZULENIA

Edmund Wojnarowski, Józef Wojnarowski

WSPOMINEK WIERZBY DUDŁY
Było to na początku I Wojny Światowej w listopadzie 1914 r., 

w czasie reorganizacji I Brygady Legionów Polskich (13 XI 
1914 r.), kiedy to w Nowym Sączu Józef Piłsudski dostał nominację 
na brygadiera i wiadomość, że jego I Pułk Legionów zostaje przemia-
nowany w I Brygadę Legionów, którą on postanowił rozwinąć w bry-
gadę trzypułkową, licząc się z dalszym jej rozwojem w przyszłości 
1. Wówczas do Starego Sącza wtargnął oddział rosyjski ze swoim 
dowódcą, arystokratą z pochodzenia, oficerem niewiadomej szarży, 
Dymitrem Makarowem. Było to związane z kontrofensywą, w której 
Niemcy po zaciętych bitwach na froncie wschodnim znów zagro-
zili Warszawie, natomiast w tym czasie Austriacy wyparli Rosjan 
za Dunajec. W bitwach pod Limanową i Łapanowem brygada legio-
nów Piłsudskiego dowodzona pod nieobecność komendanta przez 
szefa sztabu, ppłk Kazimierza Sosnkowskiego, odnosiła sukcesy lub 
wychodziła z opresji obronną ręką. Ducha dodawał żołnierzom pełen 
miłości stosunek ludu góralskiego do polskiego wojska 2. Po krwawej 
bitwie między Rosjanami i Austriakami, którzy ponieśli klęskę, Maka-
row z oddziałem, zbaczając z linii frontu przebiegającej w pobliżu for-
tyfikacji armii austriackiej, wzdłuż transwersalnej linii kolejowej Nowy 
Sącz - Marcinkowice - Limanowa - Chabówka3, dotarł do Starego 
Sącza i wpadł na pomysł zlustrowania sławnego klasztoru Klarysek, 
mimo jego ścisłej klauzury. 
 Gdy Matka Serafina Zofia Hańska (ksieni zakonu w latach 1910-
-1925) wyraziła stanowczy sprzeciw, tłumacząc się, że musi wpierw 
uzyskać zgodę przełożonej, siostry generalnej Zakonu Klarysek oraz 
biskupa, a nawet papieża, Makarow zapowiedział, że mimo wszystko 
zjawi się w klasztorze na drugi dzień. Ale następnego dnia dostał 
od zwiadu wiadomość, że w Starym Sączu od strony Moszczenicy 
pojawił się oddział Austriaków. Makarow poderwał się natychmiast, 
wsiadł na konia i na czele swego pododdziału udał się przez Lipie 
w kierunku Moszczenicy, by sprawdzić doniesienie zwiadu. Stamtąd 
jednak wrócił już na marach, zastrzelony przez nieznanego z imienia 
patriotę sądeckiego ukrytego w środku pustej wierzby, nazywanej 
potocznie dudłą (zapewne od dudławego - spróchniałego, starego 

drzewa, pełnego szczelin, dziupli, zagłębień). Takąż to wierzbę, 
podobną do tej, z której padł śmiertelny strzał do Makarowa (Fot. 
1) pokazał nam ojciec przy drodze nad potokiem, która prowadzi 
na osiedle Lipie, kiedy pewnego razu zabrał nas na rejonowe ćwi-
czenia strażackie OSP. W Starym Sączu, na Nowym Cmentarzu przy 
wejściu po lewej stronie znajduje się kwatera wojskowa z I Wojny 
Światowej na rzucie półkola z pomnikiem pośrodku i 11 mogiłami 
poległych. Na pomniku znajduje się epitafium przypominające datę 
śmierci tegoż oficera Makarowa z podaniem jego imienia (Fot. 2).
 Owa data jest zarazem jakże wymowną dokumentacją tych pamięt-
nych dni, w których rosyjski oddział wkroczył do Starego Sącza. Było 
to już w listopadzie 1914 r., 2 dni przed niespodziewaną śmiercią 
Makarowa. W dniu 25 listopada 1914 r. w domu naszego dziadka 
Ignacego (Fot. 3) ulokowało się dowództwo tego oddziału rosyj-
skiego wraz ze swoją stacją telefoniczną. 
 Dom ten, jeden z nielicznych przy ulicy Węgierskiej, był wyjątkowo 
korzystnie usytuowany, ponieważ umożliwiał obserwacyjną kon-
trolę galicyjskiej linii kolejowej Preszow - Tarnów, a trzeba pamię-
tać, że miała ona podówczas strategiczne i logistyczne znaczenie 
w transporcie Madziarów, broni i zaopatrzenia na front wschodni. 
 Na wspomnianym cmentarzu (Fot. 4), podobnie jak na cmentarzach 
w Barcicach (Fot. 5) i Dąbrówce Polskiej, obok kościółka ufundowa-
nego przez Jagiełłę jako dziękczynienie za zwycięstwo pod Grunwal-
dem, znajdują się liczne mogiły z epitafiami żołnierzy, którzy polegli 
w roku 1914 w potyczkach w okolicach Starego Sącza, w czasie 
gdy w przeciwnatarciu 3. i 4. armia austriacka odrzuciła, 3. i 8. armię 
rosyjską za Dunajec. Warto wspomnieć, że Legioniści pod dowódz-
twem Józefa Piłsudskiego pod Łowczówkiem i Pleśnią4, miejscowo-
ściach położonych niedaleko Tarnowa, stoczyli parodniową (22-25 
XII 1914), zaciętą bitwę. Bili się z tęgimi pułkami syberyjskimi, peł-
nymi Polaków. Legiony te były pod austriackim zwierzchnictwem 
jako część 8. armii austriackiej. 
 A wracając do śmierci Makarowa, to do dziś pamiętamy opowia-
danie o tym moszczenickim epizodzie, którego świadkami byli nasz 

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3
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ojciec, Ludwik Wojnarowski i jego brat, Leon, oraz ich brat przyrodni, 
Stanisław Gołębiowski. „Uczestniczyli” oni w tych wydarzeniach pod-
słuchując rozmowy, prowadzone przez aparat telefoniczny, zainsta-
lowany w jednym z pomieszczeń zajętego przez Rosjan na kwaterę 
domu, który nader szczęśliwie przetrwał do dnia dzisiejszego jako 
niemy świadek ówczesnych wydarzeń.
 Dodajmy, że w owym czasie pojawiła się nawet opinia, utrzymywana 
dosyć długo wśród społeczeństwa sądeckiego, o cudownej opiece 
nad Klasztorem Klarysek jego założycielki, księżnej Kingi - wówczas 
jeszcze błogosławionej. Przypominamy o tym potomnym, ponieważ 
czas zupełnie zatarł pamięć o tym, wartym przecież pamięci, histo-
rycznym zdarzeniu. 

______________________
1)  Encyklopedia Wojskowa, pod red. mjr. Ottona Laskow-

skiego, Towarzystwo Wiedzy Wojskowej, Warszawa 1937, 
T. VI, s.367.

2)  Kukiel Marian: Dzieje Polski Porozbiorowej 1795 - 1921. 
Spotkania. Wyd. IV, 1984

3)  Kurier Starosądecki Nr 158-9 
4)  W miejscowości tej znajduje się interesująco utrzymany 

cmentarz, upamiętniający wspomniane wydarzenia.

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka 
w Tarnowskich Górach, 26-30. 04. 2006 r.

Fot. 4 Fot. 5

SMOK SKAZANY NA SUKCES
 Z przyjemnością odnotowujemy kolejne sukcesy teatralne 
naszego krajana, Edmunda Wojnarowskiego; tym bardziej, 
że choć wiele lat temu osiadł na Śląsku, to przecież wciąż 
jest całym sercem ze Starym Sączem, co zresztą widać 
w drukowanym regularnie na naszych łamach cyklu Sądeckie 
Wyczulenia.
 Kilka miesięcy temu napisaliśmy po prapremierze baśni jego 
autorstwa O SMOKU GRUBELOKU (we wrześniu 2005 r. 
na scenie Teatru „Ateneum” w Katowicach), że sztuka ska-
zana została na sukces. I jak się okazuje, byliśmy dobrymi 
prorokami.
 Dziś już bowiem wiadomo, że przedstawienie znalazło 
się w finale prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu 
na wystawienie polskiej sztuki współczesnej w sezonie 
2005/2006, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury 
przy współudziale Teatru Narodowego i Związku Arty-
stów Scen Polskich. 
 Niezależnie od tego faktu, inscenizacja otrzymała od Teatru 

Narodowego zaproszenie do gościnnej prezentacji w Warszawie 
- spektakl odbędzie się 25 czerwca br. na scenie Teatru Małego.
 Historia o wrednym smoku, który odebrał ludziom uśmiechy 
i pogodnym Torgoliku, który pokonał go życzliwością i poczu-
ciem humoru uzyskała także nominację do Nagrody Artystycz-
nej Złota Maska w kategorii spektakl roku dla dzieci. 
 Równocześnie warto dodać, że w „Dzienniku” z dnia 5 maja 
2006 r. (dodatek „Kultura”) ukazał się ogólnopolski ranking 
teatralny red. Łukasza Drewniaka, w którym przedstawienie 
O SMOKU GRUBELOKU określone zostało jako jedna z dwu 
najlepszych realizacji baśniowych tego sezonu.
 Sekwencje walki z potworem przypominają jako żywo najlep-
sze sceny z „Obcego - decydujące starcie”. (...) Dzieci z niecier-
pliwością czekaj na sequel. Ja też (...) - pisze Łukasz Drewniak 
we fragmencie swojej recenzji.
 A my gratulujemy Edmundowi Wojnarowskiemu i czekamy 
na nowe teksty - sądeckie i sceniczne.

Renata Chudecka - kierownik literacki 
Teatru Ateneum w Katowicach

Fot. J. W
ojnarow

ski
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Co nas łączy, co dzieli…
 Ośrodek Kultury w Starym Sączu ogłasza i zaprasza do udziału w konkur-
sie fotograficznym STARY I NOWY SĄCZ - CO NAS ŁĄCZY, A CO DZIELI 
oraz warsztatach fotografii w ramach festiwalu WIDZI SIĘ.
 Konkurs ma charakter otwarty - mogą w nim wziąć udział wszyscy fotogra-
fujący, profesjonaliści i amatorzy, z kraju i zagranicy. Dla laureatów organi-
zatorzy przewidują nagrody w wysokości 600 - 100 zł. Prace konkursowe 
należy nadsyłać do 20 października br. na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury, 33-340 Stary Sącz, ul. Batorego 23, skr. poczt. 9. Otwarcie wystawy 
pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada br. w Galerii 
MGOK Stary Sącz, Rynek 5.
 Warsztaty (kurs) dedykowane są dla każdej osoby zainteresowanej foto-
grafią. Kursant będzie miał możliwość zaznajomienia się w jasny, prosty 
i przejrzysty sposób z podstawowymi zagadnieniami fotograficznymi umożli-
wiającymi dalszą samodzielną pracę, pozwalającą uniknąć błędów i rozcza-
rowania… Warsztaty składają się z części teoretycznej i praktycznej. Część 
teoretyczna spotkań ma charakter wykładów bogato ilustrowanych licznymi 
przykładami zdjęciowymi. Na część praktyczną natomiast składają się zaję-
cia w plenerze i w ciemni fotograficznej. Czas trwania kursu: 8 tygodni (50 
godz. zajęć). 
 Warsztaty mają charakter otwarty i są bezpłatne! Szczegółowe infor-
macje (formularz zgłoszenia) na stronie www.mgok.stary.sacz.pl 
w Internecie. (MC)

Strofy naszych stron

DANUTA SUŁKOWSKA

* * *

huba świetnie mieści się w dłoni 
jest doskonałym spełnieniem 
żądzy posiadania czegoś
w zupełności .
ogarnięcia w sposób absolutny 
trzymania w garści

przez chwilę

gruby język huby przylega do mojej ręki 
rozpiera się jedwabiście i twardo
wciska fałdami w zakamarki mięśni 
poszukuje żąda czegoś
panoszy
już nie ma w niej nic ze spokoju
i obojętności kamienia
huba nie czuje się dobrze
w objęciu moich palców
protestuje przeciwko oddzieleniu
od drzewa życia
buntuje przeciw ciepłu i zamknięciu
jej niechęć wnika w moją skórę
mknie przewodami nerwów
dręczy krzyczy w myślach
wypycha ze świadomości wszystkie obrazy

grzyb rośnie w mojej wyobraźni 
do rozmiarów monstrualnej tarczy 
zjednoczonej z fałdami kory 
twardością i barwą równej drzewu 
trwającej pod baldachimem gałęzi 
przez dziesiątki ludzkich pokoleń

przez całą drogę powrotną z lasu 
obracam ją z nadzieją
na odrobinę łagodności
i akceptacji

nie mogę pomóc ani jej ani sobie

W cieniu

wielcy
rzucają duży cień
gniewa to i napawa goryczą 
spragnionych blasku

zaradni dostrzegają okazję:
można się w nim czuć 
bezpiecznie
a nawet
być dostrzeżonym
przy okazji podziwiania olbrzyma

Pociąg retro
 Nie lada atrakcje szykują się w związku z przypadającą w bieżącym roku 
130. rocznicą otwarcia linii kolejowej Tarnów - Muszyna, przebiegającą przez 
Stary Sącz. Komitet organizacyjny obchodów, na czele którego stoi dyrektor 
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu Adam Śledź przygotował 
szereg imprez. Największym hitem będzie z pewnością przejazd pociągiem 
„RETRO” ciągniętym przez autentyczny parowóz. 
 Sentymentalną podróż na trasie Nowy Sącz - Stróże - Nowy Sącz - Stary 
Sącz - Nowy Sącz będzie można przeżyć 19 sierpnia br., bo właśnie 
na ten dzień planowane są główne obchody jubileuszowe. Na uczestników 
podróży na odwiedzanych stacjach czekały będą niespodzianki, a najmłodsi 
będą mogli zobaczyć na własne oczy bohaterkę jednego z najbardziej 
znanych wierszy Juliana Tuwima w akcji. Miasto i Gmina Stary Sącz będzie 
współorganizatorem imprezy i w godzinach popołudniowych gościć będzie 
u siebie uczestników przejażdżki. (JL)

STARY SĄCZ - witraż poetycki
 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu ogłasza z okazji 
jubileuszu 750-lecia lokacji miasta konkurs poetycki pod hasłem: 
STARY SĄCZ - witraż poetycki.
 Utwory nawiązujące do tego tematu należy nadsyłać do 31 sierpnia 
2006 roku na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 33-340 Stary 
Sącz, ul. Batorego 23 - z dopiskiem na kopercie: Konkurs poetycki.
 Wiersze nigdzie dotąd nie publikowane i nie wysyłane na inne kon-
kursy w ilości od jednego do trzech w czterech egzemplarzach, pro-
simy opatrzyć godłem, które winno być powtórzone na zaklejonej 
kopercie zawierającej imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail 
autora. 
 Jury przyzna następujące nagrody: I nagroda - 500 zł. II nagroda - 
200 zł. III nagroda - 100 zł.
 Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 Wiersze nagrodzonych autorów zostaną wydrukowane w almanachu 
pokonkursowym. 
 Publikacją w nim zostaną też wyróżnione inne wartościowe prace 
nadesłane na konkurs. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie 
nagród nastąpi w listopadzie 2006 roku w Starym Sączu.
 Dodatkowe informacje: e-mail: mgok@stary.sacz.pl - tel.: 
0184460964.
 Konkurs odbywa się pod patronatem Mariana Cyconia - Burmistrza 
Miasta i Gminy Stary Sącz.
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Rozśpiewane klasy
  Ponad 700 uczniów szkól podstawowych i gimnazjów z powiatu 
nowosądeckiego wzięło udział w V Starosądeckiego Konkur-
sie Zespołów Wokalnych, Rozśpiewanych Klas i Chórów 
oraz I Starosądeckim Konkursie Zespołów Instrumentalnych 
i Instrumentalno - Wokalnych.
Organizatorami kolejnego majowego muzycznego maratonu 
były: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury oraz Miejsko - 
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu. W konkursach, które 
mają pokazywać najzdolniejszą muzycznie młodzież szkolną, 
wzięło udział 17 zespołów wokalnych, 15 grup wokalno-instru-
mentalnych, 11 rozśpiewanych klas i 3 chóry. 
Jurorzy (Jadwiga Hejmej, Jarosław Kuśnierz, Sławomir Biel, 
Bogdan Matusik, Marta Leśniak i Leszek MieczkowskI) nagrodzili 
najlepszych. Grand Prix przyznano zespołowi instrumentalno 
- wokalnemu z Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie oraz 
zespołowi „Szkraby” ze Szkoły Muzycznej Yamacha w Nowym 
Sączu.
Uroczyste podsumowanie imprezy odbyło się w siedzibie staro-
stwa powiatowego w Nowym Sączu, gdzie młodzież, jeszcze raz, 
dała popis swoich umiejętności. Nagrody i dyplomy laureatom 
wręczali: starosta Jan Golonka i dyr. PMDK Józef Puścizna.
 - Trzeba podkreślić olbrzymią frekwencję w konkursach, która 
dowodzi, że młodzież bardzo chętnie śpiewa i uczy się gry 
na instrumentach, a nauczyciele w szkołach i instruktorzy pracu-
jący w różnych instytucjach prowadzących zajęcia pozalekcyjne 
dobrze propagują i krzewią kulturę muzyczną - puentują organi-
zatorzy. (RK)

ROZŚPIEWANE KLASY. Klasa I - III. 1. „Kropelki” Zespół Szkół 
w Lipnicy Wielkiej, „Słoneczka” Szkoła Podstawowa w Przysietnicy. 2. 
„Klasa I” SP Gołkowice, „Rozśpiewane nutki” Zespół Szkół Klęczany. 
3. „Wesołe Pingwinki” SP Głębokie, „Narcyz” SP Siedlce. Klasy IV - VI. 
1. „Amadeo” SP Przysietnica, „Szalona klasa” SP Barcice. 2. Żywiołki 
SP Paszyn, „Dwa razy osiem” SP Głebokie. 3. „Grupa Przystojnych 
Facetów” SP Brzezna - Litacz. ZESPOŁY INSTRUMENTALNO 
– WOKALNE. Grand Prix - „Zespół Instrumentalno - Wokalny” Zespół 
Szkół Zawodowych w Grybowie. 1. „Synkopa” SP Siołkowa, „Fanta-
stic” Zespół Szkolno - Przedszkolny Złockie. 2. „Zespół Instrumentalno 
- Wokalny” SP Maszkowice. 3. „Zespół Instrumentalno - Wokalny” 
Zespół Szkolno - Gimnazjalny Łącko. ZESPOŁY INSTRUMEN-
TALNE. 1. „Śliczne nutki” SP Januszowa. 2. „Zespół keyboardowy” 
Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Sączu. 3. „Violinki” Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu. ZESPOŁY ROCKOWE. 
1. „White Tower”. 2. „Anamnesis”. 3. „Twister” - wszystkie PMDK 
Stary Sącz. ZESPOŁY WOKALNE. Szkoły podstawowe. Grand Prix 
- „Szkraby” Szkoła Muzyczna Yamaha w Nowym Sączu. 1. „Rozśpie-
wane włóczykije” SP Cieniawa. 2. „Asumpti Juniores” SP Maciejowa. 
3. „Stars” SP Siedlce. Wyróżnienia: „Słowiki” SP Klęczany, „Dzieci 
Gór” SP Gostwica, „Rojówczanie” SP Rojówka, „Bambino” PMDK 
Stary Sącz. Gimnazja. 1. „Plama” Gimnazjum Akademickie oo. Jezu-
itów w Nowym Sączu. 2. Zespół wokalny z Gimnazjum nr 2 w Nowym 

Sączu. 3. Zespół wokalny z Gimnazjum w Barcicach. Wyróżnienie: 
Zespół wokalny z Gimnazjum nr 6 w Nowym Sączu. CHÓRY. 1. Chór 
szkolny z Zespołu Szkół w Rożnowie. 2. Chór z Gimnazjum w Starym 
Sączu. 3. Dziecięcy chór „Wiolino” SP Podegrodzie. Nagrody spe-
cjalne: Mariusz Wideł - gitarzysta basowy „Zespołu Instrumentalno 
- Wokalnego” ZSZ Grybów i Łukasz Pustulka - perkusista „The Rock 
Band” PMDK Stary Sącz, zespół „Niezapominajki” Szkoła Muzyczna 
Yamaha w Nowym Sączu.

Festiwal pozaszkolny 
 Blisko 450 młodych ludzi ze Starego i Nowego Sącza, Kra-
kowa, Andrychowa, Gorlic, Nowego Targu, Rabki i Zakopanego 
uczestniczyło w XXIII Festiwalu Zespołów Artystycznych im. 
Jana Joachima Czecha
 Pokazowa impreza Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury w Starym Sączu, na której od wielu lat prezentują się 
zespoły regionalne, muzyczne, wokalne i taneczne z domów 
kultury i ośrodków pracy pozaszkolnej w Małopolsce, odbyła 
się 1 czerwca br. w starosądeckim „Sokole”.
 Festiwal otwierał Ludwik Czech, syn patrona (urodzonego 
29.08.1888 r. w Starym Sączu - Cyganowicach, zasłużonego 
pedagoga, animatora życia kulturalno-oświatowego i muzycz-
nego Sądecczyzny, literata i kompozytora), który od wielu lat 
przejeżdża z Krakowa, aby obserwować tę imprezę. 
 Festiwalowe prezentacje oceniało, powołane przez dyr. PMDK 
w Starym Sączu Józefa Puściznę, jury: Małgorzata Skwarka, 
Stanisław Morańda, Sławomir Bryniak, Józef Trojan, Krzysztof 
Szewczyk, Leszek Mieczkowski i Wacław Wacławik. 
 Zgromadzona publiczność, choć w tym roku mniej liczebna (z 
uwagi na konieczność przeniesienia prezentacji z płyty rynku 
do sali „Sokoła”), gorąco oklaskiwała wszystkich uczestników 
oraz organizatorów festiwalu. (RK)

 W ocenie jury najlepsze były prezentacje: w kategorii „Zespoły 
regionalne”: „Krakowiak” - grupa baletowa „V” z Krakowa, „Sąde-
czoki” z MDK w Nowym Sączu, „Lajkoniki” z MDK „Dom Harcerza” 
w Krakowie, „Krakowiak” - grupa baletowa „III” i „IV”; w kategorii 
„Taniec z elementami gimnastyki artystycznej”: „Salto” z MDK im. 
K. I. Gałczyńskiego w Krakowie, „Jagódki” z Parafialnego Klubu 
„Jadwiga” w Krakowie, „Dzieci Krakowa” z MDK „Dom Harcerza” 
w Krakowie; w kategorii „Taniec dyskotekowy”: „Broker” z MDK 
w Gorlicach, „Everybody” z MDK w Nowym Targu, „Area of dance” 
z SCKM w Krakowie, „Expose” z MDK w Gorlicach, „Best” z PMDK 
w Starym Sączu (wyróżnienia: „Alegro”, „Babeczki” z PMDK 
w Starym Sączu); w kategorii „Zespoły wokalne”: „Małe Triolki” 
z OPP w Rabce, „Bambino” z PMDK w Starym Sączu, „Triolki” 
z OPP w Rabce (wyróżnienia: „Konsonans” z TCKiS w Zakopa-
nem, „Raport” z MDK w Gorlicach); w kategorii „Zespoły instrumen-
talno-wokalne”: „Blue Stream” z TCKiS w Zakopanem, „Morigu-
endi” z MDK w Nowym Targu, „Simple” z PMDK w Starym Sączu, 
„Zakaz” z MDK w Gorlicach (wyróżnienia: „Anamnesis” z PMDK 
w Starym Sączu, „Kras” z MDK w Gorlicach). 
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W I E Ś C I  S Z K O L N E
Gimnazjum w Barcicach

EKOSWATY (obchody Dnia Ziemi) 
 28 kwietnia br. kolejny już raz w starosądeckim „Sokole” uroczy-
ście obchodzono Dzień Ziemi, zorganizowany przez Zarząd LOP 
oddz. „Przehyba”.
Spotkanie otworzyła K. Kuczaj - prezes zarządu, witając zapro-
szonych gości, laureatów konkursów ekologicznych z gmin Stary 
Sącz, Rytro, Piwniczna oraz młodzież starosądeckich szkół. 
Głos zabrał również zastępca burmistrza MiG Stary Sącz Jacek 
Lelek, który podkreślił jak ważne miejsce, w działaniach podej-
mowanych przez UMiG Stary Sącz, zajmują akcje na rzecz śro-
dowiska.
Centralnym punktem uroczystości był montaż słowno – muzyczny 
„Ekoswaty” przygotowany przez uczniów Gimnazjum w Barcicach 
pod opieką: M. Maćkowskiej, M. Biel - Malinowskiej i G. Garwola. 
W niezwykłej scenerii szlacheckiego dworku, ubrani w staropol-
skie stroje młodzi aktorzy w dość nietypowy sposób, podczas 
ekoswatów, starali się przekonać publiczność jak człowiek powi-
nien naprawiać swoje błędy, co powinien zmienić w swoich nawy-
kach i postawach, aby uchronić naszą planetę od zniszczenia.
Montażowi towarzyszyła prezentacja multimedialna przygoto-
wana przez p. M. Tomasiaka.
 Następnie odbył się konkurs „Piosenka Ekologiczna”, w którym 
swoje umiejętności wokalne zaprezentowali uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych.
 Po ich wysłuchaniu K. Kuczaj i K. Dubiel ogłosiły wyniki i doko-
nały wręczenia nagród.
 K. Dubiel podziękowała wszystkim sponsorom: UMiG Stary 
Sącz, Urzędowi Gminy Rytro, Zarządowi Okręgu LOP w Nowym 
Sączu, Nadleśnictwu w Starym Sączu. To dzięki nim 37 laure-
atów otrzymało cenne nagrody. 
 W tym miejscu organizatorzy wyrażają podziękowanie dla bur-
mistrza MiG Stary Sącz M. Cyconia za wsparcie obchodów oraz 
pracownikom Galerii i MGOK za pomoc w ich przygotowaniu.

Monika Makowska

Zachwycił młodzież
 Autor powieści sensacyjno-przygodowych, dziennikarz, reporta-
żysta, organizator wypraw i obozów przetrwania, spotkał się 10 
maja z młodzieżą gimnazjalną Barcic. 
 Krzysztof Petek, bo o nim jest mowa, został zaproszony do szkoły 
i... zachwycił młodzież. Autor zainteresował słuchaczy nie tylko 
karierą pisarską – ostatnio wydana seria „Operacja HYDRA” 
oparta jest na faktach - ale również pracą dziennikarską, a przede 
wszystkim opowieściami z licznych niezwykłych wypraw.
 K. Petek od najmłodszych lat związany był z harcerstwem, sam 
prowadził Harcerski Oddział Specjalny, uczestniczył w szkoleniach 
organizowanych przez oddziały antyterrorystyczne. Uczniowie 
z zapartym tchem wysłuchali opowieści o obozach przetrwania, 
akcjach ratowania ludzkiego życia, radzeniu sobie w trudnych 
sytuacjach.
Jego swobodna postawa i elokwencja trafiły w serca młodych 
ludzi, którzy przez dwie godziny z wielką uwagą śledzili relacje 
naszego Gościa. 
 Po spotkaniu można było odnieść wrażenie, że całe Gimnazjum 
chce wyruszyć na wyprawę pełną przygód...

T. Kulig

Europo, witaj nam - majowe spotkania 
z Unią Europejską 
 Trzecią rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej młodzież 
gimnazjum zaznaczyła wielkim sukcesem: Renata Stawiarska, 
Justyna Lichoń i Joanna Lichoń zajęły II miejsce i zostały laure-
atkami konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej", na szczeblu 
wojewódzkim. Uczennice napisały i wysłały na konkurs pracę 
pisemną na temat: „Przedstaw główne wyzwania i problemy, 
przed którymi stoi młodzież w Unii Europejskiej".
Wojewódzka Komisja Oceniająca (m.in. przedstawiciele: Woje-
wody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, 
Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, Kuratorium 
Oświaty) miała bardzo trudne zadanie, ponieważ okazało się, 
że nadesłane prace odznaczały się wysokim poziomem, zarówno 
jeśli chodzi o wartość merytoryczną jak i walory estetyczne. Wrę-
czenie nagród specjalnych odbyło się 14 maja na uroczystości 
w Krakowie. 
 Aby przybliżyć swoim kolegom ze szkoły historię Unii Europejskiej 
oraz tradycje i osobliwości niektórych krajów unijnych, Szkolny 
Klub Europejski zorganizował majowe spotkania europejskie 
dla całej społeczności gimnazjum. Dyrektor K. Dubiel otworzyła 
obchody Dnia Europejskiego w szkole, słowami Konrada Ade-
nauera: „Jedność Europy była marzeniem nielicznych i nadzieją 
wielu. Dziś jest dla wszystkich koniecznością”. Były konkursy: 
wiedzy, muzyczne, prezentacje krajów: Hiszpanii, Grecji, Francji, 
Czech, Włoch, Anglii i Niemiec. Młodzież bawiła się świetnie przy 
dźwiękach „Greka Zorby”, flamenco, smakując potrawy kuchni 

Konkurs plastyczny „Zwierzęta PPK” - rzeźba
 SP klasy I-III: I miejsce: Adam Myjak (SP NR1 Stary Sącz), Sylwia 
Porębska (SP NR1 Stary Sącz). II miejsce: Dawid Fabiś (SP Głębo-
kie), Kinga Krzak (SP Gołkowice), Anna Dudar (SP NR1 Stary Sącz), 
Jolanta Janek (SP NR1 Stary Sącz). III miejsce: Iwona Ogorzałek (SP 
NR1 Stary Sącz), Sandra Myrda (SP NR1 Stary Sącz), Patryk Padula 
(SP Głębokie), Julia Dumana (SP Gołkowice). SP klasy IV-VI: I miej-
sce: Kacper Dąbrowski (SP NR1 Stary Sącz), Klaudia Nalepa (SP 
Wola Krogulecka). II miejsce: Jakub Mąka (SP NR1 Stary Sącz). III 
miejsce: Szymon Jasiński (SP Wola Krogulecka), Paulina Padula (SP 
Głębokie). Gimnazja: I miejsce: Piotr Gurgul (Gimnazjum Stary Sącz), 
Paweł Gurgul (Gimnazjum Stary Sącz), Joanna Górka (Gimnazjum 
Przysietnica), Patrycja Myrda (Gimnazjum Stary Sącz). II miejsce: 
Anna Siedlarz (Gimnazjum Przysietnica)
 Konkurs fotograficzny
 Gimnazja: I miejsce: Paweł Golba (Gimnazjum Barcice), Mateusz 
Legutko (Gimnazjum Rytro). II miejsce: Michał Legutko (Gimnazjum 
Rytro), Anna Pasiut (Gimnazjum Rytro), Adriana Wąchała (Gimnazjum 
Barcice). III miejsce: Michalina Zieleń (Gimnazjum Stary Sącz), Fau-
styna Janik (Gimnazjum Rytro). Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce: 
Miłosz Mucha (ZSZ Stary Sącz), Karolina Znojek ( LO Stary Sącz). 
 Konkurs Piosenki ekologicznej
 Szkoły podstawowe: I miejsce: Joanna Długosz (SP Głębokie). II miej-
sce: Renata Konieczny (SP Stary Sącz). III miejsce: Katarzyna Pawlik 
(SP Głębokie). Gimnazja: I miejsce: Klaudia Rams (Prywatne Gimna-
zjum Stary Sącz). II miejsce: Paulina Faron (Gimnazjum Stary Sącz). 
III miejsce: Elżbieta Gizicka (Gimnazjum Barcice), Iwona Ogorzały 
(Gimnazjum Barcice), Alicja Gorczowska (Gimnazjum Barcice).
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greckiej, włoskiej, wymieniając się pozdrowieniami w językach 
przedstawianych krajów. Z hymnem Unii Europejskiej na ustach 
opuszczali wszyscy salę gimnastyczną a słowa: „Radość tryska 
z piersi ziemi, radość pije cały świat, dziś wchodzimy, wstępu-
jemy na radości złoty ślad" słychać było na korytarzach całego 
gimnazjum.
 W szkole odbyły się również lekcje europejskie, oraz symulacja 
szczytu Rady Europejskiej przeprowadzona przez wolontariu-
szy z Fundacji im. R. Schumana, z którą szkoła współpracuje. 
Debata poświęcona wejściu Turcji do Unii Europejskiej, prowa-
dzona przez wolontariuszki z Warszawy wzbudziła ogromne 
zainteresowanie uczniów, śmiało wyrażali swoje poglądy 
na temat, czy ich zdaniem Turcja powinna wejść do Unii Europej-
skiej. Opinie młodzieży w sprawach tak ważnych jak przyszłość 
Unii Europejskiej mogą decydować o jej rozwoju w przyszłości 
a wiedza, którą zdobywają w szkole jest dziś niezbędnym ele-
mentem edukacji młodych Europejczyków. 

Wanda Kochanowicz

Pamięci Jana Pawła II 
w dniu 86 urodzin
 Już po raz drugi w dniu urodzin polskiego papieża, z inicjatywy 
dyrekcji Gimnazjum w Barcicach oraz Powiatowej i Miejsko - 
Gminnej Biblioteki w Starym Sączu, odbyło się uroczyste rozstrzy-
gnięcie powiatowego konkursu literackiego zatytułowanego „Jan 
Paweł II moim nauczycielem wartości w szkole życia”. W jego II 
edycji wzięli udział, jak w roku ubiegłym, uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych.
 W wyniku dwuetapowej selekcji nadesłanych prac komisja 
w składzie: Monika Maćkowska - przewodnicząca, Barbara 
Owsianka i Marek Słomczyński - członkowie, wyłoniła grupę lau-
reatów w każdej grupie wiekowej w dwóch kategoriach wypowie-
dzi - wiersz i rozprawka. Ogłoszenie wyników nastąpiło 18 maja 
br. w „Omenie” w Starym Sączu o godz. 1600 Spośród zaproszo-
nych gości przybyli m. in. zastępca burmistrza Jacek Lelek, pro-
boszcz z Barcic - ks. prałat Stanisław Dziekan. 
 Uroczystość poprzedził spektakl poświęcony osobie Jana 
Pawła II przygotowany przez młodzież Gimnazjum w Barcicach 
pod kierunkiem Barbary Wideł i Urszuli Sopaty. Montaż słowno 
- muzyczny uświetnił występ gimnazjalnego chóru z Barcic pro-
wadzonego przez Marka Kanika. 
 Nagrodzeni otrzymali książki ufundowane przez sponsorów. 
Zgodnie z wprowadzoną w tamtym roku tradycją laureaci kon-
kursu mogli odczytać swoje teksty. Ta prezentacja zakończyła 
obchody urodzin naszego papieża.

Urszula Sopata

Szkoła Podstawowa w Barcicach

Bilet do Paryża
 Paulina Tokarczyk uczennica klasy VIс została laureatką 
ogólnopolskiego konkursu Ok!internet organizowanego 
w ramach projektu TPSA „Edukacja z Internetem TP”. 
Honorowy patronat nad konkursem sprawował Minister 
Edukacji Narodowej. Partnerem akcji była Fundacja Dzieci 
Niczyje, która przy wsparciu TP realizuje program „Dziecko 
w sieci”. 

 - Mam dostęp do Internetu, więc nie ma dla mnie żadnych barier. 
Świat stoi otworem dla tych, którzy potrafią wykorzystać jego 
zasoby. Przestrzeń i czas skracają się do jednej chwili, jednego 
kliknięcia. Nie sądziłam jednak, że dzięki zabawie, będę mogła 
zwiedzić Paryż - mówi Paulina Tokarczyk, laureatka ogólnopol-
skiego konkursu. - Gdy usłyszałam o tym, że trzeba poruszyć 
wyobraźnię i trochę popracować, pomyślałam, że to coś dla mnie. 
Lubię rysować, więc pomysł nasunął się sam. Cieszę się bardzo, 
że moja praca została nagrodzona.
 Na konkurs Ok!internet ogłoszony przez Telekomunikację Polską 
S.A. wpłynęło blisko 2 tys. prac. Jury wyłoniło wśród uczestni-
ków 36 laureatów i 80 wyróżnionych. W kategorii uczniów szkół 
podstawowych III miejsce zajęła Paulina Tokarczyk uczen-
nica klasy VI c Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świeboc-
kiego w Barcicach. Opracowany przez nią Kodeks internauty 
za pomocą symboli graficznych promował bezpieczne korzystanie 
z sieci, informował o zagrożeniach oraz sposobach zapobiega-
nia niebezpieczeństwom. Oryginalny pomysł okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Na uroczystej gali podsumowującej konkurs, która 
miała miejsce 18 maja br. w teatrze Bajka w Warszawie, Paulina 
otrzymała odtwarzacz mp3. Tam również wraz z nauczycielką 
informatyki Ewą Wroniewicz dowiedziała się, że wraz z pozosta-
łymi laureatami w nagrodę pojedzie na tygodniową wycieczkę 
do miasteczka nauki i techniki La Vilette pod Paryżem. W trakcie 
prezentacji multimedialnej zgromadzeni na widowni goście mogli 
podziwiać wszystkie nadesłane i nagrodzone prace i filmy.
 - Internet pozwala na realizację marzeń. Jesteśmy dumni, 
że Paulina będzie promowała naszą szkołę poza granicami kraju 
- podkreśla dyrektor szkoły Janina Kowalczyk.

Maria Dyjas

Szkoła Podstawowa w Popowicach

KWIATEK DLA MAMY,  
LAURKA DLA TATY
 Jedno z najpiękniejszych i najmilszych sercu świąt w kalendarzu 
to Dzień Matki i Ojca. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Popo-
wicach miało miejsce uroczyste spotkanie temu poświęcone. 
Na wiosennie udekorowanej sali wzruszeni Rodzice podziwiali 
popisy artystyczne swoich milusińskich - piosenki, wierszyki przy-
gotowane pod kierunkiem nauczycielek klasy I - III. Roześmiane 
i rozśpiewane dzieciaki wręczały kochanym mamusiom i tatusiom 
bukieciki kwiatów, laurki. Całusom nie było końca...
 Uroczystość zakończyła dodatkowa atrakcja i miła niespo-
dzianka, jaką był występ iluzjonisty, który prezentował magiczne 
sztuczki, czym zaciekawił i rozbawił rodziców. (RN)
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86 Rocznica Urodzin Jana Pawła II  
Wielkiego
 …pod takim hasłem w czwartek 18 maja br. w kościele pod 
wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Popowicach odbyły 
się uroczystości związane z 86 rocznicą urodzin Wielkiego 
Polaka, papieża Jana Pawła II. O godzinie 9.00 cała młodzież 
Szkoły Podstawowej w Popowicach wspólnie z dyrektorem 
oraz nauczycielami udała się na uroczystą mszę św. (oprawę 
muzyczną i śpiewy przygotowali uczniowie pod kier. nauczy-
ciela Piotra Korwina). Uroczystość rozpoczęła ulubiona pieśń 
Ojca Świętego „Barka”, zaśpiewana przez dzieci. Po zakoń-
czeniu Mszy Św. odbyły się dalsze uroczystości związane 
z rocznicą urodzin papieża. Młodzież szkolna zaprezentowała 
program poetycko-muzyczny o papieżu, ukazujący postać nie-
zwykłego człowieka, który zmienił świat, papieża górala i tury-
sty, przyjaciela dzieci. Na zakończenie uroczystości wszyscy 
wspólnie odmówili modlitwę w intencji szybkiej beatyfikacji 
i kanonizacji Jana Pawła II.

Renata Nosal

Szkoła Podstawowa w Starym Sączu

Pierwsze Święto Szkoły
 14 maja 2005 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu 
otrzymała imię wielkiego Polaka, kapłana i filozofa ks. prof. 
Józefa Tischnera. W rocznicę tego wydarzenia społeczność 
szkolna obchodziła swe pierwsze Święto Szkoły.
 Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą odprawił 
ksiądz prałat Alfred Kurek. W homilii podkreślił on znaczenie 
posiadania patrona jako wzorca do naśladowania. Zwracając 
się do dzieci, przypomniał, że ks. prof. Tischner był filozofem, 
teologiem, ale także serdecznym człowiekiem. Lubił śmiać się, 
żartować, kochał region, z którego się wywodził. Muzyczną 
oprawę mszy świętej przygotował zespół „ Starosądeczanie” 
pod kierunkiem nauczycielek: Ewy Zięby i Ireny Chochorowskiej 
oraz Dziewczęca Służba Maryjna prowadzona przez katechetkę 
- siostrę Agatę Chruślicką. W murach średniowiecznego 
kościoła wspaniale brzmiały radosne, dziecięce głosy oraz 
dźwięki kapeli ludowej.
 Po mszy świętej wszyscy uczestnicy uroczystości wrócili 
do szkoły. Delegacja młodzieży złożyła kwiaty pod tablicą 
poświęconą patronowi – Józefowi Tischnerowi. Następnie 
zabrał głos Dyrektor Szkoły Zdzisław Wojnarowski. Przywitał 
przybyłych na uroczystość gości oraz całą społeczność 
szkolną. W swoim wystąpieniu nawiązał do ubiegłorocznej 
uroczystości oraz wspomniał miejsca spotkań Rodziny Szkół 
Tischnerowskich.
 Oficjalną część uroczystości zakończyło przekazanie sztan-
daru szkoły nowemu pocztowi i złożenie przez niego przyrzec-
zenia.

 Część artystyczną Święta przygotowała grupa teatralna 
„Na jednym oddechu” pod kierunkiem nauczycielek: Anny 
Niedźwiedź i Barbary Trzop. Zaprezentowała ona program 
„Nasze szkółkowo, czyli opowieść o szkole lat dziecinnych”, 
który rozbawił nawet największych smutasów i udowodnił, że 
już w szkole podstawowej ujawniają się prawdziwe aktorskie 
talenty.
 Ważnym punktem Święta Szkoły było wręczenie nagród lau-
reatom dwóch konkursów Tischnerowskich. W pierwszym „Co 
wiem o swoim patronie” sukces odniosły: Klaudia Owsianka 
- I miejsce, Barbara Soboń - II miejsce, Aleksandra Słabaś 
- III miejsce. W II szkolnym konkursie gwarowym zwyciężyli: 
Martyna Król, Mateusz Potoniec - I miejsce, Barbara Soboń, 
Klaudia Owsianka - II miejsce, Aleksandra Słabaś - III miejsce, 
Justyna Kaliciecka - wyróżnienie.
 Uczniowie nagrodzili laureatów gromkimi brawami 
i z przyjemnością wysłuchali kolegów wspaniale posługujących 
się gwarą góralską.
 Kolejną atrakcją Święta Szkoły był zabawny konkurs 
„Częstochowskie rymy starosądeckiej jedynki”. Każda klasa 
prezentowała przygotowany przez siebie utwór poświęcony 
szkole lub jej patronowi, a jury oceniało wenę twórczą oraz 
poziom artystyczny występu. Tym razem zwyciężyła klasa IVd 
reprezentowana przez Urszulę Chojnacką i Monikę Rams. 
Laureatki odebrały nagrodę – słodycze, którymi obdzieliły całą 
klasę.
 Radosną uroczystość zakończyła dyskoteka. Święto Szkoły 
było dla uczniów i nauczycieli ukoronowaniem wszelkich 
działań związanych z osobą patrona szkoły.

Andrzej Nicpoński

Kolejny sukces recytatorski
 23 maja br. uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. 
Józefa Tischnera wzięły udział w XI Międzyszkolnym Konkursie 
Recytatorskim zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 
w Nowym Sączu, którego celem było ukazanie piękna języka 
polskiego.
Martyna Król (uczennica kl. 5) za prezentację wiersza Juliana 
Tuwima „Spóźniony słowik” oraz fragmentu opowiadania Marii 
Dąbrowskiej „Marcin Kozera” zdobyła wyróżnienie, natomi-
ast Barbara Soboń (uczennica kl. 6) recytując „Tren X” Jana 
Kochanowskiego i fragment „Potopu” Henryka Sienkiewicza 
wywalczyła sobie miejsce II, ujmując jury swoją interpretacją. 
Serdecznie gratulujemy!

Anna Niedźwiedź  
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 LISTY -  OGŁOSZENIA
Pro memoria: O rządach księcia 
Bolesława Wstydliwego 
w Małopolsce
 Małopolska poważnie ucierpiała w wyniku pierwszego najazdu 
Tatarów w 1241 r., zaś Kraków po śmierci księcia Henryka Poboż-
nego na polach legnickich zdobył Konrad Mazowiecki, wykorzy-
stując zamieszanie polityczne. Bolesław Wstydliwy, syn Leszka 
Białego i Grzymisławy, który rządził wraz z matką w Sandomierzu 
przed najazdem tatarskim, z pomocą panów krakowskich pokonał 
swego stryja Konrada w 1243 r. w bitwie pod Suchodołem i objął 
rządy w całej Małopolsce. Sprawował je nieprzerwanie do śmierci 
7 grudnia 1279 r. W opinii współczesnych okres panowania 
Bolesława Wstydliwego uchodził za okres „wielkiego i dobrego 
pokoju” („tempore suo magna et bona pax fuit”) w Małopolsce. 
Nie jest to opinia przesadna, bowiem od śmierci Kazimierza 
Sprawiedliwego w 1194 r. dzielnica krakowska nieustannie była 
przedmiotem rywalizacji Piastów i wojen z wyjątkiem kilkunastu 
ostatnich lat panowania Leszka Białego (zm. 1227). Książę Bole-
sław Wstydliwy skutecznie chronił swoje władztwo od wrogów 
przez 36 lat z wyjątkiem groźnego najazdu tatarskiego zimą 
1259/1260 r., któremu nie był w stanie się przeciwstawić militar-
nie ze względu na siły Mongołów.
 Stabilizacja i długi okres pokoju pod rządami Bolesława przyniósł 
bardzo korzystne zmiany w Małopolsce. Książę otwarty na wiel-
kie procesy cywilizacyjne, związane z dynamicznym ruchem 
osadniczym w zachodniej i środkowej Europie, włączył władztwo 
krakowsko-sandomierskie w ten nurt przemian. Jego postawa 
i polityka miała kluczowe znaczenie dla stworzenia atrakcyjnych 
warunków osadnikom, którzy szukali w tej części Europy dla 
siebie odpowiedniego miejsca do życia i działalności. Bolesław 
dostrzegł w ruchu osadniczym na prawie czynszowym, głównie 
niemieckim znakomitą szansę modernizacji Małopolski i wzmoc-
nienia podstaw swej władzy monarszej. Chodziło nie tylko o zało-
żenie nowych wsi na prawie niemieckim w dobrach monarszych 
pomnażających dochody skarbu, ale o urbanizację poprzez loka-
cje miast na prawie magdeburskim. Każda lokacja miasta mogła 
zostać przeprowadzona w oparciu o zgodę monarszą połączoną 
z immunitetem ekonomicznym i sądowym, bez których takie 
przedsięwzięcie byłoby niemożliwe. Za panowania Bolesława 
lokowano w Małopolsce kilkanaście miast, co doprowadziło 
do pierwszej urbanizacji i stworzenia podstawowej sieci miejskiej. 
Procesy lokacji Krakowa (1257) i Bochni (1253) na prawie mag-
deburskim dokonane z inicjatywy księcia, ukazują wielki rozmach 
urbanizacyjny. Gruntowne przekształcenie dotychczasowej struk-
tury osadniczej, nadanie nowego kształtu przestrzennego wiązało 
się ściśle z powstaniem nowoczesnej gminy miejskiej. Urządze-
nie Krakowa według wzoru Magdeburga na mocy aktu lokacyj-
nego księcia Bolesława Wstydliwego z 5 VI 1257 r. doprowadziło 
do stworzenia fundamentów samorządu, bowiem powstała 
zaraz rada miejska, która szybko zyskała wielki wpływ na rządy 
w Krakowie. W wielu miastach Europy środkowowschodniej rada 
miejska rodziła się w długim procesie niekiedy nawet poprzez 
konflikt z właścicielem miasta i wójtem. Główna instytucja 
sądowa, tj. ława miejska na czele z wójtem sądziła mieszczan, 
zaś w sporach między ludnością rycerską podlegającą zwycza-
jowemu prawu polskiemu i jego sądom, a mieszczanami książę 
wprowadził nowoczesną wtedy zasadę: actor forum rei sequi 
debeat, co znaczy, że powód winien stawać przed sądem wła-
ściwym dla pozwanego. Zastosowanie tej zasady w życiu spo-
łecznym świadczy o wielkim poczuciu sprawiedliwości monarchy, 
bowiem książę chronił w ten sposób prawa tworzącego się stanu 
mieszczańskiego przed dominacją możnowładztwa i rycerstwa. 

W wyniku lokacji 1257 r. Kraków stał się miastem europejskim 
o silnym samorządzie, dynamicznym ośrodkiem handlu i rzemio-
sła o dalekosiężnym oddziaływaniu.
 Modernizacja Małopolski związana była również z rozwojem gór-
nictwa. Pod rządami Bolesława Wstydliwego odkryto w 1251 r. 
sól kamienną w Bochni, a nieco później w Wieliczce oraz ołów 
w Olkuszu i kruszce w Chęcinach. Książę zmonopolizował gór-
nictwo w swoich rękach, tworząc z salin bocheńsko-wielickich 
przedsiębiorstwa należące do domeny monarszej. Dzięki daleko-
wzrocznej polityce księcia stały się one jednym z podstawowych 
źródeł dochodów skarbu monarszego nie tylko w średniowieczu, 
ale również w następnych wiekach.
 Bolesław był politykiem o horyzontach przekraczających pia-
stowskie dziedziny. Uczestniczył w wielkim środkowoeuropej-
skim konflikcie o spadek po austriackich Babenbergach najpierw 
jako długoletni sojusznik potężnej monarchii Arpadów, a potem 
króla Czech Przemysła Ottokara II w jego starciu z Habsbur-
gami. Wspierał plan pokojowej chrystianizacji Jaćwięgów i Litwi-
nów związany z koronacją Mendoga na króla Litwy w 1253 r., 
którą miał prowadzić dominikanin krakowski Wit konsekrowany 
na biskupa litewskiego. Ponadto doprowadził do utworzenia 
biskupstwa łukowskiego na pograniczu małopolskim dla misji 
wśród Litwinów i Jaćwięgów. Potrafił wykorzystać kanonizację 
św. Stanisława, o którą zabiegał w Rzymie wraz z Kingą dla 
wzmocnienia swego autorytetu, gdyż uroczystości pokanoniza-
cyjne w Krakowie 8 maja 1254 r. stały się okazją do wielkiego 
zjazdu Piastów i odbudowy pozycji Krakowa jako centrum ide-
owego w przyszłej odbudowie Królestwa Polskiego.
 Bolesław uczynił z Krakowa metropolię prawdziwie europejską, 
a jej założenie urbanistyczne z 1257 roku wciąż pełni funkcję 
żywego centrum miasta.
 Godzien jest zatem książę Bolesław największej wdzięczności 
Krakowian, Małopolan i wszystkich Polaków, którzy korzystamy 
z jego mądrych i dalekowzrocznych decyzji.
 Kraków, maj 2006 r.

Podpisali: prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Uniwersytet Jagielloński; 
prof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagielloński; dr 
Stanisław Szuro, Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Stanisław 
A. Sroka, Uniwersytet Jagielloński; Michał Niezabitowski, dyr. 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; Piotr Boroń, senator 
Rzeczpospolitej Polskiej; Stanisław Markowski, członek Rady 
Programowej Obchodów 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa

 Od Redakcji: 
 Niecały rok dzieli nas od 750. rocznicy lokacji Krakowa - sto-
licy Małopolski. Grupa krakowskich historyków postanowiła 
w krótkim, popularyzatorskim tekście przypomnieć małopolskiej 
społeczności osobę księcia Bolesława Wstydliwego. W intencji 
autorów ten tekst, jest też reakcją na próby deprecjacji osoby 
i dokonań Bolesława Wstydliwego. 
 W kolejnym numerze pro memoria: Święta Kinga - Matka Sta-
rego Sącza.  
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PREZENTACJE:

Promocja Zdrowia w Zespole Szkół 
Zawodowych im. W. Orkana  
w Starym Sączu
 Efektem prowadzonego w naszej szkole długofalowego pro-
gramu promującego Zdrowy Styl Życia było otrzymanie w 2003 
roku Certyfikatu przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Pro-
mujących Zdrowie.
 Na przerwach szkolnych prowadzimy „jabłczaną akcję”, tzn. 
sprzedajemy tanie, zdrowe, bo polskie – jabłka, a towarzyszą 
temu różne treści edukacyjne, np: „JEDZ OWOCE I WARZYWA 
5 X DZIENNIE”, czy „Jabłuszko, jabłuszko pełne cnót…”.
 Systematycznie aktualizujemy gazetki szkolne zgodnie z założo-
nymi tematami, np.:
● „Styl życia a choroby cywilizacyjne”
● „Otyłość a ruch”
● „Rewolucja na talerzu”
● „Ruch rzeźbi umysł”
● „Edukacja poprzez sport”
● „Żyj zdrowo powiedz NIE nałogom”
● „O zdrowie zadbaj SAM!” itp.
 Już po raz trzeci 1 marca zorganizowaliśmy DZIEŃ PUSZY-
STYCH. Szkołę tematycznie oplakatowano, a wszystkim chętnym 
po zmierzeniu i zważeniu - obliczano BMI (wskaźnik zaawan-
sowania wagi i otyłości). Motywem przewodnim tegorocznego 
apelu były zwyczaje żywieniowe różnych narodów, czyli „Europa 
da się lubić!?”, jak również podjęto próbę oceny kuchni innych 
narodów. Szkolne cheerliderki wykonały układ taneczny (taniec 
dyskotekowy) - jako propozycję i zachętę do systematycznego 
uprawiania ruchu. Prace plastyczne przygotowane przez uczniów 
niejeden zakład przemysłu spożywczego mógłby wykorzystać 
jako instrument marketingu. 
 Szczególną rolę w kształtowaniu zaradności, dojrzałości życio-
wej i tężyzny fizycznej odgrywa działalność Szkolnego Klubu 
Górskiego „Rysy”, którego członkowie, m.in. zdobyli najwyższe 
szczyty poszczególnych pasm górskich w Polsce, poza tym 
są organizatorami różnych - pieszych, autokarowych i rowero-
wych wycieczek. Opiekunem klubu jest mgr Paweł Jochymek.
 Nauczyciele wychowania fizycznego podczas całego roku szkol-
nego uparcie wdrażają młodzież do systematycznego uprawiania 
sportu i turystyki zgodnie z zaplanowanym kalendarzem imprez 
sportowych, a hasłem wiodącym jest „Edukacja poprzez sport!”.
 Do tradycji należą: „BIAŁA SZKOŁA”, czyli wyjazdy na narty, 
lodowisko, biegi przełajowe itp.
 Pielęgniarka szkolna - Teresa Marczyk w klasach drugich (mło-
dzież 17-18 lat), realizuje program profilaktyki wad CEWY NER-
WOWEJ, który obejmuje:
►przygotowanie się przyszłych rodziców do poczęcia dziecka
►czynniki wpływające na rozwój i zdrowie dziecka w okresie 
wewnątrzmacicznym
►kwas foliowy i jego rola w zapobieganiu wadom cewy nerwo-
wej. Program ten obejmuje wykłady, ćwiczenia, ankiety i formy 
wizualne.
 Pedagog szkolny - mgr Elżbieta Wójcik zajmuje się problemami 
wychowawczymi tj. uzależnieniami (nikotynizm, przedwcze-
sne macierzyństwo, agresja, problemy emocjonalne, trudności 
w odpowiednim rozładowywaniu napięć). Wraz z Liderami Pro-
mocji Zdrowia podejmuje szereg działań profilaktycznych ukie-
runkowanych na eliminację istniejących zagrożeń, m.in. zajęcia: 

„Sąd nad papierosem”, „Alkohol 
odbiera wolność”, „Asertyw-
ność”, „Stres pod kontrolą”, 

„Przedwczesne macie-
rzyństwo”, „AIDS, HIV”, 
„Stop agresji” itp.

Do współpracy zapraszani są różni specjaliści z instytucji wspie-
rających opiekę i wychowanie. W swojej pracy starają się zwrócić 
szczególną uwagę na wzmocnienie poczucia własnej warto-
ści uczniów, gdyż jak wiadomo, niska samoocena jest częstym 
powodem m.in. arogancji, agresji oraz wczesnej inicjacji seksual-
nej dzieci i młodzieży.
 Z przeprowadzonych wśród społeczności szkolnej ankiet 
na temat znajomości problematyki uzależnień i zasad zdrowego 
żywienia wynika, że nasza świadomość wpływania na własne 
zdrowie jest wciąż za mała (wszyscy to rozumiemy, ale nie wszy-
scy stosujemy) i dlatego wciąż trzeba edukować młodzież, 
ich rodziców i nauczycieli.
 Edukacja zdrowotna jest PRAWEM KAŻDEGO DZIECKA, wobec 
tego edukowanie zdrowotne jest obowiązkiem nauczyciela.
 Czas najwyższy, aby młodzi ludzie zaczęli myśleć o swoim zdro-
wiu, kiedy nic ich jeszcze nie boli, kiedy są sprawni naładowani 
energią, piękni…
 Zdrowie jest bezcenne i im wcześniej to zrozumiemy, tym szanse, 
by służyło nam do późnej starości, rosną. Jaka to będzie starość - 
zależy od nas samych. Stres, złe nawyki żywieniowe, brak ruchu, 
są dla organizmu niekorzystne. Wg naukowców - około 50% róż-
nych schorzeń można by wyeliminować, gdybyśmy chcieli i umieli 
żyć zdrowo.
 A więc O ZDROWIE ZADBAJ Z NAMI! OD ZARAZ.

Koordynacja: mgr Maria Sztafa, mgr inż. Lidia Workiewicz

DOM w Łazach Biegonickich
 Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne DOM działające przy Wiej-
skim Domu Kultury w Łazach Biegonickich zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do korzystania ze stałych zajęć edukacyjnych 
prowadzonych w Domu Kultury: korepetycje z języka angielskiego, 
korepetycje z fizyki, szkółka gitarowa, nauka gry na instrumentach 
klawiszowych oraz zajęcia fotografii i grafiki komputerowej. Oferu-
jemy także wynajem obiektu na imprezy okolicznościowe.
 W niedzielę 4 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, wszystkie dzieci 
odwiedzające naszą placówkę uczestniczyły w spektaklu kukieł-
kowym „Nowe szaty króla” wystawionym przez Teatr Każdej 
Sztuki z Nowego Sącza. Dla najmłodszych zostały przygoto-
wane gry i konkursy z nagrodami. Wystąpił młodzieżowy zespół 
muzyczny Perfekt W.S. Impreza, w której uczestniczyło ok. 100 
osób, była nieodpłatna. (AR)

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy w Starym Sączu działając w oparciu o art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami ( tekst jedno. z 2004 roku nr 261 poz. 2603) informuje, że w dniu 
19 czerwca 2006 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy 
Stary Sącz na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz nieruchomo-
ści gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz 
położonych w Starym Sączu przeznaczonych do wydzierżawienia.
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Wczesna pora i deszczowa 
pogoda, nie przestraszyły…
 
 W niedzielę 28 maja br. przez teren miasta i gminy Stary 
Sącz przebiegała sztafeta kolejnego „Kwietnego Biegu” 
dookoła Polski - organizowanego przez „Stowarzyszenie 10 
Czerwca”, dla upamiętnienia pierwszej pielgrzymki Papieża 
- Polaka do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku. 
 Kwietny Bieg jest obywatelskim wyrazem hołdu dla dokonań 
Ojca Świętego Jana Pawła II na rzecz niepodległości Polski. 
 Do uczestników biegu przesłanie skierował arcybiskup metro-
polita krakowski - kardynał Stanisław Dziwisz: Niech wysiłek 
i starania wielu osób będzie nie tylko wspomnieniem umiło-
wanego Jana Pawła II, ale przypomnieniem ewangelicznego 
przesłania, które On sam przekazywał słowem i przykładem. 
Tak abyśmy za św. Pawłem mogli powtórzyć: „W dobrych 
zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. 
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który 
mi w owym dniu odda Pan" (2Tm, 7-8). Łączę najlepsze 
życzenia opieki Bożej i serdecznie pozdrawiam. 
 Koordynatorem starosądeckiego etapu biegu było Diece-
zjalne Centrum Pielgrzymowania pod dyrekcją ks. Tadeusza 
Sajdaka, przy współpracy Gimnazjum w Barcicach reprezen-
towanym przez nauczycielkę wychowania fizycznego Dorotę 
Młyńską - Postrożny. W kwietniu został powołany gminny 
komitet organizacyjny biegu, w skład którego weszli dyrek-
torzy szkół i nauczyciele wychowania fizycznego: K. Dubiel 
(Gim. Barcice), K. Chyclak (Prywatne Gim. Stary Sącz), J. 
Pietruszewski (Gim. Gołkowice), B. Hybel, M. Sztafa, A. Biel 
(ZSZ Nr 1 Stary Sącz), St. Bienias, K. Szewczyk (I LO Stary 
Sącz), J. Skrzypiec (SP Gołkowice), R. Biała (SP Gaboń), P. 
Jarząb (SP Przysietnica), M. Myślak (SP Barcice), R. Gądek 
(ZSDM Stary Sącz, M. Smoleń (MKS „Sokół” Stary Sącz). 
 - Mieszkańcy miasta i gminy powitali sztafetę biegu dookoła 
Polski we wczesnych godzinach porannych - przekazuje 
Dorota Młyńska - Postrożny, gminny koordynator biegu. - Sym-
boliczną szarfę przyjęli harcerze z Gimnazjum w Barcicach, 
którzy przekazali ją chorążym biegu. Zaszczytną rolę cho-
rążych naszej sztafety pełnili kolejno: St. Burchel, R. Białas, 
St. Majca, M. Postrożny, R. Rams, K. Szewczyk, B. Iwan, Sz. 
Gawlak, W. Olchawa, K. Gizicki, M. Ogorzały. Na poszcze-
gólnych odcinkach przebiegło łącznie 95 zawodników repre-
zentujących kluby sportowe oraz wszystkie szkoły z terenu 
gminy. W czasie trwania biegu harcerze pełnili honorowe 
warty przy Ołtarzu Papieskim na starosądeckich Błoniach, 
a także w miejscach zmian zawodników sztafety. Łączną trasę 
biegu, która wynosiła 15,5 km, uczestnicy pokonali w ciągu 1 
godz. 12 min. Nad bezpieczeństwem czuwała policja ze Sta-

rego Sącza. O opiekę medyczną zadbała pani Marta Pawlik 
- szkolna pielęgniarka z Gimnazjum w Barcicach. Mimo 
bardzo wczesnej pory i niesprzyjającej pogody, młodzież wraz 
z nauczycielami z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem 
przystąpiła do biegu.
 Bieg wokół Polski (3530 km) rozpoczął się 27 maja 
w Jabłonce na Orawie. Stary Sącz przejął sztafetę z Łącka 
i przekazał ją do Rytra. Ceremonia zakończenia „Kwietnego 
Biegu” odbyła się 10 czerwca równocześnie w Jabłonce 
(pierwszej i ostatniej miejscowości na trasie) i na krakowskich 
Błoniach (które sztafeta okrążała tysiąc razy). (RK)
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STARE MIASTO
W PRZEBUDOWIE
(kwiecień - maj - czerwiec 2006)
Przebudowa średniowiecznego Rynku w Starym Sączu. 
Beneficjent i inwestor: Miasto i Gmina Stary Sącz. Partnerzy 
projektu: Telekomunikacja Polska S.A., Sądeckie Wodociągi, 
ENION S.A., Karpacka Spółka Gazownicza. Całkowita 
wartość projektu: 10.159.427,77 PLN. 
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 6.483.244,77 PLN; Budżet gminy: 
3.676.083,00 PLN. 
Przebudowa średniowiecznego Rynku w Starym 
Sączu jest współfinansowana przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. 
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