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  GGaaggaatteekk    
    Gazetka Gimnazjum nr 2  

   w Kasince Małej 

  

            

 

Wydanie specjalne:    PPaattrroonn  NNaasszzeejj  SSzzkkoołłyy 
 C 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ksiądz Kanonik 

Stanisław Uryga  

 
   W tym numerze: 

                                                                    
 Życiorys księdza 

Stanisława str. 2-4 
 

 Nadanie imienia 
naszemu 
Gimnazjum str.5 

                                                                                 

 Obchody Święta 
Patrona str.5-6 

 

 Wspomnienia s.7-9            
  

                      
                    

                                          Do końca wiernie służył Bogu i ludziom 
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ŻŻyycciioorryyss  ((11994433  ––  22000011  rr..))    

  

Ksiądz Stanisław Uryga urodził się 24.10.1943 roku w 

Żmiącej koło Limanowej. Pochodził z wiejskiej 

wielodzietnej rodziny. Był drugim z kolei spośród 

ośmiorga dzieci Zofii Zelek z rodziny Pawłowskich i Jana 

Urygi. Swą drogę edukacyjną rozpoczął w Szkole 

Podstawowej w Żmiącej. Dalszą naukę kontynuował w 

Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu, gdzie w 

1963 r. zdał egzamin dojrzałości.  

Następnie złożył podanie o przyjęcie do Seminarium 

Duchownego w Tarnowie. Prośba jednak została 

odrzucona z powodu zbyt dużej liczby kandydatów. Złożył 

więc dokumenty do Seminarium Duchownego we 

Wrocławiu i Krakowie. W obu placówkach został przyjęty. 

Za namową rodziny i znajomych postanowił podjąć naukę 

w Krakowie.  

Po pięciu latach ciężkiej pracy 7.04.1968 roku  przyjął 

święcenia 

kapłańskie z rąk 

Księdza 

Kardynała Karola 

Wojtyły 

 w Katedrze 

 Wawelskiej.  
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Swą mszę prymicyjną odprawił w Ujanowicach 

w Wielką Niedzielę. Jako wikariusz pracował 

kolejno w następujących parafiach: Osiek, 

Rudawa, Raciechowice, Zielonki i Podstolice. 

W 1982 roku został proboszczem w parafii 

Będkowice, gdzie przebywał trzy lata. 

2.01.1985 roku otrzymał propozycję objęcia 

parafii w Kasince Małej. Przyjął ją i tym 

samym 3.01.1985 roku został w niej 

proboszczem. Na początku ks. Urydze było 

trudno, ponieważ nie miał do pomocy wikariusza,  stan gospodarczy parafii wymagał 

natychmiastowych prac remontowych.  

Dzięki staraniom księdza Proboszcza kościół został 

pokryty blachą miedzianą, odwodniony  

i pomalowany. Położono marmurową posadzkę,  

w oknach pojawiły się nowe witraże. Plebania także 

zmieniła wygląd. Została przebudowana  

i odnowiona, obok niej pojawił się piękny ogród. 

Proboszcz zadbał też o cmentarz, dzięki jego 

inicjatywie rozpoczęła się budowa kaplicy  

na cmentarzu, a obok powstał nowy duży parking. 

Chętnie urządzał uroczystości parafialne dbając 

zarówno o ich  wewnętrzne, duchowe przygotowanie, 

jak również o zewnętrzny wystrój. Do obchodów 

angażował wszystkich parafian, eksponując góralskie 

tradycje wyrażające się m.in. 

pięknymi ludowymi strojami. 

Organizował liczne pielgrzymki do 

miejsc kultu w całej Polsce, a także 

do Rzymu. Założona przez niego 

regionalna orkiestra „Echo Gór” 

uświetnia swoimi występami 

wszelkie uroczystości kościelne i 

patriotyczne, zaprezentowała się 

także Ojcu Świętemu w Watykanie. 
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Ksiądz. Proboszcz wspierał wszelkie inicjatywy społeczne, regularnie pomagał Kościołowi na 

Wschodzie. Wszyscy go kochali i szanowali. Szczególnie lubił  przebywać w towarzystwie 

młodzieży.  

Dla nich również często organizował wycieczki. Potrafił cieszyć się najmniejszą drobnostką. 

Dawał nie oczekując niczego w zamian. Był gościnny, serdeczny wobec dzieci, młodzieży i 

starszych. 

 

Zmarł nieoczekiwanie 18.11 2001 roku w drodze do kościoła, gdzie miał odprawić niedzielną 

Mszę Świętą. Miał 58 lat. Został pochowany na cmentarzu w Kasince Małej, w krypcie 

grobowej, którą parafianie wybudowali w ciągu 24 godzin. Na krypcie został wzniesiony 

ołtarz. 

                                        

  

  

  

  

  

  

  
  

  

      

GGrróóbb  PPaattrroonnaa  
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Od dnia 14 września 2002 r. ksiądz Stanisław 

jest patronem Naszego Gimnazjum 
  
NNaasszzee  GGiimmnnaazzjjuumm  mmaa  kkrróóttkkąą  hhiissttoorriięę,,  ppoonniieewwaażż  mmaa  

oonnoo  ddooppiieerroo  1100  llaatt..  ZZaałłoożżoonnee  zzoossttaałłoo  ww  11999999  rrookkuu..  

NNaa  ppoocczząąttkkuu  nnaassii  ssttaarrssii  kkoolleeddzzyy  ––  ppiieerrwwssii  

ggiimmnnaazzjjaalliiśśccii  --  uucczzyyllii  ssiięę  ww  kkllaassaacchh  sszzkkoołłyy  

ppooddssttaawwoowweejj,,  ddooppiieerroo  ww  22000022  rrookkuu  uukkoońńcczzoonnoo  

nnaaddbbuuddoowwęę  ppiięęttrroo  ddllaa  GGiimmnnaazzjjuumm  ii  uurroocczzyyśścciiee  

pprrzzeekkaazzaannoo  ggiimmnnaazzjjaalliissttoomm  ddnniiaa  1144..  0099  22000099  rrookkuu  ..  

Gdy budowa gimnazjum dobiegała końca, zaczęły 

się rozmyślania na temat poświęcenia i nadania 

imienia naszej szkole. Uczniowie każdej z klas 

otrzymali zadanie, aby przedstawić trzech 

kandydatów, którzy naszym zdaniem mogliby 
zostać patronami szkoły. Pojawiały się różne 

propozycje, np. św. Królowa Jadwiga, Kazimierz 

Wielki. 

Jednak większość z nas uznała, że lepiej będzie, 

jeżeli naszym patronem zostanie zmarły rok 

wcześniej proboszcz - ks. Stanisław Uryga, 

człowiek bardzo wielkoduszny, udzielający 

pomocy potrzebującym, miłujący dzieci i młodzież. 

Na jego cześć została ufundowana tablica  

 

 

pamiątkowa, która znajduje się na głównej ścianie 

korytarza w Gimnazjum. 

Jesteśmy dumni z tego, że nasza szkoła nosi imię 

tak wspaniałego, bliskiego nam człowieka. Będzie 

on zawsze gościł w naszych sercach za swoją 

dobroczynność i otwartość na świat i bliźnich. 

 

 

                                                       

OObbcchhooddyy  ŚŚwwiięęttaa  PPaattrroonnaa  
                                                                    
20. 09. 2008 r. w naszej szkole uroczyście 

obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. W tym dniu 

szczególnie pamiętamy o patronie Gimnazjum – 

Księdzu Kanoniku Stanisławie Urydze. To 
zaszczytne imię nadano szkole 14. 09. 2002 r. Od 

tej pory jest to wielkie święto całej społeczności 

szkolnej. Patron zobowiązuje nas do pracy  

i uczciwości. Wszyscy jesteśmy dumni, że 

patronuje nam tak wspaniała postać jak Ksiądz 

Stanisław Uryga, dlatego każdego roku uroczyście 

obchodzimy Święto Patrona.  

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., którą 

sprawował ks. Mariusz Kopacz. W homilii 

podkreślał zasługi patrona dla parafii oraz apelował 

do młodzieży, aby wybitna postać patrona 

stanowiła dla nich punkt odniesienia i wzorzec 
postępowania. W nabożeństwie uczestniczyli: 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, rodzice i uczniowie 

wraz z pocztem sztandarowym. Całość uświetnił 

występ szkolnego chóru, a wszystko w duchu 

wartości i ideałów, którym przez całe swoje życie 

był wierny Ksiądz Stanisław Uryga. Delegacja 

młodzieży i nauczycieli zapaliła znicze oraz złożyła 

wieńce na grobie Księdza Proboszcza jako wyraz 

pamięci i czci. 

Po Mszy, podążając za sztandarem szkoły, 

powróciliśmy do Gimnazjum, gdzie o godzinie 
10.00 odbyła się druga część uroczystości – 

okolicznościowa akademia przypominająca 

sylwetkę, koleje życia i zasługi Księdza Stanisława. 

Program artystyczny uwzględniał wartości bliskie 

Patronowi. Była to okazja do zaprezentowania 

dorobku uczniów Gimnazjum i pokazania naszych 

umiejętności artystycznych.  

Tego dnia miało miejsce również ślubowanie klas 

pierwszych, które w części nieoficjalnej, zwanej 

„chrztem kotów” miały wykazać się zdolnościami i 

umiejętnościami w różnorodnych konkurencjach 

oraz dowieść, że są godne zaliczenia w poczet 
uczniów gimnazjum.  

Świętowanie Dnia Patrona już na stałe wpisało się 

w kalendarz szkolnych uroczystości jako wyraz 

wielkiej czci i szacunku dla Księdza Kanonika 

Stanisława Urygi - Patrona Gimnazjum w Kasince 

Małej, który dla społeczności uczniowskiej wciąż 

pozostaje wielkim autorytetem i przewodnikiem na 

drodze życia. 
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ZZddjjęęcciiaa  zz  oobbcchhooddóóww  ddnniiaa  ppaattrroonnaa  
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WWssppoommnniieenniiaa    
  

Wiersz napisany przez mieszkankę Kasinki 

 - babcię ucznia naszej szkoły - Panią Annę Cież 

    

KKssiięężżee  KKaannoonniikkuu  

TTaakk  nnaass  sszzyybbkkoo  ooppuuśścciiłłeeśś,,  

PPaarraaffiiaann  ww  wwiieellkkiimm  żżaalluu,,  ssmmuuttkkuu  zzoossttaawwiiłłeeśś..  

SSppiieesszzyyłłeeśś  jjaakk  zzwwyykkllee  ddoo  sswweeggoo  kkoośścciioołłaa,,  

GGddyy  CCiięę  PPaann  BBóógg  nniieessppooddzziiaanniiee  ddoo  ssiieebbiiee  zzaawwoołłaałł..  

PPrrzzeezz  llaatt  sszzeessnnaaśścciiee  oo  nnaasszz  kkoośścciióółł  ddbbaałłeeśś,,  

BByy  łłaaddnniiee  wwyygglląąddaałł,,  bbaarrddzzoo  zzaabbiieeggaałłeeśś..  

CChhrrzzcciiłłeeśś  nnaasszzee  ddzziieeccii,,  śślluubbyy  mmłłooddyymm  ddaawwaałłeeśś,,  

NNaa  wwiieecczznnyy  ssppoocczzyynneekk  zzmmaarrłłyycchh  ooddpprroowwaaddzzaałłeeśś..  

WWiieeddzziiaałłeeśś,,  kkttóórree  ddzziieeccii  nniiee  mmaajjąą  śśnniiaaddaanniiaa,,  

AA  kkttóórryymm  bbrraakkuujjee  nnaa  zziimmęę  uubbrraanniiaa..  

PPoommaaggaałłeeśś  rróówwnniieeżż  rrooddaakkoomm  nnaa  LLiittwwiiee,,  UUkkrraaiinniiee,,  

WWiieeddzząącc  jjaakk  ttaamm  ookkrrooppnniiee  nnęęddzznniiee  żżyycciiee  ppłłyynniiee..  

OOrrkkiieessttrręę  ww  sseerrddaakkaacchh  ii  iicchh  łłaaddnnee  ggrraanniiee,,  

NNaa  ppiieellggrrzzyymmkkii  ww  śśwwiięęttee  mmiieejjssccaa    cchhęęttnniiee  

zzaabbiieerraałłeeśś..  

II  iimmiioonnaa  nnaasszzyycchh  ddzziieeccii  tteeżż  zzaawwsszzee  zznnaałłeeśś,,  

CCoo  kkttóórreemmuu  ddoolleeggaa,,  zz  ttrroosskkąą  ssiięę  ppyyttaałłeeśś..  

NNiiee  wwyyssttaarrcczzyy  kkaarrttkkii  nnaa  wwyyppiissaanniiee  

TTwwooiicchh  zzaassłłuugg  ddllaa  KKaassiinnkkii,,  kkssiięężżee  SSttaanniissłłaawwiiee..  

DDuużżoo  oobboowwiiąązzkkóóww  nnaa  sswwąą  ggłłoowwęę  bbrraałłeeśś,,  

PPoo  nnaaggrrooddęę  zzaassłłuużżoonnąą  ddoo  nniieebbaa  ssiięę  ddoossttaałłeeśś..  

ZZaa  ttee  wwiieellkkiiee  ttrruuddyy  ii  zz  nnaammii  zzmmaaggaanniiee,,  

WWiieecczznnyy  ooddppoocczzyynneekk,,  rraacczz  żżee  mmuu  ddaaćć  PPaanniiee..  

  

  

  

WWiieerrsszz  nnaappiissaannyy  pprrzzeezz  KKiinnggęę  ,,  uucczzeennnniiccęę    

NNaasszzeeggoo  GGiimmnnaazzjjuumm  

  

PPaattrroonn  tteejj  sszzkkoołłyy,,  kkssiiąąddzz  SSttaanniissłłaaww,,  

SSwwee  żżyycciiee  pprrzzeeżżyyłł  ww  ssłłuużżbbiiee  BBooggaa..  

BByyłłaa  ttoo  ttrruuddnnaa,,  ppeełłnnaa  wwyyrrzzeecczzeeńń,,  

AAllee  wwyybbrraannaa  pprrzzeezz  nniieeggoo  ddrrooggaa..  

  

TTuu  ww  tteejj  ppaarraaffiiii  ddłłuuggiiee  llaattaa  

SSłłuużżyyłł  mmiieesszzkkaańńccoomm  sswwąą  ppoossłłuuggąą,,  

ŻŻyycciieemm  sswwyymm,,  cczzyynneemm  ii  mmiiłłoośścciiąą  

SSttwwoorrzzyyłł  uucczzyynnkkóóww  lliissttęę  ddłłuuggąą,,  

  

ZZaawwsszzee  oottwwaarrttyy  nnaa  bblliiźźnniieeggoo  

NNiióóssłł  ppoommoocc,,  wwssppaarrcciiee,,  ppoocciieesszzeenniiee,,  

UUppaarrcciiee  ppaassłł  oowwiieecczzkkii  PPaannaa,,  

CChhooćć  mmooggłłoo  ddoottkknnąąćć  ggoo  zzwwąąttppiieenniiee..  

  

CCiięężżkkoo  pprrzzyywwóóddccąą  bbyyćć  wwssppóóllnnoottyy,,  

GGddyyżż  wwiieellee  bbyywwaa  pprrzzeecciiwwnnoośśccii..  

OOnn  rraaddzziiłł  ssoobbiiee  ddoosskkoonnaallee  

ZZwwaallcczzaajjąącc  lluuddzzkkiiee  uułłoommnnoośśccii..  

  

PPaann  BBóógg  ppoowwoołłaałł  ggoo  ddoo  ssiieebbiiee,,  

BBoo  ttaakkaa  bbyyłłaa  wwoollaa  jjeeggoo..  

MMyy  ggoo  ww  ppaammiięęccii  zzaacchhoowwaammyy  

JJaakkoo  cczzłłoowwiieekkaa  sszzllaacchheettnneeggoo..  

  

  

WWyywwiiaadd  zz  PPaanneemm  WWłłaaddyyssłłaawweemm  zz  KKaassiinnkkii  MMaałłeejj  
 

W tym roku mija 8 rocznica śmierci ks. Stanisława Urygi. W pamięci niektórych obraz naszego patrona mógł się 

zatrzeć, dlatego postanowiliśmy porozmawiać o zmarłym z osobą pamiętającą jego działalność. 
 

Redakcja: Czy pamięta Pan początki pracy księdza Urygi w naszej parafii? 

Pan Władysław: Tak, choć to już tak dawno… Było wtedy dużo do zrobienia, kościół i plebania nie były w 

najlepszym stanie. Ksiądz z zapałem wziął się do pracy, zjednał też tą gorliwością parafian, którzy chętnie 

pomagali przy remoncie. Pamiętam, że pokryto wtedy kościół blachą, odwodniono, pomalowano. Potem 

położono marmurową posadzkę. Ksiądz nawet ufundował jeden z witraży. Za jego sprawą odnowiono też 

plebanię. Widać było, że mu zależy żeby wszystko było zadbane.  
 

 R: Jaki był stosunek księdza do mieszkańców Kasinki Małej? 

P.W.: Ksiądz proboszcz znał całą parafię. Nie zostawił nikogo w potrzebie, wiedział kto potrzebuje pomocy. 

Nawet fundował dożywianie dla dzieci, jeździł z nimi na wycieczki. Jak chodził po kolędzie, zawsze chętnie 
porozmawiał na różne tematy, umiał pożartować, taki otwarty człowiek…Interesował się innymi, miał serce dla 

każdego. 
 

R: Co jeszcze może Pan powiedzieć o działalności ks. Stanisława? 

P.W.: Proboszcz bardzo lubił naszą orkiestrę „Echo Gór”. Pielgrzymował z nią do Ojca Świętego, Częstochowy, 
Kalwarii, Krakowa. Sam uczestniczyłem w jednej z pielgrzymek do Rzymu…Razem z orkiestrą byliśmy na 

prywatnej audiencji u Jana Pawła II, były to chwile, których się nie zapomni do końca życia. Inną sprawą, której 

poświęcił dużo czasu i starania było powstanie gimnazjum w Kasince. Troszczył się o dzieci, nie chciał, żeby 

daleko dojeżdżały do szkoły. 

 

R: Jak podsumowałby Pan działalność ks. Stanisława w naszej parafii? 

P.W.: Za te 16 lat zrobił bardzo dużo, wszędzie widać efekty jego pracy. Odszedł nagle, ale myślę, że zawsze 

pozostanie w pamięci kasinczan.       
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R: Dziękujemy za rozmowę. 

  

Wiersz napisany przez Beatę, uczennicę  
naszego Gimnazjum 

 

 
Przybył do nas z daleka 

Niezwykłej dobroci człowiek. 

Każdy z parafian czekał, 

Na słowo, które nam powie. 

 

Nauczał mądrze, ciekawie, 

Dbał o dusz zbawienie. 

Zabierał głos w każdej sprawie, 

Widział nasze blaski i cienie. 

 

Gospodarz był z niego nie lada, 

Gospodarz przez wszystkich znany. 

Odnawiał, budował, zabiegał, 

Wciąż jakby wiatrem gnany. 

 

Zostaniesz Proboszczu w naszej pamięci 

Na długie, długie lata. 

Niech opiekują się Tobą święci, 

W innej już stronie świata. 

 

Wstawiaj się ciągle za nami 

I patrz na parafię z góry. 

Niech Twej dobroci i troski, 

I teraz nie przykryją chmury. 
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SSpprraawwddźź  sswwoojjee  wwiiaaddoommoośśccii  nnaa  tteemmaatt  żżyycciiaa  ppaattrroonnaa  
  

CChhwwiillaa  ddllaa  cciieebbiiee  ––  sspprraawwddźź  ssiięę!!  

  

  

  
1. Jedno z miasto, w których ks. Stanisław składał podanie 

 o przyjęcie do Seminarium Duchownego.   
2. Miejsce urodzenia ks. Stanisława. 

3. Inaczej Eucharystia? 

4. Miesiąc, w którym nadano naszej szkole imię ks. Stanisława. 
5. Funkcja, jaką ks. Stanisław podjął w 1985r. w naszej parafii. 

6. Jedna z miejscowości, w których ks. Stanisław był wikariuszem. 

7. …..Wawelska, tam ks. Stanisław przyjął święcenia kapłańskie.  
8. Nazwisko ks. Stanisława. 

9. Egzamin zdany przez ks. Stanisława w 1963r. 

10. Miesiąc, w którym urodził się ks. Stanisław. 
  

  

HHAASSŁŁOO::  …………………………………………………………  

  

  

   
  1  

            

   
2    

            

  
     3 

           

  
    4  

           

  
      5 

          

  
   6   

           

  
    7  

           

  
     8 

           

  
     9 

           

10 
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ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  cczzyyttaanniiaa  nnaassttęęppnneeggoo  nnuummeerruu  

  

  

ZZeessppóółł  PPllaaccóówweekk  OOśśwwiiaattoowwyycchh    

ww  KKaassiinnccee  MMaałłeejj  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Redakcja   
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