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Słowem naczelnegoW numerze m.in.

Pomysł na wiosnę
Pierwsze oznaki wiosny już za nami. Rozśpiewane ptaki, wygrzewające 
się w słońcu wiewiórki, ospałe muszki czy pszczoły szukające kwiatów 
na łące to jedynie namiastka tego, co można zauważyć w bardzo letnim 
początku tegorocznej wiosny. 

Z drugiej strony pojawia się coroczne, tak bardzo nieoczekiwane osłabienie, 
rozleniwienie i nieposkromiony apetyt na słodkości, od których według die-
tetyków należy stronić zwłaszcza teraz. Dobrym sposobem na przezwycięże-
nie tego wiosennego przesilenia może okazać się Budżet Obywatelski, który 
w ślad m.in. za Starym Sączem, organizowany jest w tym roku również na po-
ziomie regionalnym po raz pierwszy przez Województwo Małopolskie. Każ-
dy mieszkaniec naszego regionu w terminie od 15 kwietnia do 6 maja 2016 
roku będzie mógł zgłosić pomysł, który poprawi jakość życia mieszkańców 
i przyczyni  się do  rozwoju Województwa Małopolskiego  (zadanie musi być 
zgodne z prawem i mieścić się w granicach zadań i kompetencji Wojewódz-
twa oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na 
lata 2011–2020). 

O  tym,  że  warto  zorganizować  lokalnie  coś  ciekawego,  nie  trzeba  nikogo 
przekonywać.  Starosądeczanie mają  już w  tym względzie  duże,  dwuletnie 
doświadczenie,  które  warto  wykorzystać.  Do  wydania  jest  milion  złotych 
dla naszego subregionu. Pokażmy innym, że pomysłów tej wiosny nam nie 
brakuje.
 

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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Liczba, która cieszy

RADA MIEJsKA W sTARYM sĄCZU

17. oraz 18. sesja Rady Miejskiej 

Nowelizacja systemu oświaty 
w placówkach na terenie Gminy 
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24 lutego odbyło się 17. posie-
dzenie Rady Miejskiej w sta-

rym sączu. Podjęto m.in. uchwałę 
o przystąpieniu do projektu „Elektro-
niczna e-administracja…” w gminach 
stary sącz, Łącko i Podegrodzie oraz 
uchwałę o uprawnieniu do ustale-
nia opłat za korzystanie z kąpieliska 
„stawy”. Rada odznaczyła cztery oso-
by złotymi odznakami za zasługi dla 
miasta i gminy stary sącz.
Sprawozdanie  Burmistrza  Starego 

Sącza za okres od 2 do 24 lutego br. 
zaprezentował  zastępca  burmistrza 
Kazimierz Gizicki (burmistrz Jacek Le-
lek był w podróży służbowej). Pierwszy 
slajd  informował  o  ustanowieniu  de-
kretem papieskim  z  6  stycznia  2016 
roku  św.  Kingi  patronką  Starego  Są-
cza  (uroczyste  przekazanie  dekretu 
przez Biskupa Tarnowskiego odbędzie 
się  19  czerwca  przy  „Ołtarzu  Papie-
skim”).  Podano  też  informacje  o  pro-
jekcie  nowego  herbu  miasta,  o  przy-
gotowaniach do ważnych uroczystości 
i  imprezach,  które  odbędą  się  latem 
tego roku, o wystąpieniach o dofinan-

sowania  i wnioskach  gminy do nabo-
rów w ramach różnych projektów, do-
tyczących:  infrastruktury  dla  obsługi 
ruchu  turystycznego,  dróg,  utrzyma-
nia cieków wodnych, obiektów sporto-
wych, remiz strażackich czy termomo-
dernizacji obiektów szkolnych.
 Na 17. sesji w kadencji Rada Miejska 

w  Starym  Sączu  podjęła  15  uchwał, 
w  tym:  uchwały  o  odznaczeniu  złoty-
mi odznakami „Za zasługi dla Miasta 
i Gminy Stary Sącz” czterech pracow-
ników administracji gminnej. „Za pro-
fesjonalizm  i  wieloletni  wkład  pracy” 
odznaczeni zostali:  Janina Broniszew-
ska,  Kazimierz  Nakielski,  Józef  Wan-
das  i  Bonifacy Wolak. Uchwalono  też 
m.in. przystąpienie do projektu „Elek-
troniczna e-administracja – wirtualna 
i  bezpieczna gmina” w gminach: Sta-
ry Sącz, Podegrodzie, Łącko; przyjęcie 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy  Stary  Sącz”;  powierzenie  Bur-
mistrzowi Starego Sącza uprawnienia 
do ustalenia wysokości opłat za korzy-
stanie  z  Zespołu  Rekreacyjnego  Par-
ku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu; 

przyjęcie  programu  opieki  nad  zwie-
rzętami bezdomnymi oraz  zapobiega-
nia  bezdomności  zwierząt  na  terenie 
Gminy Stary Sącz w roku 2016. 
  W  „odpowiedziach  na  interpelacje 

i zapytania” burmistrz Jacek Lelek wy-
jaśniał m.in. kontrowersje wokół wpro-
wadzonej 8 lutego zmianie organizacji 
ruchu na ul. 11 listopada. W tej spra-
wie wpłynął wniosek o ponownye od-
wrócenie  ruchu,  podpisany  przez  35. 
mieszkańców.  Burmistrz  poinformo-
wał  także  o  planowanym  ogłoszeniu 
przetargów  na  wykonanie  projektów 
ścieżek  rowerowych  w  ramach  trasy 
EUROVELO  II  na  odcinku  Nowy  Sącz 
– Muszyna. W  oparciu  o  projekty  do 
końca  roku uzyskane ma być pozwo-
lenie  na  budowę.  Przetarg  na  wyko-
nanie  trasy  przeprowadzi  Urząd Mar-
szałkowski  w  Krakowie.  Obecna  na 
sesji  szefowa  Powiatowej  i  Miejsko-
-Gminnej  Biblioteki  Publicznej  Maria 
Sosin otrzymała bukiet kwiatów z gra-
tulacjami  za  nominację  do  tytułu  Są-
deczanina  Roku  2015  w  plebiscycie 
„Sądeczanina”.

156 000,00 zł 
Tyle  środków  pozyskało  Centrum 

Kultury od Ministerstwa na dwie fla-
gowe imprezy letnie w Starym Sączu 
w  roku 2016: Starosądecki  Festiwal 
Muzyki Dawnej i Festiwal Pannonica.

4  marzec – kwiecień  2016           
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Modernizacja kolejnych 
dróg w gminie
23 marca burmistrz Jacek Lelek 
podpisał z firmą STRABAG Infra-
struktura Południe Sp. z o.o., z 
siedzibą we Wrocławiu umowę na 
przebudowę i remont ul. Cygano-
wickiej oraz dróg Popowice-Cyga-
nowice i Barcice-Stary Sącz. Ter-
min wykonania przedmiotu umowy 
ustalono na 31 sierpnia br.

Zadanie  jest  realizowane  w  ra-
mach  „Programu  rozwoju  gminnej 
i  powiatowej  infrastruktury  drogo-
wej na lata 2016–2019”. 
 Celem tego programu  jest popra-
wa  bezpieczeństwa  uczestników 
ruchu  drogowego,  zwiększenie 
skuteczności  i  dostępności  trans-
portowej  oraz  podniesienie  stan-
dardów technicznych dróg publicz-
nych i ich parametrów użytkowych 
w celu stworzenia spójnego syste-
mu dróg publicznych.
  Warto  dodać,  że  w  danym  roku 
gmina  (w  tym miasto  na  prawach 
powiatu)  może  w  ramach  progra-
mu  skorzystać  z  dofinansowania 
nie  więcej  niż  jednego  zadania  z 
dofinansowaniem  do  50  proc.  w 
kwocie maksymalnie 3 mln zł.
 W ramach zadania zostaną wyko-
nane  następujące  prace:  remont 
chodników  o  łącznej  powierzchni 
410 m2, budowa chodników w cią-
gu  dróg  o  łącznej  pow.  1300  m2, 
przebudowa zatoki na ul. Cygano-
wickej,  budowa  dwóch  zatok  au-
tobusowych  przy  drogach  Barcice 
– Stary Sącz oraz Popowice – Cy-
ganowice,  remont  nawierzchni  bi-
tumicznych  o  łącznej  pow.  2820 
m2,  przebudowa  przepustu  w  ul. 
Cyganowickiej,  remont  mostu  na 
rzece Poprad i budowa oświetlenia 
na odcinku 487 metrów.
  Za  wykonanie  przedmiotu  umo-
wy Gmina Stary Sącz zapłaci firmie 
STRABAG  wynagrodzenie  w  wyso-
kości około 1,5 mln zł. (WW)

natomiast 21 marca odbyło 18. 
Posiedzenie Rady Miejskiej w sta-
rym sączu,  na  którym  dyskutowano 
m.in.  o  skutkach  nowelizacji  ustawy 
o  systemie  oświaty  znoszącej  m.in. 
obowiązek szkolny dla sześciolatków) 
i  przygotowaniach  do  jej  realizacji 
w gminie Stary Sącz.
Po  zwyczajowych  sprawozdaniach 

międzysesyjnych  burmistrza  Jacka 
Lelka  (m.in. o budowie drogi w Cyga-
nowicach  z  remontem  mostu  w  Po-
powicach,  przetargu  na  wiaty  przy-
stankowe w  Rynku,  przygotowaniach 
do  budowy  oświetlenia  przy  ul.  Nad-
brzeżnej, w Barcicach i w Woli Krogu-
leckiej,  zakupie działki na park&ride, 
strefie aktywności gospodarczej w ob-
rębie  ul.  Piaski  i  Wielki  Wygon,  mo-
dernizacji  obiektu  LKS  Barciczanka, 
przyłączeniach  do  sieci  kanalizacyj-
nej i budowie jej kolejnych odcinków) 
oraz  przewodniczącej  Ewy  Zielińskiej 
radni zobaczyli prezentację dotyczącą 
naboru do klas pierwszych szkół pod-
stawowych  na  terenie  gminy  w  roku 
szkolnym 2016/2017 autorstwa Bar-
bary Porębskiej, dyr. Zespołu Obsługi 
Finansowo–Administracyjnej Szkół.
 Rekrutacja do gminnych placówek 

oświatowych na rok szkolny 2016/17 
wciąż trwa, ale wg. wstępnych dekla-
racji rodziców (na dzień 15 marca) ok. 
700 dzieci w wieku od 3 do 6 lat bę-
dzie uczęszczało do szkół i przedszko-
li  zlokalizowanych w gminie  (ok. 55% 
zameldowanych!), w tym 255 sześcio-
latków, 180 pięciolatków, 164 cztero-
latków  i 97 trzylatków. W grupie sze-
ściolatków najwięcej w Starym Sączu 

(86),  Barcicach  (57)  i  Gołkowicach 
(32).  W  sumie  możemy  się  spodzie-
wać o dwa oddziały mniej w szkołach. 
 Przypominamy, że nowelizacja usta-

wy  o  systemie  oświaty  zakłada  znie-
sienie obowiązku szkolnego dla 6–lat-
ków  i  przedszkolnego  dla  5–latków. 
W miejsce obowiązku przedszkolnego 
dla pięciolatków wprowadzono prawo 
dzieci  pięcioletnich  do  wychowania 
przedszkolnego.  Utrzymane  zostaje 
też prawo do wychowania przedszkol-
nego  dla  dzieci  czteroletnich.  Pra-
wo  do  wychowania  przedszkolnego 
oznacza,  że  gmina musi  je  zapewnić 
dziecku,  jeśli  o  to  wystąpią  rodzice. 
W ustawie pozostawiony  został prze-
pis,  zgodnie  z  którym  dzieci  trzylet-
nie  otrzymają  prawo  do  wychowania 
przedszkolnego  od  1  września  2017 
roku. Dotacja oświatowa dla gminy na 
dany rok obliczana jest natomiast wg. 
specjalnych wag  subwencyjnych  jako 
wielokrotność  stawki  określonej  na 
jednego ucznia.
  Na  18.  sesji  w  obecnej  kadencji 

radni  uchwalili  m.in.:  zmiany  uchwa-
ły budżetowej na 2016 r., zmianę pla-
nu  zagospodarowania  przestrzenne-
go Starego Sącza (plan nr 3), zmianę 
planu  zagospodarowania przestrzen-
nego Mostków, przystąpienie do spo-
rządzenia  zmiany  planu  zagospoda-
rowania przestrzennego Moszczenicy 
Niżnej,  dofinansowanie  przez  gminę 
zakupu karetki pogotowia dla powia-
tu nowosądeckiego,  zmiany w Statu-
cie  Zespołu  Obsługi  Finansowo–Ad-
ministracyjnej Szkół w Starym Sączu. 
(red)
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Kanalizacja  
osiedla Południe  
w Starym Sączu Trwają przygotowania do IV Zjazdu 

Sądeczan, który ma się odbyć 12 
czerwca. Organizatorzy Zjazdu Sąde-
czan spotkali się, by omówić szcze-
góły i ustalić harmonogram zjazdu. 

Głównym celem zjazdu  jest promocja 
różnorodności  i  bogactwa  kulturowe-
go  naszego  regionu.  Na  uczestników 
zjazdu  czekać  będzie  wiele  atrakcji. 
Na  scenie wystąpią  zespoły  regional-

ne, kapele  i  orkiestry dęte. Przedsta-
wicielki  kół  gospodyń  wiejskich  będą 
zachęcały do degustacji  regionalnych 
potraw,  ciekawych  wrażeń  dostarczą 
zmagania druhów Ochotniczych Straży 
Pożarnych  oraz  zawodników  rywalizu-
jących w Turnieju Gmin. Można będzie 
także  podziwiać  pokazy  jazdy  konnej 
i umiejętności psów ratowniczych. Wy-
darzeniu towarzyszyć będzie: Sądecki 
Jarmark Regionalny, wystawa twórców 
ludowych i happening rodzinny. Nie za-
pomniano  także  o  najmłodszych,  dla 
których  przygotowane  zostaną  zaba-
wy, gry  i konkursy. Zjazd poprzedzi  IX 
Pielgrzymka Sądeczan do Grodu Kingi 
oraz uroczysta msza święta o godzinie 
10.00, która zostanie odprawiona przy 
Ołtarzu  Papieskim.  Będzie  jej  prze-
wodniczyć  Kardynał  Stanisław  Dzi-
wisz. Gościem honorowym zjazdu bę-
dzie  Premier  Rzeczpospolitej  Polskiej 
Beata Szydło. (WW) 

IV Zjazd Sądeczan na Starosądeckich Błoniach 

Wczesną wiosną ruszyły prace zwią-
zane z budową kanalizacji na osie-
dlu Południe w Starym Sączu. Budo-
wa obejmuje wykonanie kanalizacji 
sanitarnej z wpięciem kolektora 
w ulicę Czarneckiego, przebudo-
wę odcinka wodociągu, wykonanie 
sześciu przejść kanalizacyjnych 
pod potokiem Moszczeniczanka 
oraz odbudowę dróg po wykonaniu 
prac. 

Firma  WODEX  z  Ożarowa  zrealizuje 
zadanie do października 2016  roku. 
W  ramach  inwestycji  zostanie wyko-
nane 6 862 metrów kanalizacji wraz 
z robotami towarzyszącymi. Koszt za-
dania opiewa na kwotę 2,1 mln  zło-
tych. (red) 
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Panie burmistrzu, czy 
Gmina przygotowuje się 
do Światowych Dni Mło-
dzieży, a w szczególności 
do diecezjalnego dnia sku-
pienia, który odbędzie się 
23 lipca w starym sączu?

Przygotowujemy  się,  gdyż  jest  to  duże  wyzwanie  dla 
służb gminnych. Naszym zadaniem jest przygotowanie 
miejsc parkingowych dla pięciuset autokarów, jak rów-
nież  wyznaczenie  strefy  parkowania  dla  samochodów 
osobowych. Przygotowaliśmy projekt organizacji ruchu, 
jaki  będzie  obowiązywał w dniu 23  lipca,  który  został 
uzgodniony z inżynierem ruchu drogowego Policji Miej-
skiej w Nowym Sączu. Projekt zawiera schemat rozwią-
zania  technicznego  parkingów,  dróg  ewakuacyjnych, 
rozmieszczenia służb ratowniczych, punktu dla koordy-
natorów służb ratowniczych i służb porządkowych. Pro-
jekt zakłada wyznaczenie trzech sektorów dla autoka-
rów: I sektor – ul. Topolowa, Magazynowa, Węgierska, 
II sektor – ul. Jana Pawła II, Pod Ogrodami, Wielki Wy-
gon, III sektor – ul. Podegrodzka. W założeniach projek-
tu mieści  się wprowadzenie  ruchu  jednokierunkowego 
na  ulicach,  na  których  znajdują  się  parkingi.  Dodat-
kowo  na  gruntach  gminnych  przy  ulicy  Pod  Ogrodami 
zostanie  uruchomiony  parking  dla  samochodów  oso-
bowych, natomiast na ulicach Trakt Świętej Kingi, Pa-
pieska i Bandurskiego wprowadzony będzie zakaz par-

kowania.  Głównym  punktem  dla  koordynatorów  służb 
będzie  dworzec  PKP.  W  budynku  będzie  się  mieścić 
punkt koordynacji  i  zabezpieczenia uroczystości w  ra-
mach  Światowych  Dni  Młodzieży.  Ogółem  organizato-
rzy spodziewają się w Starym Sączu około  trzydziestu 
tysięcy pielgrzymów. Nad ich bezpieczeństwem będzie 
czuwać ponad trzystu ratowników: strażaków, policjan-
tów, żołnierzy i wolontariuszy. Inne szczegóły związane 
z przygotowaniem uroczystości  są omawiane podczas 
spotkań organizacyjnych.

Czy przyjazd tak dużej grupy pielgrzymów nie spowo-
duje paraliżu dróg na sądecczyźnie, głównie połącze-
nia nowy sącz – stary sącz? 
Mam  nadzieję,  że  nie.  Musimy  jednak  brać  pod  uwa-
gę zwiększony  ruch pojazdów w dniu 23  lipca na dro-
gach Sądecczyzny. Organizatorzy poinformowali parafie 
goszczące młodych pielgrzymów o możliwych utrudnie-
niach, z możliwością przyjazdu kilka godzin wcześniej. 
Również  przyjeżdzające  autokary  mają  wyznaczony 
sektor  parkowania  i  godzinę  przyjazdu.  Nie  wyklucza-
my  natomiast  ewentualnych  utrudnień w  tym  dniu  na 
drogach  regionu. Zważywszy,  że pielgrzymi będą przy-
jeżdżać z różnych stron Diecezji Tarnowskiej z ustalony-
mi godzinami przyjazdu na wyznaczone sektory, tak by 
zminimalizować przyjazd w tych samych godzinach, ob-
ciążenie drogowe rozłoży się w czasie  i nie spowoduje 
paraliżu komunikacyjnego. (WW)

Kazimierz Gizicki – zastępca burmistrza 
Starego Sącza
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Dotacje na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Burmistrz Starego Sącza informu-
je, że trwa ciągły nabór wnio-

sków o udzielenie dotacji na wyko-
nanie przyłącza kanalizacyjnego. 
Zgodnie z regulaminem zatwierdzo-
nym Uchwałą nr VII/122/2015 Rady 
Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 
maja 2015 roku w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr LI/664/2014 Rady 
Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 
września 2014 roku ze środków bu-
dżetu Gminy Stary Sącz mieszkań-
com przyłączającym się do sieci ka-
nalizacyjnej dopłaca się: 

• do 100,00 zł na 1 mb kanalizacji 
grawitacyjnej, 
•  do  5  000,00  zł  do  przyłącza  ci-

śnieniowego,  jednakże nie więcej niż 
75% wartości tego przyłącza, 
• do 500,00 zł na każdą konieczną 

do zabudowania na przyłączu studnię 
rewizyjną,
Wysokość  dotacji  może  wynieść 

maksymalnie  10.000,00  zł  do  jed-
nego  wybudowanego  przyłącza 
kanalizacyjnego.
Kolejność czynności przy ubieganiu 

się o dotację na wykonanie przyłącza 
kanalizacyjnego

KROK 1 – Zgromadzenie niezbęd-
nych dokumentów
1. Uzupełniony wniosek.

2. Kserokopia projektu przyłączenia 
do sieci kanalizacyjnej,
3.  Tytuł  prawny  do  dysponowania 

nieruchomością,  na  której  zamie-
rza się wykonać podłączenie do sieci 
kanalizacyjnej

KROK 2 – Złożenie dokumentów 
w Urzędzie Miejskim w starym sączu
1.  Miejsce  składania  wniosków: 

Urząd  Miejski  w  Starym  Sączu  przy 
ul.  Batorego  25  (pokój  nr  11  –  na 
parterze),
2.  Dodatkowe  informacje  można 

uzyskać  pod  nr  tel:  18  446  02  70 
wew. 128.

KROK 3 – Udzielenie dotacji
1.  Podpisanie  umowy  o  udzielenie 

dotacji  w  siedzibie  Urzędu  Miejskie-
go w Starym Sączu (pokój nr 11 – na 
parterze).

KROK 4 – Realizacja inwestycji
1. Wykonanie przyłącza kanalizacyj-

nego  i  likwidacja  zbiornika bezodpły-
wowego (szamba),
2.  Sporządzenie  protokołu  odbioru 

stanu  technicznego przyłącza kanali-
zacyjnego przez odbiorcę ścieków,
3.  Zawarcie  umowy  o  odprowadza-

nie ścieków z Sądeckimi Wodociąga-
mi SP. z o.o.

 

KROK 5 – Złożenie dokumentów 
w Urzędzie Miejskim w starym sączu
1.  Oryginały  rachunków/faktur  do-

kumentujących  poniesione  wydat-
ki,  wraz  z  potwierdzeniem  dokona-
nia  zapłaty  (np.  druk  KP,  polecenie 
przelewu),
2. Protokół odbioru stanu technicz-

nego  przyłącza  kanalizacyjnego,  stu-
dzienki  przyłączeniowej  sporządzony 
przez odbiorcę ścieków,
3.  Powykonawcza  inwentaryzacja 

geodezyjna wybudowanego przyłącza 
kanalizacyjnego  i  studzienki  przyłą-
czeniowej wykonana przez uprawnio-
nego geodetę,
4.  Umowa  na  odbiór  nieczystości 

ciekłych  z  Sądeckimi  Wodociągami 
Sp. z o.o.,
5. Oświadczenie o likwidacji lub za-

przestaniu  użytkowania  zbiornika 
bezodpływowego  (szamba)  lub  przy-
domowej oczyszczalni ścieków.

KROK 6 – Zakończenie zadania
1.  Sporządzenie  przez  pracownika 

Urzędu  Miejskiego  w  Starym  Sączu 
protokołu  rozliczenia  udzielonej  do-
tacji  celowej  i  przekazanie  jego kopii 
Wnioskodawcy.
2. Przekazanie dotacji na wskazany 

we wniosku rachunek bankowy, bądź 
możliwość jej odebrania w kasie Urzę-
du Miejskiego w Starym Sączu. (red)
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Burmistrz Starego Sącza gościł 
w Dunakeszi
11 marca br. na zaproszenie samorządowych władz 
partnerskiego miasta Dunakeszi dele-
gacja Starego Sącza z burmistrzem 
Jackiem Lelkiem gościła na ob-
chodach upamiętniających 
rocznicę powstania węgier-
skiego 1848–1849.

W  patriotycznej  uroczysto-
ści, która odbyła się w  tym 
dniu  przed  południem, 
uczestniczyli  mieszkańcy 
miasta Dunakeszi, władze sa-
morządowe, członkowie organi-
zacji  społecznych  i  politycznych, 
nauczyciele i młodzież szkolna.
  Na  terenach  nad  Dunajem  została 
przedstawiona  rekonstrukcja  walk  o  niepodle-
głość  Węgier,  które  stały  się  częścią  Wiosny  Ludów. 
W  plenerowej  inscenizacji  wzięli  też  udział  (w  luźniej-

szej, zabawowej formie) uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych.
  Uroczystość  rozpoczęła  się  od  odśpiewania  hymnów 
państwowych Polski i Węgier. 
  W  rekonstrukcji  walk  dla  upamiętnienia  tego  histo-
rycznego wydarzenia brały udział  różne  jednostki,  któ-

re walczyły w powstaniu węgierskim, w tym 
gwardie  konne.  Nie  zabrakło  również 

naszych,  polskich  wojsk  (w  po-
wstaniu  węgierskim  wojska 
polskie  i  węgierskie  walczy-
ły po jednej stronie, przeciw-
ko  Cesarstwu  Austrii,  Księ-
stwu  Serbii  oraz  Imperium 
Rosyjskiemu).
  Szczególną  atrakcją  poby-
tu  na  Węgrzech  dla  dele-
gacji  z  Grodu  św.  Kingi  było 

zwiedzanie  parlamentu  w  Bu-
dapeszcie,  położonego  nad  Du-

najem,  w  dzielnicy  Peszt,  jednego 
z  największych  gmachów  parlamentów 

narodowych na  świecie,  symbolu  stolicy Węgier 
i całego kraju. Starosądeczan oprowadzał minister wę-
gierskiego rządu Tuzson Bence. (red)
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Seniorzy na start 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym Sączu

W środę 9 marca br. w Starym Sączu odbyła się uroczysta inauguracja roku zerowego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari. Jest to 57. UTW w Małopolsce. W zajęciach będzie 
uczestniczyło 123 seniorów, którzy zostali wpisani na listę studentów. 

Zebranych gości witali młodzi har-
cerze  ZHP  Stary  Sącz.  Podczas 
immatrykulacji wręczono studen-

tom  legitymacje.  W  części  artystycz-
nej podczas inauguracji wystąpiła Ali-
cja Kanik, która zagrała krótki koncert 
fortepianowy.  UTW  został  objęty  pa-
tronatem Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Sączu i Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie. Rekto-
rzy reprezentujący te uczelnie dokona-
li  uroczystego  podpisania  patronatu. 
Inaugurację  uwieńczyło  ślubowanie 
słuchaczy  oraz  odśpiewanie  hymnu 
„Gaudeamus  igitur”. Burmistrz Stare-
go Sącza objął Uniwersytet  Trzeciego 
Wieku swoim honorowym patronatem. 
Wśród  słuchaczy  i  znakomitych  go-

ści  inauguracji  znaleźli  się  m.in.:  dr 
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. dr hab. 
inż.  Kazimierz  Wiech  z  UR  w  Krako-
wie, dr hab. inż. Mariusz Cygnar – rek-
tor PWSZ w Nowym Sączu, dr n. o zdr. 
Dorota Ogonowska, dr Monika Madej- 
Cetnarowska  z  PWSZ,  Urszula Nowo-
górska – przewodnicząca SWM, Marek 
Pławiak  –  starosta  nowosądecki,  Ja-
cek Lelek – burmistrz Starego Sącza, 
Kazimierz  Gizicki  –  z-ca  burmistrza 
Starego Sącza, Ewa Zielińska – prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w  Starym 
Sączu oraz Anna Majda – prezes Za-

rządu  Fundacji  Roz-
woju Sądecczyzny. 
Zebrani goście wraz 

ze  słuchaczami  UTW 
mieli  okazję  uczestni-
czyć w pierwszym wy-
kładzie  pt.  „Co  z  tym 
cudzysłowem”,  wygło-
szonym  przez  dr  Be-
atę  Lisowską  z  PWSZ. 
W ramach działalności 
UTW  przewidziane  są 
wykłady  z  zakresu  kul-
tury,  przyrody,  geogra-
fii, prawa, psychologii 
i  medycyny,  a  także 
kursy  komputerowe 
i zajęcia ruchowe. Do-
datkowe  atrakcje  to 
wspólne ogniska i wy-
cieczki,  kursy  języka 
angielskiego czy profi-
laktyczne badania dla 
seniorów. 
Słuchaczem  staro-

sądeckiego UTW może 
zostać  każdy  miesz-
kaniec  powiatu  nowo-
sądeckiego,  emeryt, 
rencista,  osoba  bezro-
botna powyżej 50  roku 
życia.  Pomysłodawczy-
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Co Tischner zwie myśleniem
12 marca mszą świętą w intencji ks. Józefa Tischnera, dokładnie w 85 
rocznicę jego urodzin, zakończyły się 10. Jubileuszowe Dni Księdza Ti-
schnera. Przybyły dzieci i młodzież wraz ze swoimi nauczycielami i pocz-
tami sztandarowymi obydwu szkół tischnerowskich ze Starego Sącza, 
a „podstawówka” wykonała oprawę liturgiczną, występując w strojach 
regionalnych. 

Inauguracja Dni odbyła się w środę 9 marca br. Słowo otwarcia wygło-
sił Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Następnie odbył się wykład ks. 
dr Miłosza Hołdy z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła  II w Krakowie 
pt. „Co Tischner zwie myśleniem”. – Tischner myślał po chrześcijańsku, 
ponieważ chrześcijaństwo jako religia nadziei wciąż przypomina myśle-
niu, że obok nadal istnieją tajemnice. Tajemnice otwierają się, a pamięć 
o tym czyni myślenie myśleniem – mówił wykładowca.
W drugim dniu gościem był dr Bartłomiej Sekler z Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w  Poznaniu,  autor  książki  „Ks.  Józef  Tischner w  środkach 
społecznego przekazu w Polsce w latach 1955–2000. Spotkanie popro-
wadził Andrzej Długosz – prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.
Omówione  zostały  zagadnienia:  działalność  publicystyczna  ks.  Tisch-

nera,  autorskie  audycje  radiowe,  Tischner  jako  komentator  aktualnych 
wydarzeń społeczno–politycznych, występy w programach telewizyjnych, 
styl  i  język  wypowiedzi  Tischnera  oraz  jego  wizerunek  telewizyjny.  Po 
spotkaniu można  było  nabyć  egzemplarz  książki  i  otrzymać  dedykacje 
autora. 
W  piątek  na  spotkanie  przyjechał  z  Krakowa  o.  Stanisław  Tasiemski 

-  dominikanin watykanista,  pracownik  redakcji  zagranicznej  Katolickiej 
Agencji  Informacyjnej. W  przeszłości  wiele  lat  pracował  w  Radiu Waty-
kańskim. Gość odpowiadał na pytania przygotowane przez prowadzące-
go, Andrzeja Długosza, dotyczące bieżących spraw i problemów Kościoła 
powszechnego oraz Kościoła w Polsce.
Wszystkie spotkania odbyły  się w Muzeum Regionalnym na  I piętrze, 

gdzie ma miejsce stała wystawa poświęcona ks. Tischnerowi.
Po raz pierwszy szczegółowe zapowiedzi i sprawozdania nadawane były 

w programie 1. i 2. Polskiego Radia, dzięki życzliwemu zainteresowaniu 
Moniki  Chrobak  z  Informacyjnej  Agencji  Radiowej;  oraz  Radia  Kraków 
i RDN Małopolska. (red)

Walentynkowo  
Fundacja  „Będzie  Do-
brze”  ze  Starego  Są-
cza  po  raz  kolejny 
zorganizowała  akcję 
walentynkową  „Po-
magam  z  miłości”. 
14  lutego  wolontariu-
sze  rozdawali  balony 

w  kształcie  serca,  liza-
ki  i  róże z bibuły, wyko-
nane  przez  wspania-
łe  panie  z  warsztatów 
bibułkarskich  z  Pode-
grodzia.  Dochód  ze 
zbiórki  (358,42  zł)  zo-
stanie przeznaczony na 
wsparcie  podopiecz-
nych  Fundacji  i  rozwój 
wolontariatu. (red)

nią  utworzenia UTW w Starym Sączu 
jest  Anna  Majda  –  prezes  Fundacji 
Rozwoju Sądecczyzny.

– Ogromnie się cieszę, że ten po-
mysł Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
spełnił Państwa oczekiwania. 123 
osoby – to, krótko mówiąc, nie jeste-
ście najmniejszą szkołą na naszym te-
renie. To już poważna instytucja. (…) 
Nauka jest najlepszą przygodą. Nie 
ulega wątpliwości, że tak jest. Wasze 
zaangażowanie jest tego najlepszym 
przykładem. Jan Paweł II powiedział 
kiedyś, że „młodość jest stanem du-
cha”. Tej młodości, tej chęci poznawa-
nia świata wszystkim Państwu życzę. 
Ze swojej strony deklaruję, że patro-
nat nie będzie tylko patronatem hono-
rowym ale Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku i polityka senioralna będzie bardzo 
ważnym elementem działań starosą-
deckiego samorządu – powiedział na 
spotkaniu burmistrz Jacek Lelek.
Pierwszy  uniwersytet  tego  typu  po-

wstał  we  Francji  w  1973  roku.  Dwa 
lata  później  w  Warszawie  powstał 
pierwszy UTW w Polsce. Obecnie oso-
by  starsze  stanowią  prawie 13% pol-
skiego  społeczeństwa,  a  liczy  się,  że 
za  15  lat  będą  stanowić  17%  ogółu 
ludności w  Polsce.  Polki  żyją  średnio 
81 lat, czyli aż o 8 lat dłużej niż Pola-
cy. Długość życia w znacznym stopniu 
zależy od poziomu wykształcenia. Ba-
dania statystyczne wykazały, że Pola-
cy z dyplomem uczelni  żyją aż 12  lat 
dłużej  niż  ci,  którzy  ukończyli  szko-
łę zawodową. Według statystyk przez 
ostatnie  trzy  lata  przeciętna  długość 
życia  Polaków  znowu  zaczęła  wzra-
stać.  Dla  porównania:  Urząd  Staty-
styczny w USA prognozuje, że w 2050 
w samych Stanach Zjednoczonych bę-
dzie żyło 2 miliony stulatków. Już teraz 
zauważamy,  że  życie  człowieka  coraz 
częściej jest dzielone na 4 podstawo-
we okresy: Okres dorastania – czas na 
przygotowanie;  Okres  kształtowania 
siebie  –  czas  na  osiągnięcia;  Okres 
zmian – czas na spełnienie; Okres in-
tegracji – czas na odkrywanie. 
Jedna  ze  starosądeckich  słucha-

czek  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku 
przyznaje,  że  właśnie  nadszedł  czas 
na spełnienie – Dobrze, że w Starym 
Sączu powstał Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Mam tyle zainteresowań. Pró-
buję z całych sił każdemu z nich po-
święcić wystarczającą ilość czasu. 
Kiedy miałam 40–50 lat pracowałam 
po 60 godzin tygodniowo. Życie na 
emeryturze oznacza dla mnie okres, 
kiedy mogę się skupić na rodzinie, 
opiece nad sobą i pracy dla społecz-
ności, wśród której żyję. (WW)
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Powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu 

Rozwój przedsiębiorczości 

Gmina przygotowuje pięć hekta-
rów terenu pod urządzenie strefy 

aktywności gospodarczej. W ramach 
strefy tereny zostaną uzbrojone w me-
dia typu: gaz, woda, kanalizacja sani-
tarna, kanalizacja burzowa, prąd, dro-
gi wewnętrzne.
Uzbrojony  teren  będzie  przeznaczo-

ny  pod  lokalizację  nowych  zakładów 
produkcyjnych  oraz  produkcyjno-usłu-
gowych  dla  sześciu  firm.  Gmina  zło-

żyła kartę projektu do działania 3.1.2 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Strefy Aktywności Gospodarczej, gdzie 
będzie ubiegać się o środki w wysoko-
ści 1 275  tys.  zł,  85% kosztów kwali-
fikowanych  zadania,  którego  całość 
opiewa na 1 500 tys. złotych. W strefie 
będą zlokalizowane nowe zakłady pro-
dukcyjne, które zatrudnią stu pracow-
ników. Proces zagospodarowania stre-
fy rozpocznie się w 2017 roku. (WW)
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Wnioski dotyczące 
demontażu azbestu 
na terenie Gminy  
Stary Sącz

W związku z realizacją projektu pn. 
„Demontaż i bezpieczne składowa-
nie wyrobów zawierających azbest 
z obszaru województwa małopol-
skiego” w ramach Szwajcarsko-
-Polskiego Programu Współpracy, 
Burmistrz Starego Sącza ogłasza 
nabór wniosków o udzielenie: 
•  dofinansowania  na  usuwanie 

wyrobów  zawierających  azbest  – 
refundacją  objęte  zostaną  koszty 
związane  z  demontażem,  odbiorem 
(załadunkiem,  transportem,  rozła-
dunkiem) oraz deponowaniem odpa-
dów  zawierających  azbest  na  skła-
dowisku  odpadów  niebezpiecznych. 
Dofinansowanie na w/w zadanie po-
krywane  jest  w  85%  z  Programu 
Szwajcarskiego,  a  w  15%  z  budżetu 
Gminy Stary Sącz oraz 
•  pomocy  rzeczowej  dla  benefi-

cjantów  ostatecznych  uczestniczą-
cych w projekcie w 2016 roku na te-
renie Gminy Stary Sącz. 
Nabór wniosków odbędzie się w ter-

minie do 29 kwietnia 2016 r. O dofi-
nansowanie mogą się ubiegać osoby 
fizyczne.  Refundacją  objęte  zostaną 
koszty  związane  z  zakupem  nowe-
go pokrycia dachowego dla najuboż-
szych  mieszkańców  oraz  dostarcze-
nie  do  beneficjenta  blachy  stalowej. 
Formularze  wniosków  oraz  załączni-
ków można pobrać w Urzędzie Miej-
skim  w  Starym  Sączu,  ul.  Batorego 
25, 33–340 Stary Sącz.
Informacje  na  w/w  temat  można 

uzyskać  u  Koordynatora  Projektu  – 
Anny  Stawiarskiej,  w  Urzędzie  Miej-
skim w Starym Sączu – pokój nr 11 
oraz pod numerem telefonu 18 446 
02 70 wew. 128. (red)
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A to ciekawe...

O programie 
rewitalizacji Gminy 
30 marca br. w Sali Narad Urzędu 
Miejskiego w Starym Sączu odby-
ło się spotkanie robocze dotyczą-
ce przygotowania Programu Rewi-
talizacji dla Gminy Stary Sącz. W 
spotkaniu uczestniczyli przedsta-
wiciele Instytutu Rozwoju Miast 
z Krakowa, burmistrzowie Stare-
go Sącza oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego.
Rewitalizacja  stanowi  proces  wypro-
wadzania  ze  stanu  kryzysowego  ob-
szarów    zdegradowanych,  prowadzo-
ny  w  sposób  kompleksowy,  poprzez 
zintegrowane  działania  na  rzecz  lo-
kalnej społeczności, przestrzeni i go-
spodarki,  skoncentrowane  terytorial-
nie, prowadzone przez interesariuszy 
rewitalizacji  na  podstawie  gminnego 
programu rewitalizacji.
 Istnienie zdegradowanych, zaniedba-
nych  i  odizolowanych  obszarów,  na 
których  często  występuje  zjawisko 
wykluczenia  społecznego,  powoduje 
konieczność  podjęcia  działań  służą-
cych  poprawie  spójności  społecznej 
i terytorialnej. W tym celu przewiduje 
się  przeprowadzenie  kompleksowej 

rewitalizacji społecznej, fizycznej, go-
spodarczej  i przestrzennej w oparciu 
o  programy  rewitalizacji,  które  będą 
wspierane  z  dwóch  funduszy:  Euro-
pejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regio-
nalnego  oraz  Europejskiego  Fundu-
szu Społecznego.
 Aby móc ubiegać się o środki publicz-
ne  związane  z  rewitalizacją,  Gmina 
musi  opracować  Program  Rewitali-
zacji.  Przedstawiciele  IRM  zaprezen-
towali wyniki  swoich  analiz,  przepro-
wadzonych  na  podstawie  informacji 
dotyczących  różnych aspektów  życia 
mieszkańców Gminy. Wyniki tych ana-
liz naniesiono na mapę Gminy – aby 
w  sposób  graficzny  określić  obszary 
występowania  niektórych  negatyw-
nych zjawisk. W ciągu najbliższych kil-
ku  tygodni  zostaną  zaproponowane 
tzw. „obszary zdegradowane”, a wyni-
ki prac będą przedmiotem konsultacji 
społecznych. (red)
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140 milionów  
dla Starego Sącza
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego przedstawił sprawoz-
danie dotyczące pozyskanych fundu-
szy europejskich z perspektywy fi-
nansowej 2007–2013 przez gminy 
Powiatu Nowosądeckiego. 

Sprawozdanie  przedstawia  ilość 
środków  pozyskanych  przez  samo-
rządy.  Pierwsze  trzy miejsca  dotyczą-
ce największej zaradności  i gospodar-
ności  gminnych  samorządów  zajęły: 
Krynica-Zdrój  –  182,8 mln,  Chełmiec 
– 150,5 mln oraz Stary Sącz – 139,8 
mln.  Na  końcu  rankingu  znalazły  się 
takie gminy jak: Rytro – 15,4 mln, Ła-
bowa – 18,7 mln, Łącko – 21, 6 mln, 
Grybów  miasto  –  26,4  mln,  Piwnicz-
na  -Zdrój  –  30,1  mln  oraz  Podegro-
dzie – 52,4 mln. – Najważniejsze że-
byśmy realizowali inwestycje, które są 
potrzebne mieszkańcom i realizowali 
je w takim tempie na jakie nas po pro-
stu stać. Olbrzymie pole do popisu to 
przede wszystkim szukanie finansowa-
nia zewnętrznego – skomentował ran-
king  burmistrz  Jacek  Lelek.  – Bardzo 
ważna sprawa by nie wpaść w pułapkę 
zadłużenia i nie doprowadzić do takiej 
sytuacji, że koszty utrzymania inwesty-
cji będą ciągnęły gminę w dół. Mamy 
bardzo wiele zadań do zrealizowania. 
Plan jest ambitny i rozłożony w czasie, 
aż będzie dostępność środków unij-
nych i środków z budżetu państwa.
Warto  dodać,  że  w  ubiegłym  roku 

Fundacja  Sądecka  wraz  Instytutem 
Ekonomicznym  Państwowej  Wyższej 
Szkoły  Zawodowej  w  Nowym  Sączu 
również doceniły zaangażowanie Urzę-
du Gminy Starego Sącza. W opracowa-
nym  rankingu Stary Sącz  zajął  drugie 
miejsce  w  ogólnej  klasyfikacji  Aktyw-
ność Gmin i pierwsze miejsce w kate-
gorii  Aktywność  Inwestycyjna  Gminy. 
Jest  to  suma  wskaźników  wydatków 
majątkowych  na  transport,  oświatę, 
gospodarkę mieszkaniową, aktywność 
gminy  w  pozyskiwaniu  środków  unij-
nych  i  pozyskiwaniu  środków  krajo-
wych. (WW) 

Panie burmistrzu, jakie priorytety 
inwestycyjne Gmina będzie realizo-
wała w 2016 roku?
Rok 2016  to  rok naborów kart pro-
jektów, jak również wniosków do im-
plementacji  środków  2014–2020. 
Aktywność  naszej  Gminy  w  bieżą-
cym roku będzie ukierunkowana na 
przygotowanie  wniosków  o  dofinan-
sowanie trzydziestu zadań, na które 
będziemy  się  ubiegać  o  środki  Unii 
Europejskiej.  Wnioski  dotyczą  wie-
lu  zadań  z  zakresu  oświaty,  kultu-
ry,  sportu  i  turystki,  jak  również go-
spodarki  ściekowej,  infrastruktury 
komunikacyjnej  i  infrastruktury dro-
gowej.  Wyznaczyliśmy  miejsce  do 
lokalizacji  strefy  przemysłowej  dla 
rozwoju  przedsiębiorstw,  w  którym 
powstanie około stu nowych miejsc 
pracy.  Priorytetem  dla  nas  jest  do-
kończenie  kanalizacji  w  Starym Są-
czu oraz uzyskanie efektu ekologicz-
nego  w  zrealizowanych  zakresach 
kanalizacyjnych.  Przymierzamy  się 
również  do  realizacji  kilkunastu  in-
westycji drogowych, do których przy-
gotowujemy dokumentację technicz-
ną.  Przygotowujemy  także  program 
rewitalizacyjny, który obejmie swoim 
zakresem  Stary  Sącz,  cześć  Barcic 
i Gołkowic Dolnych. 

Jakimi wydarzeniami, stary sącz 
będzie żył w 2016 roku?
Przede  wszystkim  wydarzeniami  hi-
storycznymi.  Dekretem  Papieża 
Franciszka Stary Sącz otrzymał świę-
tą Kingę na Patronkę Miasta i z tego 
tytułu  już  18  i  19  czerwca  zostaną 
zorganizowane uroczystości  związa-
ne  z ogłoszeniem Patronki. Wieczo-
rem w sobotę, 18 czerwca odbędzie 
się  sesja  nadzwyczajna  Rady  Miej-
skiej,  a  o  godz.  1900  na  dziedzińcu 
klasztornym  wysłuchamy  oratorium 
„Bo  najważniejsza  jest  miłość…”, 
utworu  skomponowanego  na  uro-
czystość  ogłoszenia  świętej  Kingi 

Patronki  Starego  Sącza.  Natomiast 
19  czerwca,  podczas  diecezjalnego 
święta  rodzin  połączonego  z  rocz-
nicą  kanonizacji  świętej  Kingi,  bi-
skup Tarnowski Andrzej Jeż odprawi 
mszę  świętą,  na  której  dekret  zo-
stanie przekazany władzom miasta. 
Historycznym  wydarzeniem  będzie 
również przyjazd węgierskiej sztafe-
ty  konnej w 333.  rocznicę odsieczy 
wiedeńskiej. Uroczystości będą mia-
ły miejsce 19 i 20 sierpnia i uatrak-
cyjnią Starosądecki Jarmark Rzemio-
sła. Naturalnie  obok  tych wydarzeń 
w  bieżącym  roku  jest  zaplanowany 
szereg  cyklicznych  imprez,  takich 
jak:  Zjazd  Sądeczan,  Turniej  Sokoli-
ka, Lachowska Micha, Festiwal Pan-
nonica, Festiwal Muzyki Dawnej, Fe-
stiwal  Strefa  Chwały,  Starosądecki 
Plener  Malarski,  Małopolski  Dzień 
Samorządu oraz wiele  innych wyda-
rzeń  kulturalnych,  słowem:  będzie 
się działo.

Czy Gmina stary sącz jest przygoto-
wana do programu 500 plus?
Tak,  przygotowaliśmy  punkty  przyj-
mowania  wniosków  zgodnie  z  zale-
ceniami  wojewody.  Pomieszczenia 
te  zostały  pomalowane  i  wyposa-
żone  w  meble  biurowe  oraz  sprzęt 
komputerowy  niezbędny  do  obsługi 
programu.  Została  wydzielona  rów-
nież  grupa  pracowników  do  zajmo-
wania  się  rejestracją,  udzielaniem 
informacji  i  przyjmowaniem  wnio-
sków. Według danych szacunkowych 
z  programu  skorzysta  około  trzech 
tysięcy dzieci, na które zostanie wy-
płacone około 18 mln złotych pomo-
cy  finansowej  rocznie.  Przyjmowa-
nie Wniosków 500 Plus odbywa się 
w  Urzędzie  Miejskim  w  Starym  Są-
czu (w podwórzu) w godz. pracy Urzę-
du (poniedziałek 830 – 1630; wtorek, 
środa,  czwartek,  piątek  730  –  1530) 
Wnioski można składać od 1 kwiet-
nia 2016 r. (WW)

Jacka Lelka 
- burmistrza Starego Sącza
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Gminny etap konkursu 
wiedzy pożarniczej
W Starym Sączu odbył się gmin-
ny etap Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”, zorganizo-
wany we współpracy Urzędu Miej-
skiego i Zarządu Gminnego Związ-
ku OSP RP w Starym Sączu oraz 
Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Sączu. 

W  eliminacjach  gminnych  w  remi-
zie OSP w Starym Sączu brali udział 
uczniowie w trzech grupach wieko-
wych:  szkoły  podstawowe,  gimna-
zja, szkoły ponadgimnazjalne. Kon-
kurs  polegał  na  rozwiązaniu  testu 
pisemnego.  Nad  sprawnym  prze-
biegiem konkursu czuwali: Agniesz-
ka Cygan z Ref. Organizacji i Spraw 
Społecznych  UM,  młodszy  bryga-
dier  Arkadiusz  Nosal,  kapitan  Mi-
rosław  Piwowar,  Krzysztof  Koszyk 
z PSP i Antoni Piętka, prezes Gmin-
nego  Związku  OSP.  Do  eliminacji 
powiatowych  z  każdej  grupy  wie-
kowej  przeszło  po  dwóch  uczest-
ników, którzy otrzymali największą 
ilość punktów. Grupa I Szkoły Pod-
stawowe: Arkadiusz Drożdż i Dawid 
Bober  (obaj – Szkoła Podstawowa 
w  Popowicach).  Grupa  II  Gimna-
zja:  Paulina  Jankowska  i  Aleksan-
dra Ogorzały  (obie – Zespół Szkół: 
Szkoła  Podstawowa  i  Gimnazjum 
w  Przysietnicy).  Grupa  III  Szkoły 
Ponadgimnazjalne:  Katarzyna  Cie-
sielka  i  Natalia  Adamczyk  (obie  –  
Liceum  Ogólnokształcące  w  Sta-
rym  Sączu).  Wszyscy  wymienieni 
oraz zdobywcy trzecich i czwartych 
miejsc  w  poszczególnych  grupach 
otrzymali  okolicznościowe  dyplo-
my oraz nagrody – upominki ufun-
dowane  przez  Burmistrza  Starego 
Sącza  (słuchawki  bezprzewodowe, 
głośniki  bezprzewodowe,  plecaki 
sportowe, drobne upominki), które 
wręczał  zastępca burmistrza Kazi-
mierz Gizicki. (red)
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Popieramy oddolne inicjatywy

Opiekunowie: Sylwia Kotas, Dominika Biel
Członkowie:  Aneta  Kachniarz,  Anna  Rusnarczyk,  Agata Warzecha,  Gabriela 
Wysopal, Kinga Myjak, Klaudia Korabik, Katarzyna Stawiarska, Katarzyna Sło-
wik, Martyna Pietrzak 
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Z KART hIsTORII

UROCZYsTOŚĆ bŁ. KInGI W sTARYM sĄCZU W 1892 ROKU

„Uroczystość błog. Kingi rozpoczęła się w Starym Sączu 
23 lipca [1892 r.], tj. w przedostatnią sobotę. Na jej rozpo-
częcie przybył z Krakowa J. Em. ks. Kardynał Dunajewski 
w towarzystwie Duchowieństwa z Krakowa i Tarnowa.

Na dworcu w Starym Sączu oczekiwał ks. Kardynała  
J. Eksc. ks. Arcybiskup ormiański Issakowicz, liczne Ducho-
wieństwo i rzesze ludu. W pochodzie do miasta zatrzymał 
się ks. Kardynał przy bramie tryumfalnej i na słowa powita-
nia wypowiedziane przez burmistrza miasta odpowiedział 
ks. Kardynał, że jako dobry syn Ojczyzny i Kościoła przyby-
wa do Starego Sącza, aby dopełnić aktu religijnego, i że mu 
to sprawia wielką przyjemność, bo się urodził i wychował 
w ziemi sandeckiej. Po tem przemówieniu cały pochód ru-
szył do miasta.

O godzinie 4-ej po południu odbyło się dokonane przez 
ks. Kardynała przełożenie relikwij błog. Kunegundy z daw-
nego relikwiarza do nowej, srebrnej trumienki, sprawionej 
kosztem hrabiego Edwarda Stadnickiego z Nawojowy. Przy 
otwarciu dawnego relikwiarza pokazało się, że czaszka 
i pewna część kości są jeszcze zupełnie dobrze zachowane, 
mimo że błog. Kinga umarła przed 600 laty. Po przełoże-
niu relikwij i opieczętowaniu nowej trumienki złożono ją pod 
szkarłatnym baldachimem, wykonanym przez zakonnice tj. 
przez PP. Klaryski, których ksienią była dawniej błog. Kinga.

Następnie wyruszyła procesya ze św. Szczątkami od fur-
ty klasztornej do kościoła, poczem odbyły się Nieszpory, na 
których kazanie piękne wypowiedział ks. Infułat Walczyński 
z Tarnowa. Tak się zakończył dzień pierwszy.

W niedzielę, skoro świt, Stary Sącz zaroił się tysiącami 
pobożnych pielgrzymów z bliższa i z dalsza. Najliczniejszą 
procesyę przyprowadził ks. Naturski, wikary z Cmolasu. Dla 
tych tysiąców ludu urządzono na ganku wieży ołtarz z wize-
runkiem św. Kingi i tu odprawiały się Msze św. bezustannie. 
Od wczesnego też rana głosili kapłani dla ludu Słowo Boże. 
Kapłanów było około 200, a ludu polskiego, ruskiego i wę-
gierskiego razem około 30 tysięcy.

O godzinie 9-ej odbyło się poświęcenie sztandaru straży 
ogniowej staro sądeckiej, która chcąc mieć pamiątkę z tego 
jubileuszu postarała się o nowy sztandar. Poświęcenia do-
konał J. Em. ks. Kardynał. Niebawem rozpoczęła się uroczy-
sta Suma, odprawiona przez ks. Kardynała. W czasie Sumy 
wypowiedział prześliczne kazanie Arcybiskup ormiański ze 
Lwowa ks. Issakowicz. Po Sumie wyruszyła procesya z reli-
kwiami błog. Kingi na rynek Starego Sącza. Procesyę roz-
poczynały bractwa kościelne, potem szło Duchowieństwo, 
następnie niesiono relikwiarz ze szczątkami błog. Kingi, 
a dalej szedł J. Em. ks. Kardynał i J. Eksc. ks. Arcybiskup 
Issakowicz, za nimi zaś deputacye Rady krakowskiej, bo-

cheńskiej, hr. Stadnicki, hrabstwo Zamojscy i obywatelstwo 
okoliczne, ale niestety w małej liczbie. Procesya skończy-
ła się o godzinie 1 po południu. O godzinie 2-ej odbył się 
obiad w refektarzu klsztornym dla Duchowieństwa i za-
proszonych gości. Ks. Kardynał wniósł toast na cześć Ojca 
św. i Najjaśniejszego Pana, a potem na cześć Biskupa tar-
nowskiego ks. Łobosa, do którego dyecezyi należy klasztor 
w Starym Sączu. Po obiedzie kto chciał, zwiedzał wystawę 
złożoną z różnych pamiątek odnoszących się do życia błog. 
Kingi. Na tej wystawie był także pierścień. Po Nieszporach, 
ze zmierzchem spalono piękne sztuczne ognie i oświetlono 
okoliczne góry, co przedstawiało bardzo piękny widok. 

Od wtorku rozpoczęły się missye, a dnia 30-go nastąpi 
osadzenie krzyża pamiątkowego i illuminacya miasta, zaś 
następnego dnia zakończenie uroczystości” .

Zakończenie uroczystości błog. Kingi odbyło się w Sta-
rym Sączu wspaniale. Już od świtu dnia tego (31 lipca) za-
legły 30 tysięczne rzesze ludu cały dziedziniec kościelny 
i całą przestrzeń od starych murów klasztornych aż po koń-
ce miasta. Od 5–ej do 9–ej rano odprawiały się bezustan-
nie Msze św. Około 10–ej Najprzewielebniejszy ks. Biskup 
z Tarnowa wszedł do kościoła i odprawił uroczystą Sumę. 
Równocześnie na dworze odprawiała się druga Suma dla 
tysiąców pielgrzymów, których kościół pomieścić nie mógł. 
Kazania głosili oo. Franciszkanie i ks. Depowski, katecheta 
z Tarnowa. Po nabożeństwie odbyła się wspaniała procesya 
z relikwiami błog. Kingi. Około godziny 2 ej odbył się obiad, 
podczas którego sam Najprzew. ks. Biskup Łobos przema-
wiał 10 razy, zachęcając do walki ze złem. Wniósł też [to-
ast za] zdrowie na cześć Ojca św., Cesarza i ks. Kardynała 
Dunajewskiego, poczem dziękował ks. kanonikowi Rozwa-
dowskiemu i ksieni PP. Klarysek, oraz oo. Jezuitom za tru-
dy podjęte w urządzeniu tej uroczystości. Na cześć zaś ks. 
Biskupa wniósł toast ks. kanonik Pelczar z Krakowa. Prze-
mawiali też i inni kapłani. Przeminęła już co prawda ta pięk-
na uroczystość, i znowu cicho w klasztorze i w mieście Sta-
rym Sączu, ale w sercach wiernych została miła pamiątka 
tej uczty duchownej, i na nowo ożywiła się wiara, na nowo 
też, da Bóg, zakwitnie cześć dla błog. Kingi, Królowej i Pa-
tronki Polski” .

Tak  więc,  Stary  Sącz  godnie  i  po  królewsku  uczcił  600. 
rocznicę śmierci bł. Kingi,  która patronuje  temu prastare-
mu grodowi  i  jego mieszkańcom. Wypada rzec – ciesz się 
Stary Sączu tak potężną patronką-opiekunką i sław jej imię 
w Polsce i świecie! 

„Krakus. pismo poświęcone sprawom politycznym i społecznym, oraz 
nauce, rozrywce umysłowej i szerzeniu wiadomości pożytecznych”, 

R. 2:1892, nr 31, s. 8, nr 32, s. 11.

Meandry uroczystości 600-lecia 
bł. Kingi w Starym Sączu cz. III

PaWeł GluGla

W trzecim i ostatnim już odcinku przedstawiam sam przebieg starosądeckich uroczystości. Były to wspa-
niałe i niezapomniane chwile nie tylko dla starosądeczan żyjących końcem XIX wieku. Dla Starego Sącza 
św. Kinga jest chlubą i patronką miasta, podobnie jak św. Jadwiga dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pol-
ska miała dobre królowe, które potrafiły wznieść się ponad własne interesy i oddać swój majątek i życie dla 
Polski i Polaków. Królowe z tak potężnych, wielowiekowych rodów z tradycjami. 
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Górale przysietnicko-barciccy 

W  prawie  wszystkich  publikacjach  zatytułowanych 
„Górale Sądeccy…” znajdują się opisy górali z oko-
lic Łącka, Kamienicy, a istnienie górali nadpopradz-

kich jest tam zaledwie wspomniane. Wincenty Pol w wyda-
nej w 1851 r. w Krakowie prelekcji Rzut oka na północne 
stoki Karpat górali zamieszkujących wspomniane tereny nie 
nazywa Góralami Sądeckimi lecz Spiżakami1. Nie dzieli ich 
przy tym na Rusinów, Polaków i Słowaków, ale odwołuje się 
do ich wspólnego spiskiego korzenia kulturowego. 

Skupisko przysietnickio–barcickie
Inny, a zarazem bardziej szczegółowy podział tego regio-

nu proponuje Mieczysław Cholewa. Na podstawie przepro-
wadzonych w latach międzywojnia własnych badań tereno-
wych opracował szczegółową mapę góralszczyzny Beskidu 
Sądeckiego, która dla wszystkich badaczy tego regionu sta-
ła  się  obowiązkowym  punktem  odniesienia.  Kierując  się 
przy opisie kryterium stroju i sposobu życia, podzielił tutej-
szych górali na 2 grupy i 6 skupisk, wyróżniając dodatkowo 
grupę Rusinów i Gardłaków, czyli mieszkańców miasteczek 
Muszyny i Tylicza. Do górali sądeckich M. Cholewa zaliczył 
skupisko łącko-kamienickie i obidzko–jazowskie, natomiast 
wśród  górali  nadpopradzkich  wyróżnił  skupisko  rytersko- 
piwniczańskie,  przysietnicko–barcickie,  nawojowskie  oraz 
ptaszkowskie. W oparciu  o mapę  sporządzoną przez  tego 
badacza do poszczególnych skupisk Górali Nadpopradzkich 
można przypisać następujące miejscowości: skupisko ryter-
sko–piwniczańskie: Rytro, Sucha Struga, Życzanów, Obłazy 
Ryterskie, Roztoka Ryterska, Młodów, Głębokie, Kokuszka, 
Łomnica Zdrój, Kokuszka, Kosarzyska, Piwniczna; skupisko 
przysietnickio–barcickie: Przysietnica, Barcice Górne  (Dol-
ne to Lachy), Wola Krogulecka, Popowice; skupisko nawo-
jowskie:  Nawojowa,  Żeleźnikowa  Mała  (Wielka  to  Lachy), 
Bącza  Kunina,  Popardowa,  Frycowa,  Rybień,  Homrzyska, 
Złotne; skupisko ptaszkowskie: Ptaszkowa. 
Podział  ten potwierdzają późniejsze powojenne badania 

etnografa  Zdzisława Szewczyka. Na wyznaczonym  terenie 
znajdują  się  trzy miasteczka: Muszyna,  Tylicz  i  Piwniczna. 
Choć są one na mapie zaznaczone  jako  teren góralski,  to 
trzeba w ich obrębie odróżnić kulturę miesz-
czańską,  którą  reprezentowała  zwykle 
ludność  zamieszkująca  okolice  rynku 
w danych miejscowościach, od wiejskiej 
i  zarazem  góralskiej  kultury,  charaktery-
stycznej dla ich obrzeży. 

Góralskie odzienie 
Podstawową  cechą  odróżniającą  górali 

nadpopradzkich narodowości polskiej i ru-
skiej  od  górali  sądeckich było występowa-
nie  w  ubiorze  męskim  spodni  sukiennych 
w ciemnobrązowym kolorze. Dlatego  też na 
Sądecczyźnie  często  mówi  się  o  góralach 
białych  i  czarnych,  jednakże  trzeba  pamię-

tać, że jest to duże uproszczenie, gdyż czarne chłośnie były 
modne dopiero na początku XX w. 
Lniana koszula zapięta pod szyją na spinkę lub guzik, na 

nią  założona  gunia,  czasem  kamizelka,  ale  częściej  bara-
ni serdaczek. Do tego sukienne spodnie zwane chołośnia-
mi, a w lecie lniane portki. Na nogach kierpce, a na głowie 
kapelusz.  To najbardziej  schematyczny opis odzienia nad-
popradzkiego  górala.  W  przypadku  kobiety  byłaby  to  per-
kalowa  bluzeczka  lub  gorset  nałożony  na  lnianą  koszulę, 
a w zimie sukienna katanka. Ubierana na kilka halek, suto 
marszczona spódnica z drukowanego metodą batikową ma-
teriału,  tzw. siwizna,  farbanica. Na  to zawiązana zapaska, 
na co dzień kolorowa, a w dzień odświętny biała, obszywa-
na koronkami. Kierpce i chusta na głowie. Opis ten pasuje 
do stroju wszystkich wymienionych przez M. Cholewę sku-
pisk. Różniły się one jednak między sobą przede wszystkim 

zdobnictwem. 

Górale spod Starego Sącza
Grupa  górali  zamieszkująca  gminę  Stary 

Sącz  przynależała  do  skupiska  przysietnico-
-barcickiego.  Zachowane  archiwalne  mate-
riały pozwalają stwierdzić, że zdarzały się tu 
ubiory o niespotykanej u  innych górali  nad-
popradzkich  strojności.  W  swoim  charakte-
rze przypominają zdobnictwo odziaty sądec-
kich Lachów. Nie  jest  to dziwne,  gdyż  teren, 
o którym mowa graniczy bezpośrednio z waż-
nymi  kulturowymi  ośrodkami  lachowskimi. 
Przykładem tego jest fotografia znajdująca się 
w  zbiorach  Muzeum  Etnograficznego  w  Kra-

Krainą Górali Nadpopradzkich są stoki Beskidu Sądeckiego: Pasmo Jaworzyny Krynickiej i wschodnia część Pa-
sma Radziejowej, jednakże dużym rozczarowaniem dla regionalisty poszukującego informacji o nadpopradzkiej 
góralszczyźnie będą publikacje na temat Górali Sądeckich. 

MONIKa FlOReK
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kowie  przedstawiająca  przysietnickie-
go gazdę w chołośniach z sercowatymi 
parzenicami  wyszywanymi  tzw.  ście-
giem  janina  i  pazdurkami  przy  przy-
porach.  Podobnie  jego  gurmana  jest 

bardzo deko-
racyjna,  bo-
gata w geo-
met r y c zne 
i  florystycz-
ne  hafty. 
Mężcz y zna 
ma  założo-
ną  ciemną 
w y s z y w a -
ną  kamizel-
kę  i  charak-
ter ystyczny 
dla  męskiej 
mody  dwu-
d z i e s t o -

wiecznej  kapelusik  z  małym  rondem 
i wklęsłym denkiem. 

Węzeł przysietnicki
Z  artykułu  Mieczysława  Cholewy 

Przysietnica – Górska wieś Ziemi Są-
deckiej  dowiadujemy  się,  że  tutejsi 
górale  zdobili  jeszcze  swoje  spodnie 
w  inny  sposób: Odmienną nieco „pa-
rzeniczką” był tzw. ”węzeł”. Nazywam 
go „węzłem przysietnickim” choć w ta-
kiej odmianie nie spotykałem go na te-
renie góralszczyzny2 – pisał M. Chole-
wa. Pomimo  tego,  że wybitny sądecki 
regionalista  nie  opisuje  dokładnego 
wyglądu owej parzenicy, z dużym praw-
dopodobieństwem  można  orzec,  że 
jest to tzw. węzeł rycerski – wersja po-

wszechnej  pętlicowej  ozdoby  wojsko-
wych  spodni  z  przełomu  XVIII/XIX  w. 
Na  zdjęciu widzimy węzeł  rycerski  na 
ubiorze  księcia  Józefa  Poniatowskie-
go. Według M. Cholewy na tak bogaty, 
wyszywany  ubiór  mogli  sobie  pozwo-
lić  tylko  najbogatsi  mieszkańcy  Bar-
cic  i  Przysietnicy.  Znaczna  większość 
z nich chodziła w białych chołośniach 
z  czerwonym  lampasem  i w guńkach, 
skromnie zdobionych czerwonym i zie-
lonym siutaziem3, rzędem guzików lub 
wyszytych  haftów.  Noszono  też  dłu-
gie  obszywane wełnianymi  sznurkami 
brązowe  gunie,  dłuższe  nieco  od  bia-
łych i bardziej zebrane w pasie. W lecie 
wdziewano  płócienne  spodnie,  które 
przepasywano wąskim długim pasem. 
Okryciem  wierzchnim  były  zaś  płót-
nianki wyszywane ślaczkami przy koł-
nierzu  oraz wzdłuż  krawędzi.  Na  nogi 
zakładano onuce i kierpce z wiązanymi 
na  spodnie  rzemieniami  lub nawłoka-
mi, czyli mocno skręcanymi sznurkami 
wełnianymi. Ci, których było stać kupo-
wali sobie buty z cholewami. 

Jedna spódnica to za mało
Mało  kto  wie,  że  pionierski  zespół 

nawiązujący  do  folkloru  górali  nad-
popradzkich  „Dolina  Popradu”  pierw-
sze  gorsety  kobiet  miał  uszyte  we-
dług wzornika sporządzonego właśnie 
w Przysietnicy przez etnografa Zdzisła-
wa Szewczyka. Jest on obszywany ko-
lorowymi  bawełnianymi  tasiemkami, 
pomiędzy  którymi  umiejscowione  są 
paciorki. Późniejszym motywem deko-
racyjnym  były  wyszywane  z  koralików 
kwiaty,  w  tym  tzw.  podegrodzki  kwia-
tek.  W  artykule  M.  Cholewy  możemy 
także przeczytać, że: Noszono również 
i „katanki” w lecie, z trzema lekkimi 
zbiorami w tyle, oraz „katany” w zimie, 
z tyłu z fałdami. Fałdy te nie są jednak 
podobne do sądeckich, prosto stoją-
cych, lecz leżące i to każda ułożona 
w przeciwne strony3. Katany, podobnie 
jak lachowskie, były zdobione koralika-
mi,  tyle że o wiele skromniej. Różnica 
pomiędzy  katanką  a  kataną  uwidacz-
niała  się  jedynie w użytym materiale. 
Te ostatnie były z cienkiego – najczę-
ściej  fabrycznego – sukna, natomiast 
letnie  katanki  to  rodzaj  powszech-
nych wówczas, dopasowanych do figu-
ry  perkalowych  bluzeczek.  Spódnice 
i  zapaski  szyto  też  z  różowych mate-
riałów z nadrukowanymi białymi kwia-
tami.  Pod  spódnice  zakładano wąską 
i szeroką halkę albo kolejną spódnicę. 
Efekt był imponujący! Nakryciem głowy 
zamężnych  góralek były  tiulowe  czep-
ce, które na początku XX w. zostały za-
stąpione tybetowymi chustami. 

W  zeszłym  roku  nadpopradzcy  gó-
rale  z  Przysietnicy  rozpoczęli  próby 
w  ramach  nowopowstałego  zespołu 
o nazwie „Bysto Kicora”. Obecnie, w ra-
mach budżetu obywatelskiego, piękne 
stroje charakterystyczne dla skupiska 
przysietnicko-barcickiego szyte są dla 
członków zespołu. W niedługim czasie 
będzie można je podziwiać na scenie. 

1. Wincenty Pol Rzut oka na północne stoki 
Karpat Kraków 1851 r

 2. Przysietnica – Górska wieś Ziemi sądec-
kiej w „Ziemia” 1939 r s.25

3. Ibidem
4. Ibidem

Gurmana biała, Przysietnica
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Z Aleksandrą Maurer – pochodzącą ze Starego Sącza pieśniarką, dziennikarką, filologiem romańskim, 
od 1975 artystką Piwnicy pod Baranami – rozmawia Wojciech Waliszewski.

Z „Białośpiewnego Ogrodu…”

Już niebawem, 17 kwietnia przyje-
dzie Pani do Starego Sącza z ze-

społem „Piwnicy pod Baranami”.
Tym razem przyjadę nie z własnym 

recitalem, lecz z kolegami z legendar-
nego kabaretu. 
„Piwnica  pod  Baranami”  to  grupa 

artystów  –  muzyków,  aktorów,  śpie-
waków.  To  wyjątkowe  zjawisko  arty-
styczne  trwa  już  60  lat.  Grupa  liczy 
około 40 osób. Nie mamy etatów, an-
gaży,  obowiązku  „świadczenia  pra-
cy”. Spotykamy się w soboty wieczo-
rem  z  publicznością,  jedyną  taką na 
świecie  –  to  już  czwarte  pokolenie 
naszych  wiernych  widzów,  słucha-
czy,  przyjaciół.  „Przychodzimy,  od-

chodzimy”,  wracamy,  bo  lubimy  być 
razem,  lubimy  z  muzyką,  pięknym 
słowem, zabawnym satyrycznym tek-
stem BYĆ z publicznością, która nas 
kocha. Śmiech oczyszcza, mówił Piotr 
Skrzynecki, muzyka wznosi nas bliżej 
nieba,  dobry  wiersz  daje  możliwość 
refleksji  i  nabrania dystansu do cza-
sem  smutnej,  szarej  rzeczywistości. 
Nie wiemy, kto będzie w sobotę – ani 
kto  będzie  mógł  przyjechać  do  Sta-
rego  Sącza.  Każdy  z  nas  ma  jakieś 
swoje  zajęcia.  Jedni  grają w  teatrze, 
nasi wspaniali muzycy towarzyszą ar-
tystom  niezwiązanym  z  piwnicą,  na-
grywają płyty, muzykę filmową, biorą 
udział w różnych projektach artystycz-

nych. Ja prowadzę dom gościnny PIA-
NO Guest House – przyjeżdżają tu lu-
dzie  z  całego  świata,  opowiadam  im 
o Polsce, o Krakowie, o Starym Sączu 
też! Nasz dom  rozbrzmiewa muzyką. 
Mój starszy syn Tadeusz – dyrygent – 
wciąż gra na pianinie, tu odbywają się 
próby  (nie  tylko  moje),  ostatnio  słu-
cham tworzonych przez syna aranża-
cji  na  nową  płytę Michała  Łanuszki. 
Tadeusz  obiecał mi  orkiestrację mo-
jej  jubileuszowej  płyty.  Podobnie  jak 
panu Michałowi,  towarzyszyć  będzie 
mi prowadzona przez niego orkiestra 
Józefina. W naszym domu ćwiczy  też 
ucząca  się  grać  na  gitarze moja  6–
letnia wnuczka Marcelinka! 
Młodszy  syn  Janek  skończył  ASP 

i  maluje.  Jego  obrazy  zdobią  pokoje 
naszego  domu.  Obaj  realizują  swoje 
marzenia. To dla mnie wielka radość.

Co chciałaby Pani zaśpiewać w Sta-
rym Sączu?
Mam  nadzieję,  że  będę mogła  za-

śpiewać  wiersz  Stanisława  Baliń-
skiego „O kraju mój”. To o  tęsknocie 
do kraju, do którego poeta nie mógł 
powrócić.  Ilekroć  go  śpiewam,  my-
ślę o Starym Sączu do którego ja na 
szczęście mogę wracać. Utwory Sta-
nisława  Balińskiego  (1899–1984), 
emigracyjnego  poety  były  objęte 
w PRL całkowitym zakazem druku. 

Płynę do Ciebie po nocy,
Kraju mój śpiewny, uroczy,
Tam chmurki drżały z tkliwością,
A wiatr kołysał serdecznie
O, kraju mój, tyś mą miłością
Wiecznie.

Tam był nasz dom i olszyny,
Cerkiewka stara i młyny,
I bzy w liliowej poświecie,
O których pieśni mówiły,
Że najpiękniejsze są w świecie –
Bo były.

Tam – tajemnicze moczary
I cmentarz, przy nim dąb stary,
I napoleoński gościniec,
Zarosły czasu wikliną,
Mówiono o nim, że płynie,
Bo płynął...

Poeci przeszli tamtędy,
Zmienili ziemię w legendy,
Gdzie spojrzeć, tam wschodzą 
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słowa,
Gdzie dotknąć, tam harfa jęknie,
O, moja ziemio widmowa
Śnij pięknie.

Każdy skądś przecież pochodzi,
Ten z Krymu, ten z Walii, ten z Łodzi,
A ja pochodzę od młodu
Z białośpiewnego ogrodu,
Z doliny, z olszyn i rzeki
Dalekiej.

Można mnie stamtąd wyrzucić,
Można mi kazać nie wrócić,
Można mnie z żywych wymazać,
Wygnać wypędzić za płoty,
Ale jak można zakazać
Tęsknoty?

Nie martwy księżyc tam wraca,
To cień mój wodę ozłaca,
Nie woda w młynie tam szumie,
To żal mój śpiewa jak umie
I woła gorzką pociechą,
Jak echo.

I płynę, płynę po nocy
Do Ciebie kraju uroczy,
Tam chmurki drżały z czułością
A wiatr kołysał bezpiecznie –
O, kraju mój, tyś mą miłością
Wiecznie.

Łzy wzruszenia same napływają mi 
do oczu. Widzę nasz dom, mój białoś-
piewny ogród, Dunajec, olszyny… Ten 
wiersz  przyniosła  do  piwnicy  Joanna 
Olczak  Ronikierowa.  Była  w  kabare-
cie od samego początku jego dobrym 
duchem,  opiekunem  literackim.  Po-
eta przesłał ten wiersz Janowi Lecho-
niowi do Nowego Yorku: Lechoń rów-
nież nie mógł po wojnie powrócić do 
kraju.  Dziękując  Balińskiemu,  napi-
sał, że śniło mu się, że dobry Pan Bóg 
zesłał do tego wiersza parę nutek od 
Chopina. 
I  Grzegorz  Turnau  napisał  muzykę 

w takim właśnie klimacie.

Jakie miejsca i wydarzenia w Sta-
rym Sączu są Pani szczególnie 
bliskie?
Stary  Sącz  jest  spójną  całością 

urbanistyczną.  Trudno  wskazać  wy-
jątkowe  miejsca.  Pamiętam,  że  do 
szkoły  szłam  kociajdą  obok  piekarni 
Hopka (pomiędzy ulicami 11 Listopa-
da a ul. Morawskiego)  albo  kociajdą 
przy  kapliczce  na  końcu  ul.  Krakow-
skiej.  Były  to  wąskie  przejścia  po-
między  głównymi  ulicami.  Pamiętam 
z  wczesnego  dzieciństwa  pastucha 
miejskiego, który mieszkał przy ulicy 
Krakowskiej. O świcie, czyli o 4 rano 

wołał  doniosłym  głosem Hoo! Hooo! 
i  trzaskał z bata. Przy każdym domu 
było  podwórko,  obora,  ogród,  sad 
i pole. W oborze zazwyczaj była krowa 
(niespełnione marzenie mojego taty!), 
były  też  kozy,  króliki,  kury  i  kaczki. 
Ten pastuch  zbierał  całe  rogate  sta-
do i pędził na miejskie pastwiska nad 
Dunajcem.  W  południe  widywałam 
panie z małym krzesełkiem i wiader-
kiem wędrujące na wygony doić kro-
wy.  Pamiętam  też  dobosza  Majew-
skiego w starym austriackim szynelu, 
w czapce, z bębnem. Stawał na rogu 
ulic, walił w bęben, a może w werbel, 
i wielkim głosem odczytywał obwiesz-
czenia  magistrackie.  Miał  sumiaste 
wąsy, był masywnej postury i wszyst-
kie ogłoszenia zaczynał i kończył sło-
wami: Boże ratuj! Nadchodzi czarna 
giełda... Nikt z nas nie wiedział, co to 
była czarna giełda, niemniej czuliśmy, 
że niewątpliwie było to coś przeraża-
jącego.  Zapewne  ogłaszał  konkursy 
na najpiękniejszy ogródek czy na naj-
piękniejsze kwiaty w oknach, bo Sta-
ry  Sącz w  latach mojego wczesnego 
dzieciństwa brał  udział w  ogólnopol-
skich rywalizacjach i często zwyciężał 
w  konkursach  czystości  i  gospodar-
ności.  Mieliśmy  wtedy  wspaniałego 
burmistrza  Cesarczyka.  Pamiętam 
go  jako  osobę  niezwykle  aktywną. 
Chodził od domu do domu, przynosił 
nasiona  kwiatów.  Przed  domem  po 
obu stronach chodnika były kocie łby 
i  trzeba  było  wyrywać  z  korzeniami 
wyrastające tam wciąż  trawki. W so-
botę wodą z mydlinami szorowało się 
chodnik przed domem. 

A jak wtedy wyglądała Miejska 
Góra?
W lesie na Miejskiej Górze były po-

lany  zwane  rondami  oraz  leśniczów-
ka. Było pierwsze  rondo  z  ławeczka-
mi, a za nim nieopodal drugie rondo. 
Tam  chodziliśmy  na  spacery.  Trochę 
później  na  pierwszym  rondzie  po-
stawiono  szałas.  Odbywały  się  tam 
zbiórki  harcerskie,  ogniska.  Między 
pierwszym  a  drugim  rondem  na  po-
łudniowym stoku rosły najsmaczniej-
sze poziomki, borówki, maliny. Z Miej-
skiej  Góry  zjeżdżaliśmy  na  sankach, 
na  nartach.  Była  skocznia  i  tor  sa-
neczkowy.  Zimy  były  bardzo  mroź-
ne.  Często  zamykano  szkoły.  Latem 
przez las chodziłam do cioci Helci do 
Moszczenicy. Tatuś miał  tam pod  la-
sem  pszczoły.  Nie  zapomnę  smaku 
jabłek zrywanych prosto z drzewa lub 
tych  najsłodszych,  zbieranych w  tra-
wie.  W  lesie  rosły  grzyby.  Był  Duna-
jec  i  Poprad.  Poprad  był  wolniejszy 
i  cieplejszy, ale  ja miałam bliżej nad 
Dunajec, który wydawał się nam bar-
dziej czysty i dziki. Był niebezpieczny. 
Do Dunajca chodziło się przez księże 
łąki. 

Czy wtedy w Starym Sączu kwitło 
życie kulturalne?
W Sokole było kino. Przyjeżdżały też 

grupy teatralne. Pamiętam np. wode-
wil  „Czarna  Mańka  ze  Zwierzyńca”. 
W  Sokole  odbywały  się  sylwestrowe 
i  karnawałowe  bale.  Do  szkoły  regu-
larnie  przyjeżdżali  artyści  filharmonii 
krakowskiej  z  porankami  muzyczny-
mi. Był też Dom Ludowy przy ul. Mic-
kiewicza. Przed wojną był to dom pa-
rafialny. Była  tam sala widowiskowa. 
Co  roku  wystawiano  jasełka  z  mu-
zyką  Jana  Czecha.  Tatuś  uczył  dzie-
ci  muzyki.  Całe  miasteczko  było  za-
angażowane  w  organizację  jasełek. 
Dziewczynki  grające  w  orkiestrze 
i śpiewające w chórze były aniołkami, 
chłopcy  –  pastuszkami.  Pamiętam, 
jak  co  roku  odświeżałyśmy  z  mamą 
moje  anielskie  skrzydła.  Kostiumy 
wypożyczano  od  pani  Siatkowskiej. 
Matką Bożą w jasełkach do pewnego 
momentu była moja mama, bo pięk-
nie  śpiewała.  Potem  mama  doszła 
do wniosku,  że Matka Boska  powin-
na  być  młodziutka  –  wybrano  ślicz-
ną panienkę, która nie bardzo umiała 
śpiewać, więc mama śpiewała za nią 
z offu (zza sceny). 
Tę przepiękną kołysankę Matki Bo-

żej autorstwa Jana Czecha i inne jego 
kolędy do dzisiaj mam w swoim bożo-
narodzeniowym  repertuarze.  Jaseł-
ka  były  grane  kilka  razy  w  sezonie. 
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Po spektaklu w dużej sali ustawiano 
stoły dla dorosłych. Najmłodsi artyści 
w małej salce, w której uczyliśmy się 
religii, dostawali kakao z pianką i cia-
sto  drożdżowe  z  kruszonką.  Ksiądz 
dziekan  przynosił  wielką  papierową 
torbę  wypełnioną  cukierkami  gryla-
żowymi  i  garściami  rozdawał  je dzie-
ciom – do dziś pamiętam ich smak. 
Tatuś  organizował  też  dla  dzieci 

z  kółka  muzycznego  i  chóru  wyjaz-
dy  do  opery,  filharmonii,  na  operet-
kę. Wynajmowano stary autobus, rop-
niak „z nosem” – czasem trzeba było 
go pchać pod górkę. Przed wyjazdem 
zatrzymywaliśmy  się  pod  cukiernią 
pana  Jeziorka,  który wnosił  do auto-
busu  wielkie,  ciepłe  jeszcze  blachy 
z  makaronikami  i  rozmaitymi  pysz-
nymi  ciastkami  na  drogę.  Z  tych wy-
jazdów zapadła mi w pamięć „Halka” 
Moniuszki  w  teatrze  im.  J.  Słowac-
kiego  w  scenografii  Andrzeja  Stop-
ki,  w  której  debiutowała młodziutka, 
śliczna  Teresa  Żylis-Gara.  Tatuś  po-
wiedział  wówczas:  zapamiętajcie to 
nazwisko! Usłyszycie je jeszcze nie 
raz!

A czy pamięta Pani starosądeckie 
targi?
Były targi i jarmarki. Jarmarki odby-

wały  się  w  środy  na  rynku.  Były  roz-
maite barwne kramy, można było ku-
pić zabawki, naczynia i wazony z gliny, 
ubrania,  warzywa,  owoce,  kwiaty. 
Targowica  była  obok  magistratu,  na 
miejscu późniejszych pierwszych blo-
ków osiedla Słonecznego. Na targowi-

cy handlowano zwierzętami, od świtu 
zjeżdżały  się  furmanki:  słychać  było 
kwik świń, gdakanie i gęganie drobiu. 
Jako  koszmar  pamiętam  próby  siły 
koni:  wielu  mężczyzn  trzymało  każ-
de  koło wozu  z  osobna,  batem  zaci-
nano  konia.  Rżenie  bitych  koni  było 
przerażające. To działo się przed na-
szym domem, przy stromo biegnącej 
w  górę,  kocimi  łbami  wybrukowanej 
ul.  Kilińskiego.  Płakałam,  chciałam 
schować się w mysią dziurę, by  tego 
nie widzieć i nie słyszeć…

Pierwsze publiczne wystąpienie…
To było w kinie Sokół. Miałam wte-

dy siedem lat i był Dzień Nauczyciela. 
Tatuś napisał mi piosenkę, którą za-
śpiewałam wspólnie z moimi braćmi: 
Andrzejem  (dziś  jest  dyrygentem)  – 
grał na akordeonie –  i starszym Jaś-
kiem,  który  grał  na  kontrabasie.  Pa-
miętam ten tekst:

Przedszkole ukończyłam,
Do szkoły chodzić mam,
Jak ja się obawiałam,
Czy dobrze będzie tam.

 I ławki i tablica wprost przerażały 
mnie,

Jak ja bardzo bałam się, jak ja 
uczyć będę się.

Lecz troski się rozwiały jak mgła 
jesienna,

I radość w sercu małym, bo dobrze 
w szkole jest.

Bo już liczę do dziesięciu, literek 
dziesięć znam,

I czytam elementarz, piątki w ze-
szycie mam.

Z papieru kolorowego wycinam to 
i to,

Śpiewać bardzo lubię, piosnek 
umiem może sto,

A wszystko to zawdzięczam kocha-
nej pani,

Która mnie w szkole uczy i bardzo 
kocham ją.

Pamiętam dramat, jaki wtedy prze-
żywałam. Miałam bukiet dalii z nasze-
go ogródka, miałam mundurek i ktoś 
się  uparł,  że  mam  założyć  tornister 
z  przyczepionym  doń  garnuszkiem. 
Na  tornister  wreszcie  zgodziłam  się, 
ale za nic w świecie nie chciałam tego 
garnuszka… 
Zaśpiewałam,  zbiegłam  do  mojej 

Pani wręczyć jej bukiecik. I wtedy do-
stałam pierwsze kwiaty od mężczyzny. 
To  były  kwiaty  od  burmistrza  Cesar-
czyka.  Zapamiętałam  oklaski,  moją 
radość,  satysfakcję,  blask  bycia  „ar-

tystką”.  Moją  pierwszą  nauczycielką 
z „czerwonej” szkoły była pani Skocz-
niowa. Nazywano tak moją szkołę, bo 
była z czerwonej cegły. W moich cza-
sach była  jeszcze druga  szkoła  pod-
stawowa obok fary – była to „Ćwicze-
nówka” Liceum Pedagogicznego.

Kiedy odkryła Pani w sobie arty-
styczną duszę?
Nasz dom był pełen muzyki. Mama 

pięknie śpiewała, tatuś grał na skrzyp-
cach.  Jan  grał  na  basie,  a  Andrzej 
chyba na wszystkim, co grało. Zazwy-
czaj  na  skrzypcach  i  na  akordeonie. 
Pamiętam, że kiedy wracał do domu 
jako uczeń liceum muzycznego w Ka-
towicach, a potem student akademii 
we Wrocławiu, w rodzinnej kapeli grał 
tylko drugie skrzypce. Pierwsze zare-
zerwowane były dla Taty. Uwielbiałam 
słuchać  śpiewu  mojej  mamy.  Byłam 
dumna,  stojąc  obok  niej  w  kościele, 
gdy wszyscy wokół milkli, by jej posłu-
chać. W wieku pięciu lat zaczynałam 
grać na skrzypcach, później, dopiero 
w  czasach  licealnych,  rodzice  kupili 
pianino.  Jednak  najbardziej  poręcz-
nym  instrumentem  była  gitara,  na 
której  sama nauczyłam  się  akompa-
niować. W jesienne i zimowe wieczo-
ry, w  czasach,  gdy  nie  było  telewizji, 
muzykowało  się  w  domu.  Pamiętam 
Józia,  który  przychodził  do  nas  z  cy-
trą, na której przepięknie grał. Będąc 
w  liceum, należałam do zespołu pie-
śni i tańca „Lachy”. 

A jak Pani trafiła do Piwnicy pod 
Baranami? 
Przyjechałam  do  Krakowa  ze  Sta-

rego Sącza na  studia,  na  romanisty-
kę.  To  był  piękny  kierunek,  okno  na 
świat,  kolorowa  przygoda.  My,  stu-
denci, regularnie odwiedzaliśmy Salle 
de Lecture Française w pałacu ksią-
żąt  Lubomirskich  przy  ul.  św.  Jana 
15.  Z  szarego,  polskiego  świata  ko-
muny  trafialiśmy w  eleganckie,  pięk-
ne,  arystokratyczne  miejsce,  gdzie 
francuskie  wino  podawali  kelnerzy 
w  białych  rękawiczkach.  Na  począt-
ku  studiów,  podczas  tradycyjnego 
balu  romanistów  śpiewałam  z  gitarą 
piosenki francuskie. To tam usłyszeli 
mnie Piotr Skrzynecki  i  Zygmunt Ko-
nieczny.  Tam  powstała  anegdota,  że 
w  Starym  Sączu  wszyscy  mówią  po 
francusku. 

Ile w tej anegdocie jest prawdy?
Nie wiem,  jak  jest  ze  znajomością 

francuskiego w Starym Sączu dziś, ja 
i moje  pokolenie mieliśmy  szczęście 
uczyć  się  tego  języka  u  niezwykłego 
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Ciekawa wystawa listów 
Ady Sari w Nowym Sączu 

W zabytkowych piwnicach Sądec-
kiej Biblioteki Publicznej w No-
wym Sączu przy ul. Franciszkań-
skiej czynna jest wystawa pt. 
„Ada Sari – życie, kariera i sła-
wa”, przygotowana przez Towarzy-
stwo Miłośników Starego Sącza.

– Wystawę przygotowaliśmy 
z okazji zakończenia digitalizacji 
listów Ady Sari do rodziców z lat 
1907–1927 w Sądeckiej Bibliote-
ce Publicznej oraz przypadającej 
w czerwcu 130. rocznicy urodzin 
największej śpiewaczki operowej 
I połowy XX wieku –  informuje An-
drzej Długosz, prezes Towarzystwa 
Miłośników  Starego  Sącza.  Ekspo-
zycję  otworzyła  dyrektor  Bibliote-
ki  pani  Barbara  Pawlik.  Następnie 
pani  Iwona  Droździk,  która  wstęp-
nie  przygotowywała  listy  do  kopio-
wania,  w  przepiękny  sposób  opo-
wiedziała  o  treści  listów  Maestry. 
Mieszkającego  w  Stanach  Zjedno-
czonych  bratanka  Ady  Sari  Piotra 
Szayera  reprezentował  przyjaciel 
z  Krakowa  pan  Józef  Kisielnicki. 
Obecna była synowa bratanicy Ady 
Sari  Jolanta  Czech.  Był  też  dyrek-
tor Małopolskiego Centrum Kultury 
SOKÓŁ Antoni Malczak. W otwarciu 
wystawy  udział  wzięły  władze  Sta-
rego Sącza z przewodniczącą Rady 
Miejskiej  panią Ewą Zielińską  i wi-
ceburmistrzem  Starego  Sącza  Ka-
zimierzem Gizickim. 
  Otwarcie  wystawy  cieszyło  się 

szczególnym  zainteresowaniem 
mediów,  mówiono  o  tym  wydarze-
niu m.in. w I i II programie Polskiego 
Radia  i w  języku angielskim w Pol-
skim Radiu dla Zagranicy. W swoim 
wystąpieniu  Prezes  Towarzystwa 
m.in.  dziękował  pracownikom  Są-
deckiej Biblioteki za olbrzymi wkład 
pracy włożony w digitalizację 405 li-
stów, która trwała od maja ubiegłe-
go roku. (red)

pedagoga,  wspaniałego  człowieka, 
pani prof.  Ireny Hasko. Marzyłam, by 
studiować na ASP. Jeździłam do Nowe-
go Sącza do pani Ewy Hasdorf na lek-
cje  rysunku. Ale mój  tatuś, który od-
wiedzał mojego brata w bursie szkół 
artystycznych w Katowicach i widział,  
co  się  tam  wyprawiało,  nie  chciał, 
by  jego  jedyna  córka  była  artystką. 
Kompromisem miała  być  architektu-
ra. Nasz stryj, Franciszek Maurer był 
wówczas dziekanem na architekturze 
w  Gliwicach.  On  jednak  dowiedziaw-
szy się o moich planach odrzekł: Ko-
lejna kobieta architekt? Po moim tru-
pie! Potem twierdził, że żartował, ale 
mnie nie było do śmiechu. Wtedy mój 
brat Jan podpowiedział mi studia ro-
manistyczne. Właśnie wrócił z podró-
ży do Włoch. Pilotką grupy była ślicz-
na studentka romanistyki. W tamtych 
czasach  znajomość  języków  obcych 
dawała  nadzieję  na  wyjazdy  zagra-
niczne,  zwiedzanie  świata.  Bardzo 
tego  pragnęłam.  W  klasie  matural-
nej miałam z francuskiego piątkę, ale 
od  pani  profesor  Hasko  dowiedzia-
łam się, że to za mało by w tym roku 
dostać  się  na  studia. Nie martw się 
dziecko, mówiła, popracujemy przez 
cały rok, byś mogła godnie reprezen-
tować Stary Sącz w Krakowie. Od Bo-
żego  Narodzenia  spotykałyśmy  się 
codziennie. Na samym początku  lek-
cje były płatne (symbolicznie). Potem 
wezwany  przez  panią  tatuś  dowie-
dział się, że ponieważ robię postępy, 
odtąd lekcje są gratis, na koniec, po 
każdej  lekcji  dostawałam  w  prezen-
cie książkę, słownik, starą  reproduk-
cję.  To  było  bardzo motywujące.  Ale 
na  świadectwie  maturalnym miałam 
czwórkę! Bardzo starał się też poma-
gać mi  nasz  nauczyciel  historii,  pan 
Andrzej Banach. Zapowiedział, że nie 
dopuści mnie do matury  jeśli nie za-
liczę u niego egzaminu z historii i cy-
wilizacji Francji. To było opasłe  tomi-
sko, które partiami zdawałam u niego 
– na moje szczęście nie wszystko po 
francusku!  Jakimś  cudem  dostałam 
się  na  studia  za  pierwszym  razem. 
Miałam jednak świadomość, że mam 
jeszcze bardzo dużo do zrobienia i na 
pierwszym roku uczyłam się napraw-
dę  pilnie.  Potem  wpadłam  w  kaba-
ret.  Ale  studia  (troszkę  przedłużone) 
ukończyłam. 

Z czego Starosądeczanie mogą być 
dumni? Co powinni pielęgnować?
Stary  Sącz  jest  bardzo  podobny 

do  mojego  już  dziś  Krakowa.  Tutaj 
też  czuje  się  ciągłość historii,  ducha 
pięknego,  starego  miasta.  Przyjeż-

dżam  do  Starego  Sącza  na  cmen-
tarz, odwiedzam rodzinę w  Moszcze-
nicy.  W  Starym  Sączu  mieszkałam 
do  18  roku  życia,  potem  wracałam 
już  tylko  na  chwilę.  Teraz  patrzę  na 
twarze  starosądeczan  i  prawie  ni-
kogo  już  nie  rozpoznaję.  To  już  zu-
pełnie  inny  świat.  Starsze  pokolenie 
odchodzi w cień. Dziś więcej tu „pto-
ków” niż „krzoków”. Rynek i okoliczne 
uliczki zachowały  jednak swój niepo-
wtarzalny urok dawnego miasteczka, 
gdzie czas się zatrzymał. Jest tak, jak 
było  w  czasach mojego  dzieciństwa, 
a nawet piękniej. Rynek starosądec-
ki  jest śliczny,  jak rynek w Krakowie, 
tylko w  innej, mniejszej skali. W Sta-
rym Sączu macie za to lepsze powie-
trze i mikroklimat. Cudem jest staro-
sądecka  okolica:  sady,  ogrody,  lasy, 
uroda górek. Tego mi najbardziej bra-
kuje  w  Krakowie  –  przestrzeni,  po-
wietrza i tych wspaniałych widoków... 
Stary Sącz ma  też  szczęście do mą-
drych, gospodarnych, kompetentnych 
i oddanych miastu i gminie włodarzy. 
Mam na myśli zwłaszcza pana Maria-
na Cyconia i, jak słyszałam, godnego 
jego następcę, obecnego burmistrza, 
pana Jacka Lelka.
Czasem marzę, by wrócić w te moje 

kochane  strony,  może  kupię  kiedyś 
mały domek pod lasem z  ogródkiem, 
z  widokiem  na  beskidzkie  wzgórza. 
Wierzę,  że  marzenia  się  spełniają. 
Proszę mi tego życzyć! 

 
Jak najbardziej. Trzymam kciuki 
i dziękuję za rozmowę.
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38. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Prosto z Włoch

Znany jest już program kolejnej 
edycji starosądeckiego festiwa-
lu Muzyki Dawnej, który odbę-

dzie się w dniach 6–10 lipca br. Te-
matem przewodnim tegorocznego, 
38. starosądeckiego festiwalu Muzy-
ki Dawnej będą muzyczne przełomy.

Od  środy  do  niedzieli,  o  tej  samej 
porze, będzie można posłuchać pięciu 
znakomitych koncertów: 
• Emilio de Cavalieri: Rappresentatio-

ne di Anima, et di Corpo, Harmonia 
Sacra, kier. art. Marcin Szelest

• Guillaume de Machaut, Ars Cantus, 
kier. art. Tomasz Dobrzański

• Franz  Schubert: Die schöne Mülle-
rin,  Jan  van  Elsacker  (Belgia)  –  te-
nor, Tom Beghin (Belgia) – fortepian

• Narodziny instrumentalnej wirtuoze-
rii, Concerto Palatino (Włochy), kier. 
art. Bruce Dickey

• Corelli  i  Muffat:  Concerti grossi, 
{oh!} Orkiestra Historyczna, kier. art. 
Martyna Pastuszka

Jednym  z  najważniejszych  punktów 
programu  tegorocznej  edycji  Staro-
sądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej 
będzie  występ  legendarnego  zespo-
łu  Concerto  Palatino.  Od  ponad  20 
lat zespół ten, prowadzony przez Bru-
ce’a Dickeya  i  Charlesa  Toeta,  toruje 
drogę  wskrzeszeniu  praktyki  gry  na 
kornecie  i  barokowym  puzonie.  Ich 
elektryzujące  koncerty  i  nagrania  za-
znajomiły  publiczność  z  ważną,  ale 
mało znaną muzyką na te instrumen-

ty i skłoniły młodych muzyków do się-
gnięcia po nie.
Kornet  jest  instrumentem  dętym 

drewnianym, pokrytym skórą, z które-
go  dźwięk  wydobywa  się  za  pomocą 
małego  ustnika.  Kiedyś  uważano  go 
za  „najdoskonalszy  ze  wszystkich  in-
strumentów muzycznych”,  ale  prakty-
ka gry na nim zanikła na prawie 150 
lat  aż  do  pierwszych  współczesnych 
prób jej wskrzeszenia w latach 50. XX 
wieku. Ciepły, wokalny dźwięk i niesły-
chana sprawność kornetu świetnie łą-
czy  się  z  brzmieniem  puzonu.  Przez 
ponad 200 lat, od początku XVI w. aż 
do  połowy  XVIII  w.  instrumenty  te  łą-
czyły się w zespoły miejskie, dworskie 
i kościelne.
Concerto  Palatino  bierze  nazwę od 

historycznego  zespołu  kornecistów 
i  puzonistów,  który  istniał  w  Bolonii 
przez ponad 200 lat pod nazwą Il con-
certo  palatino  della  Signoria  di  Bolo-
gna. Celem zespołu, który idzie w śla-
dy  swoich  poprzedników-wirtuozów, 
jest  przywrócenie  tym  instrumentom 
należnego  im  miejsca  w  życiu  kon-
certowym i zainteresowanie napisaną 
niegdyś na nie muzyką wśród artystów 
i  publiczności.  Większość  repertuaru 
zespołu to z konieczności muzyka sa-
kralna,  ponieważ  kornety  i  puzony 
stosowano  szeroko  w  zespołach  ko-
ścielnych katolickiego Południa  i  pro-
testanckiej Północy od czasów rozkwi-
tu  polifonii  flamandzkiej  na  początku 
XVI wieku do Bacha,  jednego z ostat-
nich kompozytorów, który wykorzysty-

wał te instrumenty.
Bruce Dickey  i Charles Toet są pio-

nierami współczesnej praktyki gry na 
kornecie  i  barokowym  puzonie.  Przy-
czynili się walnie do wyznaczenia stan-
dardów gry i wykształcili kolejną gene-
rację  muzyków,  z  których  wielu  gra 
razem z nimi w zespole. Trzon Concer-
to Palatino stanowią dwa kornety i trzy 
puzony, ale w zależności od repertuaru 
skład  zespołu  ulega  pomniejszeniu 
bądź powiększeniu. Zespół współpra-
cuje  z  innymi  znanymi  grupami,  taki-
mi  jak Cantus Cölln,  Collegium Voca-
le Ghent, La Dolcezza, Amsterdamska 
Orkiestra Barokowa  i Bach Collegium 
Japan. Obok wykonań i nagrań muzy-
ki najbardziej znanych kompozytorów, 
jak  Gabrieli,  Schütz  czy  Monteverdi, 
ma  też  na  swoim  koncie  premierowe 
realizacje  utworów  wydobytych  z  bi-
bliotecznych archiwów. Nagrania Con-
certo Palatino zdobyły uznanie krytyki 
i wiele prestiżowych nagród. 
W  tym  roku  międzynarodowy  cha-

rakter Starosądeckiego Festiwalu Mu-
zyki  Dawnej  podkreśli  także  prolog 
festiwalu, który odbędzie się w Barde-
jowie – królewskim mieście na Słowa-
cji. Dla zainteresowanych melomanów 
Centrum Kultury  i Sztuki  im. Ady Sari 
przygotowało  transport  autokarowy 
na  ten niezwykły koncert. Prolog pod 
nazwą Renesans muzyki dawnej od-
będzie  się  28  czerwca  w  zabytkowej 
części  Bardejowa.  Wstęp  na  koncert 
jest  bezpłatny,  natomiast  sam  koszt 
przejazdu wyniesie 25 zł. (WW)
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W drodze przez mity
„W drodze” to tytuł nowego cyklu 
filmów prezentowanych w ramach 
co czwartkowych spotkań Klubu 
Filmowego Kinematograf.

Tym  razem  główni  bohaterowie 
to  podróżnicy  w  szerokim  tego  sło-
wa  znaczeniu.  – Prezentowane fil-
my niewątpliwie można zaliczyć do 
kina drogi, jednego z najbardziej 
charakterystycznych nurtów kina 
amerykańskiego, ale zarazem uni-
wersalnego, którego konwencje 
z powodzeniem naśladują filmow-
cy z całego świata. Dzieła, które za-
prezentujemy mają charakter ale-
goryczny, formę przypowieści, ale 
mówią o otaczającym nas świecie 
znacznie więcej niż nie jeden repor-
taż czy dokument społecznie zaan-
gażowany –  zaprasza  Filip  Nowak, 
prowadzący  Klubu.  W  najbliższym 
czasie w kinie Sokół obejrzymy: 
• „Prosta historia”,  1999,  David 
Lynch – 14 kwietnia;

• „Wszystko za życie”, 2007,  Sean 
Penn – 21 kwietnia;

• „Grek Zorba”, 1964, Mihalis Kako-
giannis – 28 kwietnia; 

• „Pan i władca – na krańcu świa-
ta”, 2003, P. Weir – 5 maja. (red)

Starosądecka fraszka

Toast na Święto Pracy
Praca jest w Polsce obowiązkiem 

szczytnym,
Twierdzi władza, a także czynniki 

oddolne.
Stad też Polacy w swych planach 

ambitnych
Cenią najbardziej dni od pracy ... 

wolne.
Więc wznoszę toast kielichem 

majowym
By lenistwo się z grzechu prze-

kształciło w cnotę,
I by się ziściło marzenie mas ciche,

Aby ktoś za nas odwalał robotę.
Adam Wkość

W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole i okolicy…
VIII Powiatowy Konkurs Zespołów Instr. i Wokalno-Instr.9 maj, 

13 kwietnia 2016, środa, Sokół, godz. 1000

Termin zgłoszenia: 5 kwietnia. Termin eliminacji: 13 kwietnia, scena główna Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Ady Sari. Wstęp wolny.

Artyści Piwnicy pod Baranami 

17 kwietnia 2016, niedziela, Sokół, godz. 1900

Artyści  legendarnego  krakowskiego  kabaretu.  Wystą-
pi starosądeczanka Ola Maurer oraz przyjaciele: Leszek 
Wójtowicz – konferansjer, śpiew; Tadeusz Kwinta – śpiew, 
satyra;  Tamara  Kalinowska  –  śpiew;  Andrzej  Talkowski 
–  komik;  Kamila  Klimczak  –  śpiew;  Maciej  Półtorak  – 
śpiew; Krzysztof Janicki – satyra; Agata Ślazyk – śpiew; 
Piotr ,,Kuba" Kubowicz – śpiew; Aneta Talkowska – komik; 

Paweł Pierzchała – pianino; Jerzy Odrowąż Wysocki – gitara; Michał Półtorak – 
skrzypce. Bilety: 60 zł (42 zł z KDR).

XXI Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków-Instrumentalistów

13 maja 2016, piątek, Sokół, godz. 2000 
Termin eliminacji: 7-8 kwietnia. Koncert laureatów: 13 maja,  scena główna Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Ady Sari. Wstęp wolny.

Lachowska Micha  

15 maja 2016, niedziela, Rynek, od godz. 1000

Po raz szósty w Starym Sączu odbędzie się  impreza ku-
linarna pn. Lachowska Micha. Organizatorzy  imprezy za-
praszają  na  degustację  wyśmienitych  regionalnych  po-
traw przygotowanych przez poszczególne sołectwa Gminy 
Stary Sącz. Nie zabraknie jajecznicy z minimum 1000 jaj. 
Degustacji towarzyszyć będą występy znanych i lubianych 
zespołów regionalnych. Wstęp wolny.

XXXIII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artyst. im. Jana J. Czecha 

20 maja 2016, piątek, Sokół, godz. 1000

XXXIII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha. 
Termin zgłoszenia: 6 maja. Termin eliminacji: 19 maja, hala widowiskowo-spor-
towa w Łącku, 20 maja, scena główna Centrum Kultury  i Sztuki  im. Ady Sari. 
Wstęp wolny.

Małopolskie Święto Samorządowców 

20 maja 2016, piątek, Rynek, godz. 1900

W ramach Małopolskiego Święta Samorządowców na staro-
sądeckim Rynku wystąpi zespół ZAKOPOWER. Rozgrzewkę 
muzyczną zapewni zespoł Poisons. Wstęp wolny.

XIV Powiatowy Konkurs Rozśpiewanych Klas 

30 maja 2016, poniedziałek, Sokół, godz. 1000

Termin zgłoszenia: 20 maja 2016r. Termin eliminacji: 30 maja, scena główna Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Ady Sari.

W każdy czwartek o godz. 1900 – Klub Filmowy KINEMATOGRAF 
(Opłata jednorazowa za Kartę Klubową 10 zł), Kino Sokół
W każda sobotę o godz. 1000 – bezpłatne Poranki Filmowe, Kino Sokół (JL)
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Równolegle z turniejem szkol-
ny Klub strzelecki „Vis” świę-
tował jubileusz 10-lecia swojej 

działalności. W uroczystościach wzię-
li udział: członek Zarządu starostwa 
Powiatowego Marian Ryba; burmistrz 
starego sącza Jacek Lelek; prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w sta-
rym sączu Ewa Zielińska; zastępca 
dyrektora Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Krakowie Pa-
weł szczygieł; sołtys barcic Dolnych 
Przemysław Mairer; dyrektor szkoły 
w miejscowości hniezdne (słowacja) 
františek solár; radny starosądecki 
Robert Rams (pełniący jednocześnie 
opiekę nad szkolnym zespołem re-
prezentującym Prywatne Gimnazjum 
w starym sączu) oraz dyrektor Gim-
nazjum w starym sączu stanisław 
Majca. 
Atrakcją  turnieju  był  pokaz  histo-

rycznej  broni  z  czasów  II wojny  świa-
towej  przygotowany  przez  prezesa 
Stowarzyszenia  Kolekcjonerów  Bro-
ni „VIS-35” w Nowym Sączu Ryszarda 
Wasiluka oraz Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznych „Żandarmeria";
Turniej  prowadził  Kazimierz  Baran 

sędzia PZSS i instruktor LOK, inicjator 
i  współzałożyciel  SKS  LOK  „VIS”.  Ob-
sługę  techniczną  turnieju  sprawowa-
li  sędziowie PZSS  i  instruktorzy  LOK: 
Tadeusz Górka – sędzia główny, Józef 
Fiut – sędzia techniczny, Wojciech Fa-
łowski – sędzia techniczny.
W  rywalizacji  strzeleckiej  wzięli 

udział  zawodnicy  ze  szkół  podstawo-
wych,  gimnazjów  oraz  szkół  ponad-
gimnazjalnych gmin: Stary Sącz  i  Po-
degrodzie;  harcerze  ZHP  ze  Starego 
Sącza  oraz  reprezentacja  zaprzyjaź-
nionej  szkoły  w  Hniezdnem  na  Sło-
wacji.  Na  strzelnicy  stawiło  się  15 
trzyosobowych zespołów wraz z opie-
kunami:  8  reprezentujących  szkoły 
podstawowe i 7 szkoły ponadpodsta-
wowe.  Walczono  w  kategoriach  indy-
widualnych  i  zespołowych.  Zmagania 
sportowe  zostały  rozegrane  w  kon-
kurencji  karabinek  pneumatyczny  10 
+ 3 strzały, odległość 10 m z pozycji 
stojącej.

Głównym  celem  zawodów  było 
uczczenie  pamięci  „Żołnierzy  Wyklę-
tych”, żołnierzy podziemia, którzy po-
legli za ojczyznę lub zostali zamordo-
wani  przez  rosyjskie  NKWD  i  polskie 
UB w latach 1945–1956. 
Ze  względu  na  uroczystości  jubi-

leuszowe  Klubu  III  Turniej  Strzelecki 
miał  szczególnie  uroczystą  oprawę. 
Przy  obecności  pocztów  sztandaro-
wych Gimnazjum w Barcicach, druży-
ny  harcerzy  ZHR  oraz  Grupy  Rekon-
strukcji  Historycznych  „Żandarmeria" 
zebrani  odśpiewali  hymn,  po  którym 
został  odczytany  Apel  Poległych.  Na-
stępnie dyrektor Zespołu Szkół w Bar-
cicach  Grzegorz  Garwol  dokonał 
uroczystego  otwarcia  Turnieju.  Ser-
decznie  powitał  przybyłych.  Z  dumą 
podkreślił okrągłą rocznicę działalno-
ści jedynej szkolnej strzelnicy w regio-
nie. Chciałbym, by wszyscy uczestni-
cy Turnieju mieli świadomość tego, 
że oprócz sportowej rywalizacji zale-
ży nam na uczczeniu pamięci Tych, 
którzy długo po zakończeniu II wojny 
światowej, gotowi byli walczyć z kolej-
nym okupantem o odzyskanie niepod-
ległości. Ówczesne władze wiedziały, 
że żołnierzy walczących w antykomu-
nistycznym podziemiu należy unice-
stwić, wyrzucić poza margines społe-
czeństwa, a potem spowodować, aby 
ludzie o nich zapomnieli. [...] Dziś je-
steśmy tym ludziom winni pamięć, po-
dziw i szacunek. III Turniej Strzelecki 
obchodzony 1 marca temu właśnie 
służy  –  powiedział  Grzegorz  Garwol. 
Oprawę  muzyczną  imprezy  zapewnił 
kierowany przez Marka Kanika chór.
Okolicznościowe  przemówienia  wy-

głosili  zaproszeni  goście:  w  imieniu 
Starosty wystąpił Członek Zarządu Po-
wiatu Nowosądeckiego Marian Ryba, 
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Ewa 
Zielińska,  Burmistrz  Starego  Sącza 
Jacek  Lelek  oraz  Zastępca  Dyrekto-
ra ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej 
Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w  Kra-
kowie Paweł Szczygieł.
Po  tej  części  nastąpiło  uroczyste 

wręczenie pucharów, medali i nagród. 
Zespoły,  które  zajęły  w  klasyfikacji 

miejsca od I do III otrzymały nagrody:
•  szkoły  ponadpodstawowe  –  Pu-

char Starosty Powiatu nowosądeckie-
go, medale, dyplom i upominki rzeczo-
we (zespołowo),
• szkoły podstawowe – Puchar Bur-

mistrza  Miasta  Starego  Sącza,  me-
dale,  dyplom  i  upominki  rzeczowe 
(zespołowo),
• szkoły ponadpodstawowe – Dyrek-

tor  ZS  Grzegorz  Garwol  –  ufundował 
puchary i medale a SKS „Vis” Barcice 
upominki rzeczowe (indywidualnie),
• szkoły podstawowe – przewodni-

cząca  Rady  Miejskiej  Ewa  Zielińska 
ufundowała  puchary,  medale  a  SKS 
„Vis”  Barcice  upominki  rzeczowe 
(indywidualnie).
W  trakcie  zawodów  uhonorowano 

sponsorów,  sympatyków  i  przyjaciół 
Klubu  odznaczeniami  organizacyjny-
mi, o które w związku z 10–leciem wy-
stąpił Szkolny Klub Strzelecki „VIS” do 
Zarządu Głównego Ligii Obrony Kraju 
w Warszawie. Dekoracji odznaczonych 
i wyróżnionych dokonał  Tadeusz Gór-
ka  –  członek  Zarządu  Powiatowego 
LOK w Nowym Sączu  oraz  Kazimierz 
Baran, sędzia PZSS i instruktor LOK.
Jacek Lelek,  burmistrz Starego Są-

cza otrzymał Krzyż Zasługi Klubu Żoł-
nierzy  Rezerwy.  Paweł  Szczygieł,  za-
stępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów  Państwowych  w  Krakowie, 
otrzymał  Srebrny  Medal  za  Zasługi 
dla  Ligi  Obrony Kraju.  Katarzyna Du-
biel, była dyrektor Gimnazjum w Barci-
cach, otrzymała Brązowy Medal za Za-
sługi  dla  Ligi  Obrony  Kraju.  Grzegorz 
Garwol, dyrektor Zespołu Szkół w Bar-
cicach, otrzymał Brązowy Medal za Za-
sługi dla Ligi Obrony Kraju. František 
Solár  dyrektor  Szkoły  Podstawowej 
w Hniezdnem (Słowacja) otrzymał Brą-
zowy Medal  za Zasługi dla Ligi Obro-
ny Kraju. Odznakę Zasłużony działacz 
LOK otrzymali zawodnicy i członkowie 
zasłużeni dla Klubu: Krzysztof Kulpa, 
Paulina Tudaj, Beniamin Pierzga, Syl-
wia  Kulpa.  Wyniki  III  Turnieju,  Strze-
leckiego wraz ze szczegółową klasyfi-
kacją znajdują się na stronach szkoły  
www.zsbarcice.edu.pl. (red)

III Turniej Strzelecki

Pamięci Bohaterom
5 marca pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka oraz Burmistrza Starego Sącza Jacka 
Lelka w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbył się III Turniej Strzelecki 
zorganizowany przez Szkolny Klub Strzelecki „VIS” działający przy Zespole Szkół w Barcicach. Na uwagę za-
sługuje również fakt, że turniej został zgłoszony do programu ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy 
Wyklętych” objętych Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

22  marzec – kwiecień  2016           

sPORT



VI fEsTIWAL PODRóŻnIKóW bOnAWEnTURA

KOMEDIA „WIAGRA I ChRYZAnTEMY”

III TURnIEJ sTRZELECKI W bARCICACh

fot. M. toMaSiaK

fot. woJciecH waliSzewSKi

fot. woJciecH waliSzewSKi




