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Klimatyczny festiwal
33. edycji Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Daw-
nej towarzyszyło hasło „Kontrasty muzyczne – Euro-
pa i Azja”. Po raz pierwszy w historii imprezy uczest-
nicy mieli okazję zapoznać się z muzyką orientalną. 
W Starym Sączu gościły zespoły z Chin i Iranu, a 
także z Francji, Hiszpanii i Niemiec. Klimat dawnych 
czasów można było poczuć nie tylko podczas kon-
certów, ale także na jarmarku historycznym, na 
którym nie zabrakło pokazów walk rycerskich, pre-
zentacji strojów średniowiecznych i degustacji sta-
ropolskiego jadła.
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   Słowem naczelnegoW numerze:

Jeszcze nie ucichły echa po tego-
rocznym, bardzo udanym Staro-

sądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej, 
a już kolejne imprezy szturmują Sta-
rosądecki rynek. Niebawem rusza 
coroczny plener malarski, za chwilę 
czwartkowe letnie kino plenerowe, a 
to dopiero początek wakacji...

Tego lata w Starym Sączu będzie 
naprwdę gorąco od dobrej muzyki, 
regionalnych dań i niecodziennej at-
mosfery. Wszystko za sprawą osób 
mocno zaangażowanych w promocję 
miasta i gmiy – zarówno pracowni-
ków Urzędu, jak i  osób działających 
w stowarzyszeniach i fundacjach na 
terenie Starego Sącza. 

Tegoroczne imprezy w Starym Są-
czu zapowiadają się więc bardzo 
pracowicie, ale na szczęście tylko 
dla organizatorów. Natomiast pozo-
stali będą mogli się zrelaksować, je-
żeli tylko znadą się w odpowiednim 
czasie i miejscu. Aby to ułatwić, za-
chęcam do lektury letniego wydania 
Kuriera Starosądeckiego, gdzie ob-

szernie piszemy o nadchodzących 
wydarzeniach kulturalnych a także 
do włączenia się w organizowane 
imprezy. 

Dla tych, którzy doceniają regio-
nalną sztukę kulinarną czeka tego 
lata nie lada atrakcja. W ostatni 
dzień lipca na płycie starosądeckie-
go rynku, sołectwa gmin Starego Są-
cza i Podegrodzia ugoszczą wszyst-
kich łakomczuchów regionalnymi 
specjałami. Stary Sącz będzie go-
ścił również znanych z ekranów te-
lewizorów bliźniaków z zespołu Go-
lec uOrkiestra, którzy dadzą koncert 
już 13 sierpnia. A pod koniec mie-
siąca – 27 sierpnia rozpocznie się 
Starosądecki Jarmark Rzemiosła, 
który potrwa dwa dni. Zapowiada się 
więc całkiem gorące lato, czego ży-
czę wszystkim czytelnikom Kuriera 
Starosądeckiego pomimo zmiennej 
aury pogodowej.

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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Czekają nas duże 
zagrożenia klimatyczne

Naukowcy i klimatolodzy twierdzą, 
że za 10 lat temperatura naszej pla-
nety znacznie się podniesie, co spo-
woduje stopnienie masy śniegów 
okołobiegunowych i części lodow-
ców. Takie ocieplenie spowoduje pod-
niesienie się stanu wody w morzach 
i oceanach. Ogrzana woda zwiększy 
parowanie i zmieni cały klimat kuli 
ziemskiej. Obserwacja tych zmian, 
choćby w przeciągu dwóch ostatnich 
lat dowodzi, że naukowcy mają ra-
cję. Najpierw Haiti, potem Chile na-
wiedziło potworne trzęsienie ziemi, 
następnie ogromne powodzie w Pa-
kistanie i Australii. Nawet dotąd spo-
kojną Nową Zelandię zniszczył orkan 
o niespotykanej sile. Potem wulkany, 
tsunami i trzęsienie ziemi nawiedziły 
Japonię. Zniszczone elektrownie ato-
mowe, ogromne straty materialne i 
niezliczone jeszcze do końca straty w 
ludziach. 

W Polsce przyzwyczailiśmy się, że 
zima przychodziła na raty i dopiero 
trzeci śnieg pozostawał całą zimę. 
Jednak ostatnia zima już była inna, 
bo zaraz na początku grudnia pierw-

szy śnieg i mrozy były tak obfi te, że 
mroźna zima zaskoczyła wszystkich. 
Ptaki (wróble i sikorki) nie wytrzyma-
ły takiego uderzenia zimna. Karmi-
łem je na parapecie okna przez wie-
le lat, ale obecnej wiosny nie pojawił 
się już żaden wróbel czy sikorka. Tak-
że większe ptaki, jak sroki nie pojawi-
ły się w tym roku. Wytrzymały tę zimę 
gawrony, ale w małych ilościach. W 
ostatnich latach zmniejsza się sys-
tematycznie stan zarybienia w Po-
pradzie i Dunajcu, motyli na polach 
i dżdżownic w glebie. Ogrody przydo-
mowe, niegdyś pełne kwiatów (fi rle-
tek i storczyków) dziś zielenią się tyl-
ko mizerną trawą. Kiedyś były jedynie 
porywiste wiatry halne, a dziś radio i 
telewizja często ostrzega przed wia-
trami przekraczającymi 100 kilome-
trów na godzinę. Dawniej osuwiska 
były rzadkością, a  w roku 2010 była 
ich ogromna ilość. Dawniej większa 
powódź zdarzała się co kilka lat, a w 
2010 roku były aż trzy powodzie.

Wszystko to dowodzi, że przewidy-
wania meteorologów się potwierdza-
ją już w przyspieszonym tempie i sile, 
a więc tytuł moich spostrzeżeń jest 
uzasadniony.

ANTONI RADECKI

Święto Dzieci

W środę 1 czerwca na osiedlu 
Słonecznym w Starym Są-

czu  świętowały dzieci. Z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowano piknik pełen 
atrakcji zarówno dla starszych, jak i 
młodszych. Imprezę wspólnymi siła-
mi przygotowało Centrum Kultury i 
Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu 
oraz Placówka Opiekuńczo-Wycho-
wawcza. Nad bezpieczeństwem czu-
wali wolontariusze ze Stowarzysze-
nia Sursum Corda z Nowego Sącza 
i gimnazjów ze Starego Sącza oraz  
zarząd osiedla. Piknik rozpoczął się 
o 12.30 występem młodych woka-
listek z Zespołu Szkół Zawodowych 
im. W. Orkana w Starym Sączu. Or-
ganizatorzy zadbali by nikomu się 
nie nudziło. Rozgrywane były konku-
rencje sportowe „na wesoło”: bieg 
w workach oraz slalomy przez tory 
przeszkód, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. W trakcie zabaw 
przygrywał zespół Marino z Zespo-
łu Szkół Drzewno-Mechanicznych. 
Wszyscy przybyli mogli wziąć udział 
w loterii, w której każdy los wygrywał. 
"Najfajniejsze było losowanie na lo-
terii, bo do końca nie wiadomo było 
co się wygra" - wspomina Laura – 
uczestniczka pikniku.

Dzieci mogły zaprezentować rów-
nież swoje zdolności plastyczne. Na-
malować coś na asfalcie lub stworzyć 
własnego zwierzaka z balonów. Sio-
stra Małgorzata swoją pomocną ręką 
służyła podczas malowania uśmiech-
niętych buziek małych uczestników. 
Impreza trwała do późnych godzin 
popołudniowych, a wszystkim zebra-
nym na osiedlu  żal było wracać do 
domów. Co chwilę pytano,  dlaczego 
Dzień Dziecka nie może być organi-
zowany częściej? Jak zapewnili orga-
nizatorzy pikniku, kolejne spotkanie 
z tej okazji odbędzie się już za rok.                          

JOLANTA ZACZYK

WYDAWCA:
Centrum Kultury i Sztuki  
im. Ady Sari w Starym Sączu

33-340 Stary Sącz, Rynek 5

tel. 18 4461641

e-mail: kurier@stary.sacz.pl

NAKŁAD 1500 ezgemplarzy

Liczba, która cieszy

229.512 zł 
Taką kwotę udało się pozyskać z 

Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na dofi nansowanie 
tegorocznej edycji Starosądeckiego 
Festiwalu Muzyki Dawnej.               
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W trakcie uroczystości burmistrzo-
wie obu miast: Marian Cycoń i 

Ferenc Ruzsics podpisali deklarację o 
wzmocnieniu kontaktów partnerskich 
obu miast. W programie była też uroczy-
stość pod tablicą upamiętniającą po-
byt na Węgrzech uchodźców polskich 
(1939-1944), a ponadto msza święta 
w Bazylice Karmel, wystawa flag, kon-
certy, bieg „Kesztelyskie kilometry”, bal 
nad „błotnym jeziorem” oraz symbo-
liczne „przekazanie prezydencji” (wraz 
z flagą Unii Europejskiej) burmistrzowi 
Starego Sącza. 

  Keszthely i Stary Sącz są miastami 
partnerskimi od 2001 roku. W ciągu 10 
lat odbyło się kilka wizyt i rewizyt de-
legacji zaprzyjaźnionych miast. Do tej 
pory najbardziej okazałą i największą 
liczebnie reprezentacją Węgrów z Ke-
sthely w Starym Sączu był przyjazd na 
750-lecie miasta w 2007 roku.                   

Starosądeczanie w Keszthely

Ryszard Kumor

Od 3 do 6 czerwca br. odbywały się na Węgrzech „Dni Miasta Keszthely”. W święcie najstarszego miasta 
nad Balatonem (zaprzyjaźnionego ze Starym Sączem) brali udział: burmistrz Marian Cycoń z małżonką 
Marią Marczyk-Cycoń oraz Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta i młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej im. ks. prof. Józefa Tischnera.

WARTO WIEDZIEĆ
Po przegranej kampanii we wrześniu 1939 r. wielu Polaków musiało szukać 
schronienia poza granicami kraju. Naród węgierski otworzył wówczas swoją 
granicę dla ponad 100 tys. polskich uchodźców wojskowych i cywilnych. Roz-
lokowano ich w 141. obozach wojskowych i 114. obozach cywilnych. Taki obóz 
powstał m.in. w Keszthely. Nasi rodacy nie byli skoszarowani, mieszkali w do-
mach prywatnych węgierskich rodzin. Mogli się swobodnie poruszać w miejscu 
pobytu, a za zgodą starosty podróżować po całych Węgrzech. Uchodźcy polscy 
otrzymywali materialną pomoc od Polsko-Węgierskiego Komitetu Opieki Nad 
Uchodźcami. Wielu z nich, za zgodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podej-
mowało pracę, m.in. w Dyrekcji Spółki Akcyjnej Lasów i Wyrębów, Towarzystwie 
Regulacji Wód „Małego Balatonu”, Elektrowni Miejskiej, Szpitalu Miejskim, przy 
budowie drogi państwowej, w drukarni, farbiarni tkanin, wytwórni lodu, w ma-
jątku rodziny Festetics. Dla uchodźców z Polski zorganizowano w Keszthely 
dom leczniczo-wypoczynkowy, sanatorium oraz dom osób w podeszłym wie-
ku. Władze miasta udostępniły im świetlicę na odczyty, kursy językowe i za-
wodowe, próby chóru, orkiestry i sekcji teatralnej. W Keszthely działała jedna 
z największych polskich szkół podstawowych. Starsza młodzież mogła później 
uczyć się w Polskim Liceum i Gimnazjum w Balatonboglár, a nawet studiować 
w Budapeszcie. Uchodźcy polscy chodzili do kościoła razem z Węgrami i czyn-
nie uczestniczyli w życiu wspólnoty parafialnej. Ich bezpieczeństwo skończyło 
się po wkroczeniu na Węgry wojska hitlerowskich Niemiec w marcu 1944 roku. 
Mimo to obóz w Keszthely przetrwał do sierpnia 1944 r. 
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Język angielski po 
węgiersku

Zespół Szkół Zawodowych im. Wła-
dysława Orkana w Starym Sączu 

wie jak motywować i zachęcać swoich 
uczniów do nauki języka angielskiego. 
Sprawa jest prosta – kontakt z żywym 
językiem oraz z rówieśnikami z innego 
kraju. Chęć porozumiewania się w języ-
ku angielskim wyrazili uczniowie ZSZ ze 
Starego Sącza oraz młodzież, która w 
ramach uczniowskiej wymiany między-
narodowej przyjechała do Starego Są-
cza z Węgier. Dwunastoosobowa gru-
pa pod opieką swoich nauczycieli oraz 
uczniów z ZSZ w dniach od 14 do 17 
czerwca poznawała Stary Sącz i okoli-
ce. Podczas zwiedzania Starego Sącza, 
swoją wiedzą chętnie dzielili się ucznio-
wie klasy I Technikum Obsługi Turystycz-
nej: Bartłomiej Krzykalski, Rafał Lasyk, 
Piotr Konopka, Dominika Gaber i Kinga 
Zaremba. ,,Spacer starosądeckim szla-
kiem św. Kingi zakończyliśmy przy źró-
dełku św. Kingi, gdzie uczniów z Węgier 
poczęstowaliśmy ciasteczkami św. Kin-
gi i ciasteczkami papieskimi wypieka-
nymi przez Siostry Klaryski. Wszystkim 
bardzo smakowały" – wspomina Beata 
Damasiewicz, nauczycielka ZSZ. 
Młodzi Węgrzy odwiedzili również Kry-
nicę, gdzie czekał na nich aromatyczny 
grill, zwiedzili Wawel w Krakowie oraz 
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. 
Był czas na zabawę, ale nie zabrakło i 
pracy. Agnieszka Adamek i Beata Da-
masiewicz zorganizowały w ZSZ warsz-
taty językowe zarówno dla uczniów 
swojej szkoły jak i dla rówieśników przy-
byłych z Węgier. Efektem tych zajęć była 
m.in. wystawa pocztówek obrazujących 
miejsca, które udało się zobaczyć mło-
dzieży węgierskiej podczas ich przyjaz-
du do Polski z pozdrowieniami, pisany-
mi oczywiście w języku angielskim dla 
przyjaciół w Dunakeszi. Wśród wido-
kówek zwyciężyła ta, stworzona przez 
Paulinę Szałasz i Császára Pétera. 
To spotkanie pomogło nie tylko złamać 
bariery komunikacyjne dotyczące poro-

zumiewania się w języku obcym wśród 
wielu uczniów ZSZ, ale zaowocowało w 
nowe znajomości i przyjaźnie polsko – 
węgierskie.  (AW)

Nowa karuzela i huśtawki 
Już na początku lipca najmłodsi miesz-
kańcy Moszczenicy Niżnej będą mieć 
nowe, piękne miejsce do zabawy. 
Gmina zakupiła 4 huśtawki, karuzelę 
i zestaw zabawowy, który zostanie za-
montowany na ogrodzonym placu. Na 
placu zabaw pojawią się też 4 ławki, 
kosz na śmieci oraz tabliczka z regula-
minem zabawy. Za wyposażenie i mon-
taż atrakcji dla maluchów gmina zapła-
ci niespełna 29 tys. zł. Ta kwota o tyle 
szokuje, że konkurencyjne przedsię-
biorstwo wyceniło wyposażenie placu 
zabawy wraz z montażem na 53 tys. zł. 
Na sprzęt obowiązuje gwarancja dwóch 
lat. (WW)

Piękniejsze ulice

Jesteśmy świadkami jak Stary Sącz 
pięknieje w oczach. Wyremontowana 
jezdnia i chodniki ulicy 11 Listopada 
to jeszcze nie koniec. Obecnie kończo-
ne są prace związane z estetyzacją uli-
cy. Już pojawiły się nowe drzewa, krzewy 
i kwiaty oraz stalowe ochrony na drze-
wa. Nasadzeniami zajęła się firma Park-
-M Krzysztofa Mroza, która jako jedyna 
stanęła do przetargu. 58 sztuk ochron 
na drzewa wykonali pracownicy obsłu-
gi Urzędu Miejskiego oraz pracowni-
cy zatrudnieni w ramach robót publicz-
nych. Koszt przedsięwzięcia – 74 tys. 
zł pomniejszył się dla gminy prawie o 
50% dzięki zdobytemu dofinansowa-
niu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska.
Kończy się jedno przedsięwzięcie i za-

czyna drugie. W ramach rządowego 
programu ,,schetynówek’’, Stary Sącz 
otrzymał około 6 milionów złotych na 
remont dróg. Te pieniądze wystarczą 
na przebudowę 2,1 km dróg. Remon-
towana jest ulica Topolowa na odcin-
ku 1200 metrów, Magazynowa – 420 
metrów i 22 Stycznia – 480 metrów 
oraz ulice Staszica i Mickiewicza.  We-
dług planu na ulicy Magazynowej przy-
będzie 28 miejsc parkingowych, w tym 
dwa dla inwalidów. Z kolei po obu stro-
nach ulicy Topolowej pojawią się nowe 
chodniki i zatoki dla autobusów. Na uli-
cach zaświeci też 26 nowych lamp, a kli-
matyczne latarnie będą oświetlać ulicę 
Magazynową.
Ulice w centrum również oczekują zmia-
ny – kostka brukowa zastąpi asfalt. I 
coś dla miłośników dwukołowców – po-
wstanie prawie kilometrowa droga dla 
rowerów. (AW)

Barcice w Tadżykistanie 

Paweł Cieślicki z Barcic Górnych, któ-
ry swoje życie zawodowe zaczynał jako 
majster na budowach w Iraku a obecnie 
jest właścicielem firmy budowlanej Bud-
mex, realizuje obecnie dużą inwestycję 
w stolicy Kazachstanu Atyrau. Budowa  
sześciopiętrowego luksusowego apar-
tamentowca niesie ze sobą spore zyski. 
Kontrakt opiewa na niebagatelną sumę 
11 mln 880 tys. dolarów. A kolejnych 
zleceń nie brakuje. Następne zlecenie 
dotyczy realizacji trzech inwestycji biuro-
wych i mieszkalnych w sąsiednim Tadży-
kistanie. Wartość każdej z nich jest sza-
cowana na kilkadziesiąt milionów euro.
Duże inwestycje, jakich podejmuje się 
Budmex to równocześnie otwarte drzwi 
dla wielu polskich specjalistów. W sezo-
nie budowlanym właściciel firmy zatrud-
nia około 500 Polaków, w tym wielu Są-
deczan. (AW)                                                              
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Braterstwo polsko-francuskie 

Ryszard Kumor

Francuzi zostali zaproszeni w okre-
sie festiwalu, ponieważ Lambrez 

jest miastem, gdzie muzyka też zaj-
muje uprzywilejowane miejsce. Dzia-
ła tam szkoła muzyczna, do której 
uczęszcza ok. 250 uczniów, chór 
dziecięco-młodzieżowy oraz odby-
wają się coroczne koncerty muzyki 
francusko-polskiej.

W dokumencie przygotowanym w 
wersji francuskiej i polskiej zapisa-
no m.in., że zgodnie z kontaktami na-
wiązanymi przez dwa kraje, będzie 
utrzymywana stała więź między mia-
stami (gminami), promowany dialog, 
wymiana doświadczeń i działania 
przyczyniające się do polepszania 
jakości życia. Miasta będą wspie-
rać kontakty między obywatelami w 
celu propagowania poprzez większe 
wzajemne zrozumienie i efektywną 
współpracę, prawdziwego ducha eu-
ropejskiego braterstwa. 

Jedenastoosobowa delegacja, z me-
rem, przewodniczącym samorządo-
wej komisji kultury oraz prezyden-
tem Młodzieżowego Domu Kultury i 
kierownikiem miejskiego chóru prze-
bywała w Starym Sączu i zwiedzała 
okolice do 4 lipca. 

Lambres-lez-Douai - w regionie Nord-
-Pas-de-Calais, w departamencie 
Nord, to niewielkie miasteczko na 
północy Francji tuż przy Douai (nad 
rzeką Scarpe i Kanałem Sensée, 35 
km na południe od Lille). W mieście 
działa Stowarzyszenie Polsko-Fran-
cuskie.            

Treść proklamacji

My, MARTIAL VANDEWOESTYNE burmistrz LAMBRES LEZ DOUAI (FRANCJA)
 i MARIAN CYCOŃ burmistrz STAREGO SĄCZA (POLSKA) OGŁASZAMY (PROKLA-
MUJEMY) BRATERSTWO Miast LAMBRES LEZ DOUAI i STARY SĄCZ
 i składamy następującą przysięgę:
My, Burmistrzowie LAMBRES LEZ DOUAI i STAREGO SĄCZA, demokratycznie wy-
brani przedstawiciele,
Przekonani, że jesteśmy wyrazicielami aspiracji i rzeczywistych potrzeb naszych 
społeczności,
Świadomi faktu, że nasza cywilizacja zrodziła się w dawnych wspólnotach lokal-
nych, i że duch wolności znalazł swe odbicie w niezależności wywalczonej przez 
nie, i później, w samorządach lokalnych,
Uważając, że dzieło historii powinno być kontynuowane w szerszych ramach, ale 
że nasz świat będzie światem prawdziwie ludzkich wartości jedynie wówczas, gdy 
obywatele będą żyć swobodnie w wolnych miastach i gminach,
Zapewniając o naszym poszanowaniu dla praw człowieka, które są nienaruszal-
ne i niezbywalne,
Dostrzegając, że wzrastająca wzajemna zależność różnych społeczności wymu-
sza międzynarodowy, globalny porządek jako podstawę trwałego pokoju opiera-
jącego się na związkach takich jak Unia Europejska.
Przekonani, że więzy łączące miasta na naszym kontynencie stanowią podsta-
wowy element w rozwoju obywatelstwa europejskiego i promują ludzki wymiar 
Europy.

UROCZYŚCIE POSTANAWIAMY, ŻE
zgodnie z kontaktami nawiązanymi przez nasze dwa kraje, będziemy:
Utrzymywać stałe więzi między naszymi miastami (gminami), promować dialog, 
wymianę doświadczeń i działania przyczyniające się do polepszania jakości ży-
cia, wynikające z naszych uprawnień,
Wspierać kontakty między naszymi obywatelami w celu propagowania poprzez 
większe wzajemne zrozumienie i efektywną współpracę, prawdziwego ducha eu-
ropejskiego braterstwa,
Akceptować różnice między nami, w atmosferze zaufania i duchu solidarności,
Gwarantować wszystkim ludziom możliwość uczestnictwa w wymianach między 
naszymi miastami (gminami) bez żadnych form dyskryminacji,
Promować poprzez naszą współpracę uniwersalne wartości takie jak wolność, 
demokracja, równość i przestrzeganie prawa,
Połączyć ze wszech miar nasze wysiłki w celu zapewnienia sukcesu naszemu 
podstawowemu przedsięwzięciu mającemu na względzie pokój, postęp i pomyśl-
ność, jakim jest osiągnięcie: jedności europejskiej.
Na dowód czego, My, Martial VANDEWOESTYNE i Marian CYCOŃ, złożyliśmy na 
tym pergaminie nasz podpis.

 Stary Sącz, 29 czerwca 2011 roku

Burmistrzowie Lambres-lez-Do-
uai we Francji i Starego Sącza: 
Martial Vandewoestyne i Ma-
rian Cycoń podpisali 29 czerw-
ca 2011 roku umowę „Przysięgę 
Braterstwa”. Uroczystość odby-
ła się w „Sokole”, między kon-
certami drugiego dnia Festiwa-
lu Muzyki Dawnej. 

INFORMACJE Z REGIONU
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RADA MIEJSKA STAREGO SĄCZA

Absolutorium dla 
Burmistrza 

W poniedziałek 13 czerwca o godz. 
13 rozpoczęła się kolejna sesja 

Rady Miejskiej w Starym Sączu. Ob-
radowano do późnego wieczora. Naj-
ważniejszym punktem obszernego 
programu 8. posiedzenia w tej kaden-
cji była uchwała w sprawie absoluto-
rium dla burmistrza Mariana Cyconia.

 Przed przystąpieniem do głosowa-
nia zostało przedstawione sprawoz-
danie z wykonania budżetu w 2010 
roku oraz opinie Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej. Później o głos poprosił prze-
wodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego Jacek Lelek, przedsta-
wiając efekty i ogromną skalę postę-
pu w zakresie poprawy infrastruktury 
na terenie gminy w ubiegłym roku. W 
głosowaniu wzięło udział 20 radnych: 
14 było za udzieleniem absolutorium, 
6 wstrzymało się od głosu (wszyscy 
obecni na sesji radni z ugrupowania, 
które w wyborach startowało z popar-
ciem Prawa i Sprawiedliwości ).
Zanim rozpoczęto procedurę podejmo-
wania uchwał, sprawozdanie z działal-
ności złożył burmistrz Marian Cycoń 
(część tej prezentacji referował sekre-
tarz gminy Jan Migacz; całe sprawoz-
danie dostępne jest na stronie BIP 
Urzędu Miejskiego "Sprawozdania Bur-
mistrza Starego Sącza"), a później o 
swojej aktywności między sesjami mó-
wił przewodniczący Kazimierz Gizic-
ki. W tej sesji uczestniczyli także rad-
ni powiatowi: Edward Ciągło, Marian 
Kuczaj, Stanisław Śmierciak oraz sta-
rosta Jan Golonka. Do Starego Sącza 
przyjechał też nowy komendant poli-
cji w Nowym Sączu insp. Henryk Ko-
ział. Omawiano kwestię nakładów nie-
zbędnych dla uruchomienia jeszcze w 
tym roku nowego budynku komisaria-
tu w Starym Sączu, ponieważ obec-

ny budynek przy ul. 11 Listopada nie 
spełnia nawet podstawowych standar-
dów. Sporo czasu poświęcono także 
na dyskusję o poprawie dostępności 
komunikacyjnej do naszego regionu. 
Dr Krzysztof Głuc, wiceprezes zarządu 
ds. strategii i rozwoju „Sądeckich Wo-
dociągów”, przedstawił radnym stan 
realizacji na terenie gminy części pro-
jektu rozbudowy systemu gospodarki 
wodno-ściekowej. Podczas posiedze-
nia podjęto 25 uchwał, m.in. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Moszczenicy Wyżnej; 
strategii rozwiązywania problemów 
społecznych na lata 2011-2017; dzier-
żaw nieruchomości; pożyczek w WFOŚ 
i GW na zadania związane z budową 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w gminie Stary Sącz. (RK)

Tablica Ady Sari

29 czerwca na frontonie kamienicy 
wybudowanej przy ul. Sobieskie-

go przez dra Edwarda Szayera, przez 
kilkanaście lat burmistrza miasta, od-
słonięta została tablica w 125. roczni-
cę urodzin jego córki Jadwigi, światowej 
sławy sopranistki - Ady Sari (później na-
uczycielce wielu znakomitych polskich 
śpiewaczek). Tablice ufundował Bur-
mistrz Starego Sącza. W odsłonięciu 
tablicy brali udział: państwo Czechowie 
(Jan Czech jest spokrewniony po ką-
dzieli z rodziną Szayerów), inni krewni, 
Marian Cycoń - burmistrz Starego Są-
cza, Kazimierz Gizicki - przewodniczący 
Rady Miejskiej, Andrzej Długosz - pre-
zes Towarzystwa Miłośników Starego 
Sącza, Maria Sosin - dyrektorka PiMG 
Biblioteki Publicznej, Zofia Wcisło - pre-
zeska Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Gniazdo” oraz 
ks. proboszcz Marek Tabor, który ta-
blice poświęcił. Uroczystość poprzedzi-
ła msza św. odprawiona przez ks. pro-
boszcza. (RK)

Goście z Dunakeszi

Burmistrz Marian Cycoń gościł w 
czerwcu br. delegację władz Du-

nakeszi - partnerskiego miasta na 
Węgrzech. Dunakeszi reprezentowa-
li Dióssi Csaba, burmistrz i członek 
Zgromadzenia Narodowego (Orszag-
gyules), Seltenreich József i Kárpáti 
Zoltán. W spotkaniu uczestniczyli tak-
że Kazimierz Gizicki - przewodniczący 
Rady Miejskiej i Grażyna Leśniak - kier. 
Referatu Rozwoju Lokalnego i Pro-
mocji UM w Starym Sączu. Burmistrz 
Dióssi Csaba, który objął stanowisko 
po wyborach samorządowych na Wę-
grzech 3 października ubiegłego roku, 
przyjechał do Starego Sącza z dekla-
racją podtrzymania partnerskich więzi 
między miastami. Stary Sącz i Dunake-
szi współpracują od wielu lat, a miesz-
kańcy obu miast odwiedzają się przy 
różnych wydarzeniach społeczno-kul-
turalnych. Najbardziej okazałym prze-
jawem tych kontaktów był liczny udział 
Węgrów w obchodach 750-lecia Stare-
go Sącza (część z nich przyjechała w 
sztafecie konnej).
Oprócz kurtuazyjnych spotkań w Sta-
rym Sączu, delegacja z Dunakeszi 
zwiedzała Kraków i „zaliczyła” słyn-
ny spływ Dunajcem (ze Sromowiec do 
Szczawnicy. (RK)

Gazowe inwestycje

Karpacka Spółka Gazownictwa w 
Tarnowie, zajmująca się dostar-

czaniem gazu mieszkańcom gminy 
Stary Sącz, planuje przebudować oko-
ło 270-metrowy odcinek gazociągu w 
miejscowości Myślec. Przyczyna tkwi 
w osuwającej się ziemi, która zagraża 
znajdującej się niedaleko nitce gazo-
ciągu. Plany tej inwestycji są do wglą-
du w Urzędzie Miejskim w Starym Są-
czu. (WW)
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Największy w Małopolsce projekt wodociągowo-kanalizacyjny realizowany jest obecnie przez Sądeckie Wodo-
ciągi na terenie 4 gmin, w tym również w Starym Sączu. W ramach projektu na terenie miasta i gminy Stary Sącz 
zrealizowane zostaną następujące inwestycje: Łazy Biegonickie – sieć kanalizacyjna - 6700 m,  Cyganowice – 
sieć kanalizacyjna - 5000 m, Barcice Górne – sieć kanalizacyjna - 13200 m, Osiedle Jana Pawła II – sieć kanali-
zacyjna - 1900 m i sieć wodociągowa - 2800 m. 

W ramach projektu nastąpi rów-
nież modernizacja Zakładu 
Uzdatniania Wody w Starym 

Sączu, a co się z tym wiąże, unowocze-
śnienie technologii poboru i uzdatniania 
wody z wykorzystaniem najnowszych 
rozwiązań technologicznych. Powstanie 
także kolektor spinający wraz z przej-
ściem pod Popradem (7500 m.), w tym 
komora pomiarowa i umocnienie brze-
gu rzeki Poprad. Cała inwestycja ma 
kosztować 275 mln zł. Dotacja z Fundu-
szu Spójności Unii Europejskiej wynie-
sie około 170 mln zł. Pozostałą sumę 
dopłacą cztery  gminy: Nowy Sącz, Sta-
ry Sącz, Nawojowa i Kamionka Wielka. 
Projekt oznacza swoisty „cywilizacyjny 
skok o 70 lat”, gdyż tyle czasu zajęła-
by realizacja planowanych w projekcie 
zadań przy utrzymaniu obecnego po-
ziomu inwestycyjnego. Planowane za-
kończenie robót budowlanych na tere-
nie Starego Sącza nastąpi w styczniu 
2012 r.

dr Krzysztofa Głuca - wiceprezesa Za-
rządu Sądeckie Wodociągi ds. strategii 
i rozwoju: 

1. W ramach projektu nastąpi m.in. 
modernizacja i rozbudowa Zakła-
du Uzdatniania Wody w Starym Są-
czu. Czy woda w Starym Sączu będzie 
lepsza?

Modernizacja i rozbudowa Zakładu 
Uzdatniania Wody w Starym Sączu słu-
żyć będzie mieszkańcom nie tylko Sta-
rego Sącza, ale także dostarczana bę-
dzie do wielu innych miejscowości. 
Jakość wody po przeprowadzeniu mo-
dernizacji będzie najwyższej klasy, a 
sama Stacja Uzdatniania Wody należeć 
będzie do jednej z najbardziej nowocze-
snych w Polsce. Inwestycja ta zapewni 
przez wiele lat bezpieczną i stabilną do-
stawę wody dla naszych odbiorców.

2. Jaka woda 
obecnie płynie w 
starosądeckich 
kranach?

Pragnę zapew-
nić, że woda do-
starczana obec-
nie do odbiorców 
starosądeckich 
jest w pełni bez-
pieczna i spełnia 
wszystkie normy. 
Modernizacja Sta-
cji Uzdatniania 
Wody służyć bę-
dzie zwiększeniu 
mocy produkcyj-
nych oraz zapew-
nieniu nowocze-
snych sposobów 
produkcji wody 
– obecnie stoso-
wane rozwiązania 
zapewniają wła-
ściwą jakość i bez-
pieczeństwo. Tak 
więc wodę w Sta-
rym Sączu można 
pić prosto z kra-
nu, jednak zawsze 
należy wziąć pod 
uwagę stan in-
stalacji wewnętrz-
nej, przez którą 
dostarczana jest 
woda do miesz-
kań i domów.
 
3. Na jakie uciąż-
liwości mogą na-
potkać Starosą-
deczanie i w jakim terminie?

Generalnie wykonawcy dokładają 
wszelkich starań, aby uciążliwości zwią-
zane z prowadzonymi robotami były dla 
mieszkańców jak najmniejsze. Oczywi-
ście, natura takiej inwestycji powodu-
je, że pewne problemy mogą się zda-

rzać, jednak ma to charakter czasowy 
– typowe przykłady, to roboty realizowa-
ne w pasie drogi, co może powodować 
utrudnienia w ruchu, czy też wykopy 
przebiegające przez prywatne działki. 
Wykonawcy po zakończeniu robót przy-
wracają stan pierwotny i porządkują te-
ren.                   

GOSPODARKA I PIENIĄDZE
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Cywilizacyjny skok o 70 lat
Trwają prace wodno - kanalizacyjne na terenie gminy

Wojciech Waliszewski
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Otwierając drzwi Zespołu Szkół 
– Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum im. Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego ma się wrażenie, że 
świat wygląda tu jakoś inaczej, bar-
dziej promiennie i przyjaźniej, niż gdzie 
indziej. Dobrze wyposażone sale lek-
cyjne oraz sala gimnastyczna, zielo-
ny ogród przyszkolny, nowoczesne bo-
isko sportowe niewątpliwie wpływają 
pozytywnie na odbiór szkoły. Jednak 
faktyczny obraz dopełniają tu ludzie: 
nauczyciele i uczniowie, którzy two-
rzą swoisty klimat. Niejeden dyrektor 
może pozazdrościć szkole w Przysiet-
nicy. Dzieci i młodzież ucząca się tutaj 
jest nie tylko grzeczna i kulturalna, ale 
zarazem aktywna i ambitna, czego co 
roku daje wyraz w osiąganych sukce-
sach, nawet na skalę krajową.

,,Wygrana w Przeglądzie CKiS nie 
była dla mnie zaskoczeniem, gdyż był 
to efekt pracy całorocznej nauczycieli 
i uczniów Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum, które brały w nim udział’’ – 
tak uzasadnia zwycięstwo dyrektor ZS 

w Przysietnicy - Zofi a Golonka. A pra-
cy w szkole nigdy nie brakuje, zarów-
no dla samych uczniów jak i nauczycie-
li, którzy starają się urozmaicać czas 
młodzieży podczas ciekawych zajęć 
pozalekcyjnych, a także cierpliwie po-
magają uczniom w przygotowaniach 
do występów artystycznych, zawodów 
sportowych i konkursów przedmioto-
wych. Trzeba tu dodać, że są w szko-
le nauczyciele szczególnie zaangażo-
wani w swoją pracę i kiedy zachodzi 
taka potrzeba, poświęcają swój wol-
ny czas dla dzieci. To przynosi oczeki-
wane rezultaty. ,,Ten rok, jeśli chodzi 
o indywidualne osiągnięcia uczniów, 
daje nam satysfakcję, ponieważ mamy 
taką perełkę w klasie IV, ucznia Krzy-
sia Radomskiego, który jest laureatem 
Międzynarodowego Konkursu Mate-
matycznego ,,Kangur’’ - obecnie odbie-
ra swoją nagrodę  na wycieczce w Da-
nii w Legolandzie" – z dumą zauważa 
Zofi a Golonka. Warte, choćby zazna-
czenia jest osiągnięcie Łukasza Tokar-
czyka, ucznia klasy II Gimnazjum, który 
zakwalifi kował się do Ogólnopolskiego 
Konkursu ,,Młodzież Zapobiega Poża-
rom’’ i w ogólnopolskim fi nale zajął VI 
miejsce. Jednak nie tylko chłopcy osią-
gają sukcesy. Szóstoklasistka Patrycja 
Citak osiągnęła to, co przez 9 lat nie 
udawało się żadnej dziewczynie. Zdo-
była puchar rektora PWZS w Nowym 
Sączu w Konkursie Matematycznym. 

Współpraca i zaangażowanie
Ale konkursy przedmiotowe czy po-

żarnicze to nie jedyne sukcesy placów-

ki. O wielu uczniach można by tu śmiało 
powiedzieć, że mają artystyczne dusze 
i starają się rozwijać zdolności związa-
ne ze sztuką, chociaż w ich miejscowo-
ści nie ma nawet Domu Kultury, a wio-
dącymi jednostkami, które pomagają 
dzieciom realizować się na tej płasz-
czyźnie są wyłącznie: szkoła, bibliote-
ka i kościół. ,,My ściśle ze sobą współ-
pracujemy’’ – zapewnia Zofi a Golonka. 
Dzięki tej współpracy, która wybiega 
nawet do biblioteki w Starym Sączu, 
młodzież może np. spotykać, rozma-
wiać, zadawać pytania ciekawym auto-
rom książek, a wszystko to w murach 
własnej szkoły. ,,Można powiedzieć, że 
pod względem literackim młodzież się 
rozwija, bo poznaje ciekawych autorów 
i ma z nimi bezpośredni kontakt’’ – za-
uważa dyrektorka Szkoły. Placówka 
chętnie korzysta też z gotowych zapro-
szeń konkursowych. Ostatnio wzięła 
udział w konkursie plastycznym i mu-
zycznym organizowanym przez Zarząd 
Oddziału ,,Prehyba’’ LOP w Starym Są-
czu i Nadleśnictwo Stary Sącz. Również 
tutaj posypały się wyróżnienia i nagro-
dy dla Agnieszki Sekuły, Patrycji Ogo-
rzały, Emilii Garwol, Olgi Trybuły oraz 
Aleksandry Citak i Aleksandry Gizickiej. 
Uczniowie z Przysietnicy pokazali na co 
ich naprawdę stać podczas X Powiato-
wego Konkursu Rozśpiewanych Klas, 
zorganizowanego przez Starostwo Po-
wiatowe w Nowym Sączu. Trzy zespo-
ły muzyczno – wokalne: ,,Amadeo’’, 
,,Karo’’ i ,,Słoneczka’’ zostawiły daleko 
w tyle swoich przeciwników i do Szkoły 
wróciły z wszelkimi możliwymi nagroda-
mi, tj. zajęły I, II i III miejsce. 

Szkoła pełna sukcesów
Zespół Szkół w Przysietnicy zdobył niedawno puchar Burmistrza Starego Sącza w Przeglądzie Artystycznym or-
ganizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu. I wydawać by się mogło, że nie ma w tej wgranej 
nic zagadkowego, gdyby oczywiście nie jeden znaczący fakt, że ta placówka pnie się coraz wyżej po szczeblach 
edukacyjnego sukcesu. 

Wojciech Waliszewski, Anna Wolak
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ZOFIA GOLONKA  - ZAWSZE NA POSTERUNKU

Chcemy, żeby dzieci rozwijały się nie tylko w za-
kresie wiedzy ścisłej, ukierunkowanej, ale również pod 
względem plastycznym i muzycznym. 
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Niewątpliwie bogata oferta zajęć po-
zalekcyjnych i zaangażowanie wielu 
nauczycieli wpływa na osiągane przez 
uczniów sukcesy. ,,Jeszcze przed wpro-
wadzeniem obowiązkowych dwóch go-
dzin dodatkowych w tygodniu, tzw. go-
dzin karcianych, dwóch nauczycieli 
wychowania fi zycznego organizowało 
UKS w szkole, w którym dzieci i mło-
dzież chętnie uczestniczą’’ – doda-
je Zofi a Golonka. Nauczyciele muzy-
ki przygotowują zespoły muzyczne do 
wszelakich występów i apeli, często 
również poza godzinami pracy.  W szko-
le działa także koło plastyczne, teatral-
ne i dla najmłodszych prowadzone są 
zajęcia matematyczne, reaktywowano 
też harcerstwo. ,,Bardzo się cieszę, że 
udało mi się reaktywować drużynę zu-
chową i harcerską na wszystkich eta-
pach nauczania. W klasach młodszych  
funkcjonują obecnie dwie drużyny zu-
chowe, w klasach starszych i gimna-
zjum – drużyny harcerskie" – cieszy 

się Zofi a Golonka dla której harcerstwo 
wiąże się również z jej młodzieńczy-
mi latami.  Funkcjonujące w ZS grupy 
UKS chętnie biorą udział w zawodach 
sportowych. Szkoła organizuje zawo-
dy w sportach siłowych o puchar Bur-
mistrza Starego Sącza. Konkurs cieszy 
się bardzo dużą popularnością wśród 
chłopców, co przekłada się też na fre-
kwencję. Często w tych zawodach bie-
rze udział ponad 100 zawodników, czyli 
jedna trzecia całej szkoły. Szkolne SKO 
brało udział w ogólnopolskim konkur-
sie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w 
PKO”. Na etapie regionalnym w Krako-
wie szkoła otrzymała nagrodę fi nanso-
wą II stopnia – 1000zł.

Szkoła otwarta na możliwości
Warto podkreślić, że Szkoła w Przy-

sietnicy ma charakter placówki otwar-
tej, ale otwartej zarówno pod wzglę-
dem korzystania z możliwości, jakie 
płyną z zewnątrz, choćby udział w pro-
jekcie ,,Nasza prezydencja w Unii Eu-
ropejskiej’’ organizowanym przez Ku-
ratorium Oświaty jak również pod 
względem dopingowania swoich 
uczniów w ich indywidualnych zainte-
resowaniach. Udział w projekcie ,,Dia-
ment’’, czyli programie zajęć, skiero-
wanym do osób zdolnych, świadczy 
o fakcie, że szkoła nie tylko dobrze 
edukuje, ale również chce pomagać 
uczniom rozwijać się jeszcze bardziej.

,,Nasz uczeń Damian Wierny zdobył 
III miejsce w Krakowie w ramach kon-
kursu ,,Super Mini Truck’’ (zbudowa-
nie repliki samochodu ciężarowego). 
Klasa była bardzo zainteresowana pa-
sją kolegi, tj. modelarstwem. My to wy-
korzystamy w przyszłym roku, aby za-
chęcić dzieci i młodzież do rozwijania 
własnych zainteresowań’’ – podkreśla 
dyrektorka szkoły.

Zofi a Golonka jest dumna nie tylko 
z sukcesów swoich uczniów, ale rów-
nież z pracy pedagogicznej swoich na-
uczycieli, gdyż pamięta czasy, kiedy w 
szkole nie działo się najlepiej i potrze-
ba było dużo pracy włożyć w wychowa-
nie dzieci i młodzieży, aby na koniec 
zapanowała oczekiwana harmonia. 
,,Mieliśmy lata, w których było ciężko 
pod względem wychowawczym, ale 
mam nadzieję, że to już jest za nami. 
Mamy statut, jasno określone zasady, 
staramy się być konsekwentni i stara-
my się współpracować blisko z rodzi-
cami. Dzięki temu, obecnie nie mamy 
problemów dotyczących nadmiernej 
agresji czy kradzieży. Nie dochodzą 
do nas informacje o sprawach narko-
tyków, alkoholizmie czy paleniu pa-
pierosów na terenie szkoły. Nie mamy 
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W NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ ZAJĘCIA TRWAJĄ OD RANA DO PÓŹNEGO POPOŁUDNIA

ŁUKASZ TOKARCZYK – ZDOBYWCA VI MIEJ-
SCA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „MŁO-
DZI ZAPOBIEGAJĄ POŻAROM”

NAGRODZONA PRACA DAMIANA WIERNEGO 
W KONKURSIE "SUPER MINI TRUCK"
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też takich sygnałów od policji czy z 
sądu, aby takie sytuacje w naszym 
środowisku na etapie Szkoły Podsta-
wowej czy Gimnazjum miały miejsce’’ 
– zapewnia. 

Dzieci i młodzież razem
Trud i praca wkładana przez wy-

kształconych nauczycieli, z bogatym 
doświadczeniem zawodowym przyno-
si rezultaty. Szkoła próbuje niwelować 
barierę wiekową pomiędzy dziećmi i 
starszą młodzieżą. Nie tylko wspólna 
organizacja apeli, akademii, w których 
uczestniczy cała szkoła, ale również 
zorganizowanie zespołu artystyczne-
go, w którym doskonale funkcjonu-
ją 5-latki i młodzież gimnazjalna daje 
temu wyraz. ,,Choć taka sytuacja to ra-
czej rzadkość w szkołach, muszę przy-
znać, że między tymi dziećmi nie ma 
agresji, nie dokuczają sobie wzajem-
nie, choć na początku, w tych latach 
początkowych tworzenia się zespołu, 
takie rzeczy się zdarzały’’ – dodaje Zo-

fi a Golonka. 
Szkoła stawia na rozwój samorząd-

ności, co roku przeprowadzane są wy-
bory do Samorządu Uczniowskiego 
oraz opiekunów samorządu z pośród 
nauczycieli. Samorząd uczniowski jest 
wiodącą organizacją w szkole. Przed 
wyborami nauczyciel historii i wiedzy 
o społeczeństwie organizuje prawybo-
ry oraz debaty z kandydatami na rad-
nych czy posłów w ramach projektu 
„Młodzi Głosują”. Szkoła gościła wielu 
ciekawych ludzi, min. marszałka sena-
tu Bogdana Borusewicza.

Na apelach prezentowane są pro-
gramy począwszy do zerówki, a skoń-
czywszy na gimnazjum. ,,Bardzo cie-
kawym elementem wychowawczym 
jest nagradzanie tego, co się podoba. 
Wszyscy się przyzwyczaili, że cenią to 
co jest dobre i hojnie nagradzają to 
brawami’’ – tłumaczy dyrektorka. 

Zofi a Golonka bardzo umiejęt-
nie wpływa na motywację swoich 
uczniów. Nie czeka na koniec roku, by 
pochwalić na łamach całej szkoły za-

służonych, którzy osiągają sukcesy, 
ale robi to sukcesywnie podczas apeli 
szkolnych, aby wzmacniać motywację 
wśród uczniów i uczennic, którzy osią-
gnęli jakiś sukces i zarazem zachęcić 
pozostałych do brania przykładu ze 
swoich kolegów i koleżanek. 

Praca nawet latem
W ostatnich latach szkoła nie próż-

nowała, również w okresie wakacji let-
nich i zimowych, czynnie uczestnicząc 
choćby w programie ,,Bezpieczne Wa-
kacje’’ czy organizując półkolonie, co 
niewątpliwie aktywizowało uczniów i 
było doskonałą alternatywą dla dzieci, 
które nie miały możliwości wyjazdu na 
inny wypoczynek. 

Przez ostatnie lata dużo w szkole się 
zmieniło, nie tylko pod względem edu-
kacyjno – wychowawczym, ale również 
tym bardziej przyziemnym i równie 
ważnym, takim jak: rozbudowa szkoły i 
sali gimnastycznej, czy też zagospoda-
rowanie terenu wokół szkoły. Kto za-
służył na pochwałę i uznanie? Nie ma 
tu wątpliwości, że dyrekcja placówki 
oraz wszyscy nauczyciele, którzy każ-
dego dnia pracują na ten sukces. A 
to, jak będzie wyglądać każdy kolejny 
rok w tej szkole wciąż będzie zależa-
ło od zaangażowania i chęci współpra-
cy osób, które w niej pracują. ,,Muszę 
powiedzieć, że jestem dyrektorem z 
długim stażem, myślę, że moja praca 
zawodowa  już dobiega końca. Wiado-
mo, że jest dużo jeszcze do zrobienia, 
ale też dużo udało się zrobić" – dodaje 
Zofi a Golonka.                                      
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PODCZAS ZAWODÓW SIŁOWYCH – SZKOŁA NIE TYLKO DBA O ROZWÓJ INTELEKTUALNY DZIECI I 
MŁODZIEŻY ALE TAKŻE FIZYCZNY

UROCZYSTE ZAPRZYSIĘŻENIE ZUCHÓW I HARCERZY. DRUŻYNAMI OPIEKUJĄ SIĘ: 
MAGORZATA TOKARCZYK, MAGORZATA OPOKA, IWONA OGORZAŁY, MAŁGORZATA JARZĄB

Początki szkoły w Przysietnicy sięga-
ją lat 80-tych XIX wieku, kiedy po raz 
pierwszy powstała tu szkoła fi lialna. 
Pierwszym nauczycielem był Ignacy 
Rogulski. Przez lata szkoła ulegała 
zniszczeniu, m.in. przez burzę grado-
wą, która nawiedziła Przysietnicę w 
1928 roku. W tym samym roku funk-
cję kierownika szkoły sprawował Jan 
Danielski, który na podstawie akt, 
odtworzył najstarsze dzieje szko-
ły. 10 stycznia 1938 roku ucznio-
wie zostali wprowadzeni już do no-
wego budynku szkoły. W 1997 roku 
rozpoczęto rozbudowę szkoły, by w 
roku następnym dokonać uroczy-
stego otwarcia nowej jej części. Od 
1 września 2004 roku uchwałą Rady 
Miejskiej w Starym Sączu  powołano 
Zespół Szkół - Szkołę Podstawową i 
Gimnazjum. 17 września 2006 roku 
oddano do użytku salę gimnastycz-
ną z pełnym wyposażeniem.
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Chociaż obecnie nie wyobraża sobie 
życia bez dwukołowca, to kilkanaście 
lat wstecz nawet nie marzył o tym, by 
co roku zdobywać kolejne kilometry 
podczas swoich wyjazdów. 

Pomimo tego, że urodził się i skoń-
czył szkołę podstawową w Starym Są-
czu nie pozostał tutaj. Wyjechał na 
Śląsk i tam przeżył długie lata życia. 
Tam skończył technikum, został zwer-
bowany do wojska i tam pracował cięż-
ko na kolanach jako górnik na niskich 
pokładach, a następnie jako sztygar 
zmianowy i oddziałowy, pod którego 
pieczą znajdowało się około 50 pra-
cowników. Miłość do bardzo ładnej 
Sądeczanki przywiodła go z okolic Mi-
kołowa, gdzie wcześniej pracował do 
kopalni w Jastrzębiu, ze względu na 
możliwy przydział mieszkania. Tam 
wraz z żoną i dziećmi wiedli spokojne 
życie, a w międzyczasie budowali dom 
w Starym Sączu, aby móc w przyszło-
ści powrócić do korzeni. Udało się to 
w momencie przejścia na emeryturę. 
Andrzej Wojnarowski z otrzymanej od-
prawy kupił sobie swój pierwszy rower 
,,Puma’’, który na tamte czasy był swo-
istym rarytasem.

Czas zmian
Życie na emeryturze przyniosło, 

można by rzec, zmiany o 360 stopni. 
Przyzwyczajony do ciężkiej pracy głę-
boko pod ziemią, mógł nareszcie na-
cieszyć się słońcem, deszczem i śnie-
giem. Szybko znalazł się blisko natury,  
choć jeszcze podziwiał ją jako pieszy 
obserwator. Będąc członkiem Polskie-
go Towarzystwa Tatrzańskiego, a tak-
że przewodnikiem Karpat Wschod-
nich i Zachodnich często przemierzał 

szlaki górskie. Duży wpływ na zamia-
nę pieszych wędrówek na te rowero-
we mieli dwaj artyści-rzeźbiarze z No-
wego Sącza, z którymi często jeździł 
na jednodniowe wycieczki rowerowe. 
Jednocześnie wiedział, że ci jeżdżą i 
na dłuższe dystanse, do Macedonii. 
Pewnego dnia jeden z nich zapropono-
wał Andrzejowi wyjazd na Węgry. Sta-
rosądeczanin wahał się, bo nie wie-
rzył we własne siły. Myślał, że sobie 
nie poradzi, ale w końcu zdecydował 
się. Na owe czasy wyjazd za granicę 
to było coś, a jeszcze rowerem, z na-
miotem rozbitym gdzieś ,,na dziko’’ – 
to trochę jednak przerażało. Pierwszej 
nocy prawie nie spał, ale potem było 
coraz lepiej. Dziś, w wieku 64 lat pod-
czas rowerowych wyjazdów nie boi się 
dalekich tras: liczy na swój ciepły śpi-
wór i gościnność gospodarzy, z który-
mi zawsze potrafi  się porozmumieć w 
naszym ojczystym języku. Jeszcze nie 
zdarzyło mu się, aby ktoś odmówił mu  
miejsca w ogrodzie, gdzie mógłby roz-
bić swój namiot. 

Dalekie wyprawy
O ludziach, których spotyka na swo-

ich trasach mówi z uśmiechem. Okazu-
je się, że jest wielu pasjonatów, którzy 
tak samo jak on, cenią jazdę na rowe-
rze. Andrzej Wojnarowski całą zimę 
próbuje zgromadzić trochę funduszy, 
żeby sezon rozpocząć na rowerze.

A dobry sezon, to taki, kiedy uda się 
wybrać w dłuższą trasę. Tych w życiu 
Andrzeja nie brakuje. W 2009 roku ru-
szył na podbój Portugalii. 4600 kilo-
metrów i własna niezależna trasa przy-
niosła mu dużo satysfakcji, zwłaszcza, 
że okazała się być najdłuższą trasą 
europejską, a Starosądeczanin wraz 
ze swoją 3-osobową ekipą przemierzy-
li ją jako pionierzy. Z tej wyprawy z du-
żym entuzjazmem wspomina noclegi 
na plaży pod gołym niebem. Uwielbia 
jeździć do Austrii, był tam już 8 razy. 

Wojciech Waliszewski 

Pod patronatem Kuriera Starosądeckiego
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Chyba nie podejrzewał się o to, że sam wyreżyseruje sobie taki właśnie scenariusz życia człowieka na emery-
turze, i tego że to życie będzie tak silnie przepełnione pasją. Starosądecznin Andrzej Wojnarowski, bo o nim 
mowa, nie raz już słyszał słowa: Po co ci ten rower i te wyprawy…, ty zdrowie przez to wszystko stracisz. Fakt, 
Andrzej Wojnarowski nie wyciąga roweru tylko po to, by przejechać nim kilkadziesiąt metrów, czy pojechać 
coś załatwić na mieście. Od 10 lat rower jest jego pasją i właśnie na rowerze podziwia piękno górskiej przyro-
dy Beskidu Sądeckiego, a przede wszystkim odwiedza kraje europejskie, pokonując w sezonie średnio 7 tys. 
kilometrów.

Rowerem po Europie
czyli czy można podróżować za 25 zł dziennie?

Rower jest dla mnie odprężeniem, kiedy mnie 
jakaś chandra dopadnie, to rower jest dla mnie   
doskonałą alternatywą, odprężam się, relaksuję.
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Jeździ zarówno popularną międzyna-
rodową trasą rowerową Greenways – 
Morawy – Wiedeń jak również swoją 
ulubioną m.in. przez Chochołów, Su-
chą Horę i Dolny Kubin. 

Długie wyjazdy wymagają jednak 
odpowiedniego przygotowania. Zimą 
trenuje na nartach, by nie stracić for-
my. Przygotowanie fi zyczne rowerzy-
sty to jednak nie wszystko. Koniecznie 
trzeba sprawdzić rower pod wzglę-
dem technicznym, zadbać zwłaszcza o 
komfortowe siodełko, spakować spe-
cjalną odzież w zależności od pogo-
dy, namiot, karimatę, śpiwór, zestaw 
narzędzi, gdyby coś się nieszczęśliwie 
zepsuło i oczywiście zabrać kuchen-
kę, najlepiej na paliwo, gdyż taką ła-
twiej uzupełniać. Sam ma jeszcze taką 
z 1981 roku, rosyjską i bardzo sobie ją 
chwali. Koszty nie muszą być duże, je-
żeli tak jak Andrzej Wojnarowski same-
mu przygotowuje się posiłki. Spraw-
dzona dniówka to 25 zł na wyżywienie 
oraz inne nieprzewidziane wydatki.

Wokół Morza Bałtyckiego
Skromny rowerzysta ze Starego Są-

cza zjeździł już całą Europę, ale wciąż 
szuka nowych dróg. Ma dwa wielkie 
marzenia. Chciałby wydać przewod-
nik trasy Polska - Portugalia, którą 
sam opracował. Chciałby też kiedyś 
znaleźć się w Maroko, choć zdaje so-
bie sprawę, że tam bez dojazdu sa-
mochodem się nie obejdzie. W tym 
roku wraz z Maciejem Rychtą, kajaka-
rzem górskim z Nowego Sącza i wice-
mistrzem olimpijskim z Monachium 
zamierza objechać Morze Bałtyckie i 
tym samym odwiedzić rowerem w su-
mie 21 państw. Wspólnie przejadą m. 
in. przez Niemcy, Litwę, Łotwę, Esto-
nię, Włochy, Rumunię, Węgry, Austrię, 
Chorwację. Pokonają w sumie około 
5 tys. kilometrów. Na tegoroczną wy-
prawę po raz pierwszy udało się po-
zyskać sponsora, którym jest fi rma 
Fakro z Nowego Sącza (wcześniejsze 
wyprawy były realizowane wyłącznie z 
środków własnych pasjonaty). Wypra-

wa realizowana jest pod patronatem 
Kuriera Starosądeckiego, a relację z 
jej przebiegu opublikujemy w najbliż-
szych numerach. 

Oby pogoda sprzyjała naszym ro-
dzimym pasjonatom, a ludzie, których 
spotkają na trasie nie szczędzili go-
ścinności.             

ABC bezpiecznego rowerzysty wg. 
Andrzeja Wojnarowskiego

1. Miej wyobraźnię.
2. Przewiduj (zabierz narzędzia – na 
trasie mogą się przydać).
3. Używaj sprawdzonego sprzętu – 
sam musisz zadbać o  komfort jazdy.
4. Wybierz odpowiednie siodełko (na 
długich trasach zrozumiesz o czym 
mowa).
5. Nie bój się drogi, stosuj się do 
oznaczeń.
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31 lipca od 15 godziny starosądec-
ki rynek wypełni się kulinarnymi zapa-
chami regionu. Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Działania Brama Beskidu 
– organizator festiwalu ,,Lachowska 
Micha’’ zapewnia, że oprócz smacz-
nych potraw, którymi chwalić się będą 
poszczególne sołectwa gminy Pode-
grodzie i Starego Sącza. Będzie też 
można podziwiać występy zespołów 
regionalnych. Festiwal potrwa do go-
dziny 19, a przed jego zakończeniem 
dowiemy się, które sołectwo zwycię-
żyło w kulinarnych potyczkach. Wy-
boru dokona oczywiście publiczność. 
Impreza będzie finansowana ze środ-
ków programu LEADER.

Chwila odpoczynku i 27 sierpnia 
wracamy na płytę rynku, by znów 
świętować, tym razem w ramach Sta-
rosądeckiego Jarmarku Rzemiosła 
organizowanego przez Urząd Miejski 
w Starym Sączu oraz Fundację Rozwo-
ju Ziem Górskich. Podczas dwóch dni 
imprezy (Jarmark potrwa do 28 sierp-
nia) będziemy mieli okazję cofnąć się 
o kilka wieków wstecz, by znaleźć się 
na prawdziwym jarmarku obfitującym 
w rękodzieło ludowe. Lady kramów 
uginać się będą pod ciężarem talerzy 
i wypalanych kuferków, rzeźb, malun-
ków na drewnie, glinianych wazonów, 
wyrobów z drewna, płaskorzeźby. Nie 
zabraknie też figurek z wosku pszcze-
lego, szydełkowych aniołków, kwia-
tów z bibuły, drewna, wyrobów z sia-
na, artystycznych wyrobów lnianych i 
skórzanych, ozdób i kompozycji z su-
szu, haftu, koronki klockowej, dekora-
cji z wikliny, korzenioplastyki. Piękna 
biżuteria zwróci na pewno uwagę nie 
jednej z pań, a zabawki ludowe zainte-
resują najmłodszych gości Jarmarku. 
Jednym słowem każdy znajdzie tu coś 
dla siebie. I tak jak w przypadku ,,La-
chowskiej Michy’’ tej imprezie również 
towarzyszyć będzie muzyka ludowaw 
wykonaniu artystów z Polski, Słowacji 
i Węgier. 

Wyczekiwanym momentem impre-
zy będzie rozstrzygnięcie konkurs fo-
tograficznego ,,W widłach Dunajca i 

Popradu’’, podczas którego pozna-
my zwycięzców najlepszych fotografii 
ukazujących piękno naszego regionu.

A zatem nie mała dawka emocji i 
moc atrakcji czeka nas tego lata, jeśli 
tylko pojawimy się na płycie starosą-
deckiego rynku. 

Gorące lato atrakcji
Bardzo regionalnie i gorąco zapowiada się to lato w Starym Sączu. Wszystko dzięki planowanym tutaj 
imprezom, na których nie zabraknie regionalnego jadła, a doznania smakowe zrównają się na pewno z 
tymi słuchowymi za sprawą nuty folklorystycznej. 

Anna Wolak

Na młodych fotografów czeka nie lada wyzwanie. Lokalna Grupa Działania 
Brama Beskidu właśnie ogłosiła konkurs fotograficzny zatytułowany W wi-
dłach Dunajca i Popradu. 

Zdjęcia konkursowe powinny ukazać piękno przyrody, krajobrazu, architek-
tury i folkloru gmin: Stary Sącz i Podegrodzie. Zwycięży nie tylko doskona-
ła technika wykonanej fotografii, ale również kreatywność i wizja artystyczna 
twórcy. Konkurs przewidziany jest dla dwóch kategorii: szkoły podstawowe 
i gimnazja z gmin Stary Sącz i Podegrodzie oraz kategoria ,,OPEN’’. A jest o 
co walczyć. Do wygrania m. in. notebook, MP4, MP3, GPS. Ponadto wybrane 
prace będzie można oglądać na czasowych ekspozycjach, a najlepsze z nich 
zostaną zebrne i wydane w formie folderu. 

Prace w wersji papierowej (20 cm x 30 cm) oraz w wersji elektronicznej wraz 
z wypełnionym formularzem należy dostarczyć do biura LGD Brama Beskidu, 
ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz do 31 lipca. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 547 66 80 lub na stronie: 
www. bramabeskidu.pl

WYDARZENIA KULTURALNE
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Imię Starosądecczanki, znakomi-
tej rzeźbiarki Teresy Plata (1946-

2009) jest wymienione na pierwszej 
karcie albumu „Nowiński – Plakat – 
Rysunek – Kolor”. Starannie wydany 
tom, wagą przypomina dysk olimpij-
ski. Jego pełne wymiary to 305 mm x 
248 mm x 26 mm. Publikacja dotyka 
wnikliwie sfery wrażliwej i intymnej. 
Bada i ukazuje indywidualne dzieje 
twórczości profesora Mariana Nowiń-
skiego. To historia 37 lat. Publikacja 
skupia uwagę czytelnika, zaciekawia, 
zdumiewa, informuje, a nawet hipno-
tyzuje kompozycją i barwą. Intryguje i 
porusza piękną frazą, narracją literac-
ką i wizualną. Dzięki tłumaczeniom na 
angielski i francuski może być zrozu-
miała dla 700 milionów czytelników. 

Na 256 stronach książki otrzymuje-
my pełny scenariusz oryginalnego fi l-
mu animowanego z dorobkiem arty-
stycznym łączącym sztukę plakatu z 
rysunkiem i kolorem. Znany w Starym 
Sączu z Międzynarodowych Plenerów 
Malarskich Marian Nowiński jest w 
albumie Bohaterem ukazanym mię-
dzy mitem a snem. Snem pozornie 
odległym od odpoczynku i relaksu, 
ale snem o sztuce przeniesionym na 
płótno, papier i nowe podobrazia, któ-
re korespondują z autorskimi marze-
niami.  Ta księga - nasycona językiem 
naukowym – jest zrozumiała, wydaje 
się, że kwitnie, gdy jest oglądana. Per-
spektywa artystyczna znakomitego 
albumu pokazuje doświadczenia hisz-
pańskie Nowińskiego polegające na 
rozwikłaniu tajemnicy Don Kichota. 
To, co w twórczości inspirowała prof. 
Teresa Plata, a rozwijał Marian No-
wiński rozpoczynało się od nieboskło-
nu, od światła, jasności i klarownej 
wyobraźni. Powstałe obrazy dociera-
ły przez maestrie kompozycji - znacz-
nie dalej, do czytelników, artystów i 
osób wrażliwych. Nowiński jest mi-
strzem tworzenia nowej syntezy, wy-

rażanej w ekspresji 
lapidarnej jednego 
znaku. Doświadcza-
my tajemnicy, ale 
jakby po nici Ariad-
ny docieramy do 
ujrzenia nowego i 
głębokiego sensu. 
Poznawanie sensu 
jego dzieł przemie-
nia się w epifanię 
kolekcjonera, który 
współuczestniczy 
w twórczym rytuale 
laudacji dzieła. Je-
żeli szukając wzru-
szenia doświad-
czymy artystycznej 
przemiany ozna-
cza to, że groteska 
i absurd dysponu-
ją niezwykłym tem-
peramentem i siłą 
transformującą. W 
dziele dotyczącym 
twórczego życia 
profesora Mariana 
Nowińskiego poru-
sza dedykacja. Ten 
wpis ma unikalną 
melodię, siłę praw-
dy, emocji twórczych, uczucia i inwo-
kacji, „Teresie, która była moją inspi-
racją i natchnieniem”.  

W Warszawie, dwie uczelnie, plaso-
wane w rankingach ogólnopolskich 
na czołowych miejscach wśród szkół 
wyższych wydały ten album. Uczelnie 
- Akademię Sztuk Pięknych w Warsza-
wie i Polsko-Japońską Wyższą Szko-
łę Technik Komputerowych łączy 
od kilku lat profesor Marian Nowiń-
ski. Aktywny jako twórca, nauczyciel 
akademicki i dziekan otrzymał od ma-
cierzystych Uczelni album, książkę ar-
tystyczną, monografi ę swego dorobku 
twórczego. Nowiński wniósł do księgi 
imponującej rozmachem, kształtem i 

różnorodną perspektywą badawczą - 
całe swoje archiwum. Otrzymał dzie-
ło, które pod redakcją i z wkładem 
autorskim Tadeusza Walentowicza 
współtworzyli Abel Murcia, Mariusz 
Knorowski, Włodzimierz Orzeł, Lucjan 
Hanak, Maria Teresa Krawczyk, Piotr 
Szymor, Dorota Raciborska i Andrzej 
Stroka, który układ grafi czny i typo-
grafi czny książki i CD ułożył. Doko-
nał wyboru i zamieścił wszystko co w 
księdze, o albumowym charakterze, o 
profesorze Nowińskim być powinno. 
Na grzbiecie albumu jest portret No-
wińskiego jak renesansowego malar-
stwa Michała Anioła lub Rafaela. Do 
odczytywania i do oglądania. 

Kluczowe znaki ułatwiające dotar-
cie do albumu – cennego dla miesz-
kańców Starego Sącza to numery 
ISBN współedytorów: 
978-83-61558-41-5 
976-83-89244-88-8

Nowy album Mariana Nowińskiego
„Teresie, która była moją inspiracją i natchnieniem”

WŁADYSŁAW SERWATOWSKI  

Ta księga - nasycona językiem naukowym – jest 
zrozumiała, wydaje się, że kwitnie, gdy jest oglądana
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Już po raz szósty w tym roku, zie-
mia starosądecka będzie go-

ścić znakomitych artystów w ramach 
VI Międzynarodowego Pleneru Ma-
larskiego - Sympozjum Kultur Lokal-
nych Stary Sącz 2011. Imprezę, jak co 
roku, między innymi współorganizuje 
Fundacja Rozwoju Ziem Górskich we 
współpracy z Centrum Kultury i Sztu-
ki im. Ady Sari oraz Gminą Stary Sącz 
w ramach programu „Mecenat Ma-
łopolski” fi nansowanego ze środków 
Województwa Małopolskiego. Głów-
nym sponsorem pleneru jest fi rma Fa-
kro z Nowego Sącza. Artyści z całego 
świata przyjadą do grodu Kingi już 16 
lipca i dwa tygodnie spędzą w swoim 
gronie, nie tylko tworząc nowe obra-

zy, ale również ubogacając siebie wza-
jemnie doświadczeniami i przemyśle-
niami, odmiennością kultur regionów, 
z których się wywodzą. W trakcie ple-
neru odbędą się spotkania związane 
z sympozjum w temacie Kultury Lo-
kalne, które poprowadzi krytyk sztuki 
z warszawy Władysław Serwatowski i 
Fotogra z USA  Czesław Czapliński. Na 
te spotkania zapraszamy wszystkich 
chętnych.

Uwieńczeniem spotkania artystów 
– plastyków będzie wernisaż ich prac 
wykonanych podczas pleneru, któ-
ry odbędzie się jak co roku w Gale-
rii Sztuki " Pod Piątką" w Starym Są-
czu. Na plenerze i wystawie na pewno 
nie zabraknie polskiego artysty, mala-

rza, grafi ka, profesora Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, Mariana No-
wińskiego, pełniącego podczas Plene-
ru funkcję komisarza artystycznego i 
organizatora pleneru. 

Dużą atrakcją podczas samej wy-
stawy będzie możliwość rozmowy z 
artystami : Huang Guang Hui, Chen 
Hong Qi, Chen Xiaodan, Yang Mu-
shi (Chiny), Leonid Khobotov, Wasilij 
Martynczuk (Białoruś), Mauro Baldi-
no,  Gianluca Tedaldi (Włochy), Fabien 
Harel, Emmanuel Fage (Francja), Maki 
Ohkojima, Misa Tsumiyama (Japonia), 
Paco Santana (Hiszpania), Wacław Ja-
gielski, Sabina Sujew, Krzysztof Kuliś,  
Piotr Sieciński, Józef Pogwizd, Piotr 
Nowiński, Jola Kolary (Polska).         

1. W kręgach artystycznych i akade-
mickich mówi się o Panu jako o ar-
tyście – indywidualności, na czym ta 
indywidualność polega?

Zacytuję tekst prof. Stanisława Ta-
bisza z Krakowskiej ASP: "Malarski 
świat na "papierowych" obrazach Ma-
riana Nowińskiego ma w sobie intry-
gujący pierwiastek gry i zabawy. To 
świat niekiedy mocno oniryczny bądź 
mityczny, przedstawiający niezwykłe 
wydarzenia, kumulujący wiedzę o lo-
sie człowieka, o jego egzystencjalnej i 
metafi zycznej trwodze. To przypowieść 
o potrzebie stwarzania w wyobraźni 
czegoś, co nie  istnieje w realności ale 
czym człowiek żyje i ku czemu kieruje 
się jego umysł dążący do poznawania 
zagadki istnienia w czasie i wymiarach 
nieskończoności oraz w tych możli-
wych do ogarnięcia zmysłami i kate-

goriami rozumu. Ta intensywność eks-
presji w ostatnich pracach malarskich 
Mariana Nowińskiego rośnie, konden-
suje się i przechodzi z pozoru na zwy-
czajne motywy takie jak woda i pejzaż, 
wcale nie osłabia swojego działania."

2. Mieszka Pan i pracuje w Warsza-
wie. Co spowodowało, że zdecydował 
się Pan przyjąć funkcję komisarza 
artystycznego Pleneru Malarskiego 
w tak odległym zakątku Polski, ja-
kim jest Stary Sącz?

W Warszawie poznałem swoją żonę 
Teresę Platę z Mostek. Zakochałem 
się w niej i w Mostkach, poznałem tam 
wspaniałych ludzi. Teresa dała pomysł. 
Ja z synem Piotrem do pierwszego ple-
neru ściągnęliśmy artystów z poza Pol-
ski. A teraz przychodzą do nas maile i 
listy z prośbą o uczestnictwo w plene-

rze.  Ciągną nowych artystów do Stare-
go Sącza opowiadania tych, którzy tu 
byli widzieli miasteczko które zrobiło 
na nich duże wrażenie i uczestniczyli 
w grupie ludzi z różnych stron świata. 
Wspaniałe są listy do mnie artystów 
którzy już tu byli  i marzą o powrocie.

3. Dlaczego warto organizować tego 
typu imprezę w małym miasteczku, 
jakim jest Stary Sącz?

Duże miasto nie da tylu impresji baj-
kowych, wrażeń zmysłowych i wyci-
szenia potrzebnego artyście. Oczywi-
ście że lepsze efekty można osiągnąć 
wszędzie, w każdym wybranym miej-
scu.  Do sukcesu potrzebni są zapa-
leńcy (tacy jak mieszkańcy Mostek) 
którzy wierzą w realność spotkania i 
porozumienia się z artystą z Tokio lub 
Londynu.                                                   

Starosądecki Plener Malarski

rozmowa z profesorem Marianem Nowińskim 
- od samego poczátku pomysłodawcą i współorganizatorem Pleneru Malarskiego w Starym Sączu

Już po raz szósty w tym roku, ziemia starosądecka będzie gościć znakomitych artystów w ramach VI Międzyna-
rodowego Pleneru Malarskiego - Sympozjum Kultur Lokalnych Stary Sącz 2011.
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Z KART HISTORII

125 rocznica urodzin Ady Sari cz. 1

29 czerwca 1896 roku w Wadowicach urodziła się Jadwiga Szayerówna. 
Jej rodzicami byli: Franciszka z Chybińskich i Edward Szayer, doktor praw i ceniony adwokat.

W 1889 roku rodzi-
na Szayerów 
przeniosła się 

do Starego Sącza, gdzie 
ojciec przyszłej śpie-
waczki - znanej pod 
pseudonimem arty-
stycznym Ada Sari 
- założył i prowadził 
swą kancelarię ad-
wokacką, będąc jed-
nocześnie przez 45 
lat radnym miejskim 
i wieloletnim burmi-
strzem miasta. W 1908 
roku poddał on pomysł 
zbudowania siedziby dla 
starosądeckiego oddziału 
Towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokół”, którego był współ-
założycielem. A ponieważ, jak głosi 
przysłowie: „Historia kołem się toczy”, 
to we wrześniu 2010 roku, w pełni zmo-
dernizowanym budynku starosądeckie-
go „Sokoła”, znalazło siedzibę Centrum 
Kultury i Sztuki, któremu nadano imię 
Ady Sari.

Jak rodził się talent
W Starym Sączu rodzina Szayerów 

zamieszkała w narożnym domu przy 
obecnej ul. Sobieskiego 16 (wówczas 
Węgierskiej), a na zlecenie głowy rodzi-
ny, w sąsiedztwie została zbudowana 
okazała kamienica, gdzie - już wówczas 
światowej sławy śpiewaczka operowa - 
wracała z koncertowych tras, odpoczy-
wała po ich trudach, a także ćwiczyła 
swój głos. Starosądeczanie gromadzili 
się pod oknami i słuchali jej pięknego 
sopranowego śpiewu.

Wracając do początków, to właśnie 
matka Jadwigi, pochodząca z rodziny o 
bogatych tradycjach muzycznych (była 
stryjeczną siostrą ówczesnego doktora 
Adolfa Chybińskiego, wybitnego, pierw-

szego polskiego profesora muzykologii 
na uniwersytecie we Lwowie). Francisz-
ka Szayerowa, zauważywszy dar, jakim 
natura obdarzyła jej córeczkę, zadba-
ła, aby talent ten rozwijać. Początko-
wo sama uczyła córkę śpiewu i gry na 
fortepianie. Później lekcje muzyki pan-
na Szayerówna pobierała u zawodo-
wych nauczycielek, sióstr Szyrajew, (w 
Nowym Sączu istniała na początku XX 
wieku prywatna Szkoła Muzyczna Tere-
sy Szyrajew), a do pierwszego publicz-
nego popisu doszło już po roku nauki, 
kiedy to siedmioletnia uczennica wy-
stąpiła na koncercie dobroczynnym.

W Złotej Księdze
Od 1 września 1892 zaczęła uczęsz-

czać do Szkoły Ludowej Żeńskiej im. 
Świętej Kingi prowadzonej przez Siostry 
Klaryski. Uczyła się tam przez sześć lat, 
z tym, że pierwsza klasa obejmowała 

dwa lata nauczania tzw. od-
dział A i B. W roku szkolnym 

1896/97 nazwisko Jadwigi 
Szayer zapisane zostało w 
„Złotej Księdze”, jako wy-
różniającej się uczennicy. 
Świadectwo wydano 25 
czerwca 1898 roku.

W wieku 13 lat, po 
ukończeniu starosą-
deckiej szkoły, Jadwi-
ga Szayerówna została 
posłana na dalszą na-

ukę do Cieszyna, skąd po 
dwóch latach rodzice prze-

nieśli ją do Szkoły Sióstr 
Bożej Miłości w Krakowie, 

gdzie, obok zajęć szkolnych, 
brała lekcje śpiewu oraz uczyła 

się języków obcych. Po ukończeniu 
nauki w Krakowie powróciła do domu 

w Starym Sączu, kontynuując lekcje 
muzyki i śpiewu w Nowym Sączu.

Przekonawszy rodziców, w 1905 roku 
wyjechała do Wiednia na dalsze studia 
wokalne u hrabiny Pizzamano - elitar-
nej pensji, gdzie obok śpiewu, tańca i 
muzyki uczyło się również dobrych ma-
nier, haftowania, rysunku, a nawet sztu-
ki kulinarnej. Ukończyła je po dwóch la-
tach i uznana została za najzdolniejszą 
uczennicę. Zwieńczeniem tego etapu 
kształcenia był jej występ na dobro-
czynnym koncercie, zorganizowanym 
przez protektorkę Studia, księżnę Lich-
tenstein. Swym śpiewem zachwyciła 
wówczas dostojnych gości księżnej, jak 
również wiedeńskich redaktorów, któ-
rzy w prasie dali wyraz swego zachwytu 
i przepowiedzieli młodej adeptce sztuki 
wokalnej wielką karierę artystyczną. To 
był rok 1907. Swoim śpiewem zachwy-
ciła gości, a także prasę i krytyków mu-
zycznych. Śpiewała rolę lalki w operze 
Aubera „La poupee automatique” (Me-
chaniczna lalka).

Powróciwszy do Starego Sącza z en-
tuzjastycznymi recenzjami oraz z ma-
rzeniami o karierze śpiewaczki opero-
wej, postanowiła osiągnąć artystyczną 
doskonałość.                                             

JOLANTA CZECH

Starosądeczanie gromadzili się pod oknami
 i słuchali jej pięknego sopranowego śpiewu
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W ramach 33. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej powstała ciekawa wystawa poświęcona życiu 
Ady Sari. Żeby zobaczyć wystawę trzeba się pospieszyć, gdyż najprawdopodobniej jeszcze przed uro-
czystościami odpustowymi ku czci świętej Kingi tj. 23 lipca zostanie ona rozebrana. Ale do tego czasu, 
można przyjść, obejrzeć zdjęcia i dowiedzieć się o życiu sławnej starosądeczanki. Wystawa rozmiesz-
czona jest za kościołem św. Trójcy, pod oknami Domu Kingi. Wystawa składa się z 12 tablic. 



1.07 – 11.09 
Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy 
Sącz - Wystawa „Dzień powszedni w 
miasteczku”.

Wystawa prezentuje prace malarskie, 
grafi ki, rysunki i fotografi e, których te-
matyką jest atmosfera małych galicyj-
skich miasteczek tworzona przez ich 
mieszkańców: malownicze uliczki, ar-
chitekturę, wnętrza domów  i pracowni 
rzemieślniczych. 
www.muzeum.sacz.pl

16 – 31.07.2011 
VI Międzynarodowy Plener Malarski w 
Starym Sączu.

17.07.2011 
Jazowsko - Pierwsze Mistrzostwa Gmi-
ny Łącko w MTB - Cross Country

Trasa, na której będą rywalizować 
uczestnicy zawodów przebiegać bę-
dzie przez tereny przylegające do bo-
iska Orlik w Jazowsku (część trasy dla 
Quad’ów) oraz przez tereny wiklinowe i 
"lasek" nad Dunajcem.
W wyścigu mogą wziąć udział wszyscy 
chętni, którzy chcą sprawdzić swoje 
umiejętności kolarskie w półprofesjo-
nalnej aranżacji wyścigu typu XC.
Warunkiem udziału w wyścigu jest 
uiszczenie przez zawodnika opłaty 
wpisowej w wysokości 5 zł przed zawo-
dami, lub 8 zł w dniu wyścigu). 

www.mtblacko.blogspot.com
17.07.2011 
Kluszkowce - II Międzynarodowy Festi-
wal Pieśni Chóralnej

Chóry z Polski, Słowacji, Islandii i Wę-
gier wystąpią przed zgromadzoną pu-
blicznością w kościele parafi alnym w 
Kluszkowcach już 17 lipca. Po rocznej 
przerwie, dzięki owocnej współpracy 
Parafi i Matki Bożej Częstochowskiej, 
chóru parafi alnego "Kluszkowce" i Ja-
niny Plewy - dyrektor GOKu, udało się 
ponownie zorganizować kolejną edy-
cję, znanego już w wielu kręgach arty-
stycznych, wydarzenia muzycznego. 

24 – 31.07.2011 
Nowy Sącz - XIX Międzynarodowy Fe-
stiwal Dziecięcych Zespołów Regional-
nych „Święto Dzieci Gór” 
www.swietodziecigor.pl

31.07.2011 
Festiwal Smaku „Lachowska Micha” – 
Rynek Starego Sącza

Przedstawiciele sołectw z gmin Stary 
Sącz i Podegrodzie zaprezentują regio-
nalne potrawy kulinarne. Nie zabrak-
nie też iekawych konkursów. 
www.bramabeskidu.pl

3.08. – 7.08.
Centrum OPOKA Jana Pawła II, Mię-
dzynarodowe Interdyscyplinarne Se-
minarium Naukowe: Idee – Człowiek 
- Filozofi a
www.seminarium.stary.sacz.pl

13.08.2011 
Rynek Starego Sącza – 
Koncert Golec uOrkiestra
www.ckis.stary.sacz.pl

27 -28. 08.2011 
Starosądecki Jarmark Rzemiosła – 
sztuka i muzyka ludowa.      (oprac. J.L.)

POZIOMO

1 – królowa, która w naszym grodzie wi-
tała wracającego spod Wiednia męża
5 – zastępuje nóż w krojeniu w plasterki
11 – zabytkowa na starosądeckim rynku
12 – córka króla
13 – prowincja rzymska w Palestynie za 
życia Chrystusa (wspak)
15 – ropucha olbrzymia
16 – zwane też ,,lisówkami’’ (pieprzni-
ki jadalne)
19 – nielegalny pomocnik maturzysty
20 – miejsce spotkań małolatów – na 
osiedlach, podwórkach
21 – były lewicowy premier Polski, ro-
dem z N. Sącza
22 – ssaki, a nie zwierzęta (?)
25 – ona już nie płynie spławiając – je-
dynie wycieczkowo z fl isakiem; po Po-
pradzie i Dunajcu
29 – ma go większość wierszy
30 – tam radzili przywódcy trzech mo-
carstw w lutym 1945 roku /m.in. o 
Polsce/
31 – szyna + szyna
33 – Eugeniusz, przedwojenny aktor, a 
także piosenkarz
34 – jest nim np. – pszczoła; jelonek 
zresztą też
36 – szok termiczny za sprawą słońca
37 – minerał skałotwórczy (łyszczyk)
38 – forma wokalno – instrumentalna 
na chór
39 – ,,Ich …’’ z Michałem Wiśniewskim
40 – zabiegi z użyciem sztucznej ner-
ki (wspak)
41 – futerał na strzały
43 – odgłosy łamanych suchych gałęzi
47 – Józef – ksiądz, profesor, za życia 
związany z naszym miastem
48 – od jej zaburzenia rozpoczęła się 
rewolucja francuska
49 – wybitna wokalistka i aktorka Ja-
dwiga Szayer, kiedyś mieszkanka Sta-
rego Sącza

PIONOWO

1 – zajmują się mięśniami, odnową fi -
zyczną, nie tylko sportowców
2 – czynność wymagająca zamachu, 
czasem z rozpędem
3 – np. ankieta, wywiad, także zgłębnik
4 – … z Rotterdamu
6 – mieszkanie mongolskich pasterzy
7 – Jacek – prezes zarządu fundacji 
Rozwoju Ziem Górskich
8 – Matka Teresa, ale nie z Kalkuty, tyl-
ko żyjąca z naszego starosądeckiego 
klasztoru
9 – zajmuje się badaniem krwi itp. w 
szpitalach, przychodniach
10 – przewodniczy miłośnikom naszego 
grodu (imię i nazwisko)
13 – imię i nazwisko dyrektora arty-
stycznego Festiwalu Muzyki Dawnej
14 – obok Matki Ksieni na zdjęciu z 
pielgrzymki na beatyfi kację Jana Pawła 
II (imię i nazwisko)
17 – chce być posłanką (ubiega się o 
coś)
18 – np. wojskowe urządzenie do ob-
serwacji w ciemnościach
23 – powab, kasa
24 – omam, fatum, obsesja
26 – materia jest z nich zbudowana
27 – dużo ich jest w tzw. trójkącie 
bermudzkim
28 – pogański bożek o 4 twarzach
32 – sytuacja kompletnego zamiesza-
nia, bałaganu (skojarz z ,,dachowcem’’ 
i głosem świnki)
33 – musi mieć parę (?)
35 – nie ,,bliż’’
42 – zrzesza rzemieślników
44 – miejsce, które przy pielgrzymce 
do Rzymu odwiedzili Starosądeczanie 
wraz z matką zakonu, który z niego się 
wywodzi
45 – składają się nań wieki
46 – japoński pas do przepasania ki-
mona                                                  (S.Ch)
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CO, GDZIE, KIEDY?



Krzyżówka starosądecka (2)
z nagrodami
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Imię i nazwisko

Hasło utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, czytane w kolejności od 1 – 33. Kupon z hasłem do krzyżówki prosimy 
przesłać lub dostarczyć osobiście do Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu do 31 lipca 2011. Wśród osób, które prawidłowo rozwiążą 
krzyżówkę wylosujemy pojemny pen-drive i zestaw kosmetyków ufundowany przez PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr oraz płytę CD Du-
etu w Kapciach pt. W środku nocy. Zwycięzcami poprzedniej krzyżówki starosądeckiej został Dariusz Adamek z Starego Sącza (pen-drive) 
oraz Rafał Pawlik z Barcic (zestaw kosmetyków). Nagrody można odebrać w siedzibie CKIS, Stary Sącz, Rynek 5.

Telefon kontaktowy

Miejscowość + kod pocztowyAdres zamieszkania

ROZRYWKA
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Nad przygotowaniem reportaży 
prasowych, telewizyjnych i fo-

toreportaży czuwała  pani mgr Dorota 
Kruczek – nauczyciel języka polskiego 
i podstaw dziennikarstwa. 

Z nadesłanych prac wyróżnione zo-
stały reportaże: Anny Dudy, Faustyny 
Janik i Natalii Głąb. Jury konkursu "Re-
porter" uznało, iż prace uczniów naszej 
szkoły odznaczyły się starannością i 
oryginalnością. Podkreśliło również, iż 
niewątpliwie za sukcesem fi nalistów 
stoi opiekun, który w sposób efektyw-
ny potrafi ł podzielić się swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Ideą konkursu było 
zainteresowanie młodzieży szkolnej 
różnymi formami reportażu. Stawiano 
na spostrzegawczość, samodzielność 
i umiejętność opowiadania o czymś 
szczególnym.  Celem konkursu było 
również pogłębienie wrażliwości spo-
łecznej na wydarzenia mające miejsce 
w najbliższym otoczeniu.

Każdy uczestnik konkursu mógł 
przedstawić zjawisko lub problem, 
mając do wyboru trzy formy prezenta-
cji :

- praca pisemna  do 3 stron 
maszynopisu,

- praca fotografi czna – zestaw 3 
zdjęć – format pocztówkowy

- praca multimedialna – fi lm wyko-
nany kamerą cyfrową lub telefonem 
komórkowym – maksymalny czas na-
grania 5 minut.

Sukces naszej młodzieży dowo-
dzi, iż pasja, doświadczenie i prakty-
ka procentują przy wytężonej pracy 
dziennikarskiej. Bez wątpienia wpływ 
na osiągnięty sukces miał udział klas 
dziennikarskich w projekcie eduka-
cyjnym „Moja szkoła jest medialna”. 
Zajęcia prowadzone były przez Ro-
berta Kazimierskiego – dziennikarza 
TVP oraz Bartosza Michalaka – ope-

ratora TVN. Uczniowie w ramach pro-
jektu zrealizowali reportaż o Starym 
Sączu. To była prawdziwa przygoda 
dziennikarska, która ujawniła zaan-
gażowanie i pomysłowość młodzieży 
naszego LO. Poza tym klasy o profi -
lu dziennikarskim stale współpracują 
z prasą lokalną, z nowosądeckim od-
działem rozgłośni RDN Małopolska, a 
także z regionalnym portalem interne-
towym. Dzięki temu łączyć mogą teo-
rię z praktyką. 

W starosądeckim LO już od ośmiu 
lat uczniowie zdobywają wiedzę z za-
kresu mediów na zajęciach podstaw 
dziennikarstwa, realizowanych we-
dług autorskiego programu przez po-
lonistkę i dziennikarkę, mgr Dorotę 
Kruczek. W czasie tych lekcji zdoby-
wają pierwsze szlify dziennikarskie. 
W ramach zajęć odbywają się rów-
nież spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Na przykład ostatnio z panem Jaro-
sławem Kretem, z senatorem Stani-
sławem Kogutem, z pisarzem Kazi-
mierzem Szymeczko. Uczniowie biorą 
także udział w wycieczkach przedmio-
towych do siedzib mediów lokalnych i 
regionalnych. Przykładowo w Telewizji 
Kraków młodzież ma okazję zapoznać 
się z procesem powstawania progra-
mu telewizyjnego, poprzez reżyserkę 
światła po reżyserkę fonii i wizji. Z ko-
lei w Radio Kraków uczniowie uczest-
niczą w warsztatach, na których po-
znają możliwości obróbki dźwięku, a 
także mogą zasiąść przy mikrofonach 
w studio nagrań. 

Jak widać, te wszelkie działania pro-
wadzą do wszechstronnego rozwo-
ju ucznia, czyniąc go wnikliwym i kre-
atywnym v  obserwatorem świata. 
Dowodzi temu fakt, iż wielu absolwen-
tów profi lu dziennikarskiego LO w Sta-
rym Sączu, związało swoje życie zawo-
dowe z pracą w mediach.

Wyróżnieni reportażyści 
starosądeckiego LO

JOANNA PALUCH
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KURIER MŁODYCH

CENTRUM KULTURY I SZTUKI 
IM. ADY SARI ZAPRASZA DO 
SKORZYSTANIA Z ATRAKCYJNEJ 
OFERTY REKLAMOWEJ NA ŁAMACH 
KURIERA STAROSĄDECKIEGO. CO 
DWA MIESIĄCE W NAKŁADZIE 
1500 EGZEMPLARZY JESTEŚMY 
OBECNI NA TERENIE CAŁEJ GMINY 
STARY SĄCZ. JESTEŚMY CZYTANI 
NIE TYLKO PRZEZ MIESZKAŃCÓW, 
ALE TEŻ TURYSTÓW. PROMOCYJNY 
CENNIK OBOWIĄZUJE DO KOŃCA 
ROKU 2011. 

 
CAŁA STRONA, 
PEŁEN KOLOR
600 ZŁ

 

PÓŁ STRONY,
PEŁEN KOLOR
300 ZŁ

1/4 STRONY,
CZARNO-BIAŁA
125 ZŁ

INSERT ULOTEK 1500 SZT - 50 ZŁ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
KURIER@STARY.SACZ.PL
TEL. 18 4461641

OFERTA 
REKLAMOWA

Reportaże trzech uczennic LO im. Marii Skłodowskiej –Curie w Starym Sączu, zostały wyróżnione na etapie 
ogólnopolskim Konkursu Edukacyjnego „REPORTER”. Odbył się on pod patronatem Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich, Związku Polskich Artystów Fotografi ków, Wydziału Grafi ki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
oraz Centrum Konkursów Edukacyjnych.



Jolanta Zaczyk

Galeria pod Piątką ponownie otwarta

Po kilku miesięcznej przerwie Galeria pod Piątką wzno-
wiła swoją działalność. Dwa tygodnie trwały prace re-

montowe pomieszczeń. Zaangażowano w nie wszystkich 
pracowników Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Sta-
rym Sączu oraz ekipę techniczną z Urzędu Miejskiego. 27 
maja br. na uroczyste otwarcie przybyli zaproszeni gości 
eoraz mieszkańcy Starego Sącza i pobliskich miejscowo-
ści. "Bardzo cieszę się, że ta galeria zaczyna życie na nowo. 
Mam głęboką nadzieję, że będą tutaj często organizowa-
ne wystawy, tak by cieszyły oko nie tylko starosądeczan, 
ale również turystów. W Starym Sączu potrzebne jest ta-
kie miejsce do prezentowania prac rodzimych artystów" – 
mówił na otwarciu Kazimierz Gizicki – przewodniczący Rady 
Miejskiej w Starym Sączu. Wszyscy przybyli byli zachwyce-
ni zmianami, które zaszły w galerii. W zachwyt wprawił nie 
tylko nowy kolor ścian, ale również wystawa prac Grzegorza 
Kapci zatytułowana "No to jeszcze raz". Tak przewrotnie wy-
stawę zatytułował jej autor. "Jest mi bardzo miło, że to wła-
śnie moje prace rozpoczną nową działalność tej galerii. Już 
kilkakrotnie wystawiałem swoje prace w Starym Sączu, po-
stanowiłem zrobić to jeszcze raz z nadzieją, że galeria już 
nigdy nie zostanie zamknięta, nawet na jeden dzień" -po-
wiedział zaproszony artysta. Jego prace można było oglą-
dać do 14 maja br. Przedstawiały wizerunki Matki Bożej, 
Świętej Rodziny oraz patronki Starego Sącza - św. Kingi. 

W drugiej części sali umieszczono prace przedstawiają-
ce przedwiośnie. Inspiracją do namalowania obrazów były 
pejzaże Puszczy Niepołomickiej (obecnie przebiega tam au-
tostrada). Kolejną atrakcją dla zwiedzających był koncert 
zespołu Duet w kapciach. Zespół powstał w 2005 roku z 
inicjatywy Grzegorza Kapci (gitara, wokal) oraz Tadeusza 
Apryjasa (gitara, wokal). Dziś występują w czwórkę. Oprócz 
w.w., zespół tworzą: Jacek Borowiecki (instrumenty perku-
syjne) oraz Jerzy Grzesik (skrzypce). Artyści zagrali piosenki 
z najnowszej płyty W środku nocy, którą również można było 
zakupić po koncercie. Trzecią część galerii przeznaczono na 
komis, w którym można zakupić prace artystów i twórców 
ludowych z pobliskich miejscowości. Są to m.in. fi gurki ce-
ramiczne autorstwa Iwony Dary, kasetki i szkatułki Józefa 
Buchmana, obrazy: Elżbiety Szot, Andrzeja Beliczyńskiego, 
Małgorzaty Gawrońskiej, Zofi i Mirek, ikony Grzegorza Kap-
ci oraz witraże i biżuterię Jolanty Gładyszewskiej – Tybur.
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