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Urodziłem się w Starym Sączu...
ks. prof. J zef Tischner

1931 - 2000

90. urodziny
ks. prof. Józefa Tischnera
W Starym Sączu powstał Ośrodek Edukacyjny „Tischnerianum”
Red.
Był jedną z najciekawszych postaci polskiego
Kościoła i polskiego życia intelektualnego w drugiej
połowie XX wieku - mówi Andrzej Długosz, prezes
Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, od lat
główny animator „Dni Księdza Profesora”
w naszym mieście. - W czasach rodzącej się
pierwszej „Solidarności” wskazywał kierunki, po
których należy pójść, aby zrodziło się z tego dobro
ogólne.
Autor wielu książek m.in. „Etyka solidarności”,
„Filozofia dramatu”, „Spór o istnienie człowieka”,
„Historia filozofii po góralsku”. Ze Starym Sączem
związany nie tylko urodzeniem, ale poprzez
rodzinę Tischnerów, której przodkowie osiedlili
się w naszym mieście w niepamiętnych czasach.
Najważniejsze co nam, starosądeczanom ks.
Tischner pozostawił to nauka zawarta w
kazaniach głoszonych w kościele Sióstr Klarysek,.
Kazania opatrznościowo nagrywane przez siostry
zachowały się, a po śmierci księdza, który zmarł
w Krakowie 28 czerwca 2000 r. po długiej i
ciężkiej chorobie, zostały wydane w książce
„Wiara ze słuchania: kazania starosądeckie 19801993”.
Od 15 lat w rocznicę urodzin ks. Profesora
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
organizowało w naszym mieście Jego „Dni”.
Niestety w tym roku z powodu pandemii one po
raz drugi nie odbędą się. Dla upamiętnienia
rocznicy urodzin ks. Józefa Tischnera nasze
Towarzystwo przygotowało specjalne
wydawnictwo: „Śladami Księdza Józefa Tischnera
po Starym Sączu. Przewodnik”, którego autorem
jest główny biograf księdza Wojciech Bonowicz
z Krakowa. Przewodnik zawiera rozdziały: „Kim był
ksiądz Józef Tischner” , Ród Tischnerów”, „Ksiądz
Józef Tischner i Stary Sącz”, „Spacer śladami
księdza Józefa Tischnera”. Projekt typograficzny,
projekt okładki i skład Danuta Sułkowska,
fotografie aktualne – Andrzej Rams. Wymienione
czynności wykonane zostały społecznie. Jeśli tylko
powstaną możliwości Wojciech Bonowicz spotka
się osobiście z czytelnikami w Starym Sączu
i zaprezentuje również II wydanie, poszerzone,
biografii „Tischner”.

"Ks. Profesor podczas pracy" - ekspozycja w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu

PRZEWODNIK DO NABYCIA W MUZEUM REGIONLANYM

NAJNOWSZA PUBLIKACJA O KS. TISCHNERZE

W STARYM SĄCZU

AUTORSTWA WOJCIECHA BONOWICZA

24 MARCA W KRAKOWIE, W NOWOHUCKIM CENTRUM KULTURY,
ODBĘDZIE SIĘ POŚWIĘCONE TISCHNEROWI SPOTKANIE Z CYKLU
„DORWAĆ MISTRZA”. ROZMOWĘ, W KTÓREJ UDZIAŁ WEZMĄ WOJCIECH
BONOWICZ, JERZY ILLG I ŁUKASZ TISCHNER, POPROWADZI JOLANTA
KOGUT, A MUZYCZNIE OPRAWI JĄ HANKA WÓJCIAK I PRZYJACIELE.
WIĘCEJ INFORMACJI O SPOTKANIU – KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ Z UDZIAŁEM
PUBLICZNOŚCI, ALE BĘDZIE TEŻ TRANSMITOWANE W SIECI – MOŻNA
ZNALEŹĆ TUTAJ.
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Ośrodek Edukacji

TISCHNERIANUM
Andrzej Długosz i Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
udostępni swoje przebogate zbiory tischnerianów
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza utworzyło i otwiera przy Muzeum Regionalnym w Starym Sączu Ośrodek Edukacyjny „Tischnerianum”.
Celem jego będzie udzielanie informacji naukowej na temat życia i myśli ks. Józefa Tischnera oraz udostępnianie posiadanych materiałów.
A jest to zbiór imponujący.
Prezes towarzystwa Andrzej Długosz opracował bibliografię publikacji ks. Tischnera oraz publikacji o nim i jego twórczości. Owocem tej
tytanicznej pracy Długosza jest bardzo obszerna bibliografia obejmująca 167 wydań książek ks. Tischnera, 26 publikacji,do których napisał
wstępy lub posłowia, 40 książek z rozdziałami ks. Profesora, a także 43 publikacje w językach obcych. W czasopismach opublikowano 1072
artykuły ks. Tischnera. Powstało 79 opracowań w całości poświęconych autorowi „Etyki solidarności”oraz 13 z rozdziałami. W czasopismach
różne aspekty twórczości opisane zostały w 975 artykułach.
- Jak widzimy dorobek naukowy ks. prof. Tischnera jest imponujący, a opracowane bibliografie są obecnie najpełniejsze w Polsce - zaznacza Andrzej
Długosz - Działalność naszego Ośrodka Edukacyjnego oparta będzie oprócz bibliografii na bogatej bibliotece Tischnerowskiej jaką posiadamy, a jej
zbiory będą udostępniane wszystkim zainteresowanym piszącym różnorakie prace naukowe i dyplomowe.
Warto dodać, że trzon Tischnerowskiej biblioteki to książki zakupione z prywatnych środków Andrzeja Długosza.

Biblioteka ta liczy prawie 500 wydań publikacji ks. Tischnera i o jego
nauce oraz 164 czasopism. Towarzystwo posiada prawie wszystkie
wydania książek samego ks. Tischnera. Z czasopism naukowych
skopiowano ponad 200 artykułów analizujących jego myśl.
W dyspozycji muzeum jest 331 wydawnictw zwartych będących
częścią jego biblioteki znajdującej się w domu rodzinnym w Starym
Sączu oraz 28 płyt z jego kolekcji. Zapraszamy do „Tischnerianum”
w godzinach otwarcia Muzeum Regionalnego w Starym Sączu.
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TURYSTYKA TO NASZA SZANSA
ROZMOWA Z KAZIMIERZEM GIZICKIM,
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

ROWEROWE RONDO, TURYSTYKA FESTIWALOWA,
SKATEPARK I LEŚNE MOLO
Stary Sącz stawia na turystykę?
Oczywi cie, to jeden z naszych
priorytet w. Obok rozwoju
przedsiębiorczo ci, ochrony rodowiska,
czy inwestycji w infrastrukturę to
turystyka i oferta spędzania czasu
wolnego są dla nas kluczowe. Mamy wiele
do zaoferowania, jeste my znaną
destynacją, ale zasoby kulturowe
i przyrodnicze musiały by wsparte
inwestycjami, kt re przyciągną go ci, ale
r wnocze nie służą mieszka com. Taka
idea przy wiecała nam przy inwestycjach
w Woli Kroguleckiej, Bobrowisku,
Centrum Aktywnego Wypoczynku na
Miejskiej G rze, czy teraz przy budowie
le nego mola i cieżki przyrodniczej
r wnież na Miejskiej G rze.

Szczeg lnie w agroturystyce tkwi duży
potencjał. Ostatnio pojawiło się w bardzo
dobrym standardzie kilka całorocznych,
klimatycznych dom w do wynajęcia.
Znaczy, że na naszą okolicę jest popyt. To
kwestia lokalizacji, standardu i
przystępno ci cen. Niewątpliwie można
tutaj i w okolicy spędzi czas bardzo
ciekawie przez kilka dni z dala od tłum w
znanych z tatrza skich szlak w, czy
bałtyckich plaż. Nie bez powodu jeste my
nazywani Bramą Beskidu. Ekoturystyka
też może by naszą mocną stroną.
Gminom, kt re nastawiają się na go ci
i turyst w pom gł ostatnio rządowy
pakiet wsparcia dla gmin g rskich...
Rzeczywi cie ten program bardzo nam
pomoże i odciąży nasz budżet. Gminy
powiatu nowosądeckiego otrzymają
pomoc w ramach Programu Wsparcia
Obszar w G rskich. To inicjatywa m.in.
ministra Andrzeja Gut-Mostowego, a ze
szczeg łami do Starego Sącza przyjechał
Tomasz Michałowski szef gabinetu
politycznego Wicepremiera i Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława
Gowina. Najwięcej skorzystały gminy z
największymi nakładami na inwestycje w
latach 2016-2020, a że tutaj jeste my w
CHCIAŁBYM ZWRÓCIĆ UWAGĘ TEŻ NA INNY RODZAJ czoł wce to i dofinansowanie jest spore.
My możemy liczy na wsparcie w
TURYSTYKI, MIANOWICIE TURYSTYKĘ FESTIWALOWĄ,
wysoko ci około 8 mln zł

To wystarczy, by przyciągną go ci?
Naszym marzeniem i celem jest, by
turysta zostawał u nas na dwa, trzy dni
albo dłużej. Mamy naprawdę do
zaoferowania coraz więcej. Wspomniałem
już o naszych inwestycjach. Ta oferta musi
by coraz bardziej kompleksowa, bardziej
komplementarna. Udało się dzięki
pomysłowi i przy naszej duzej wsp łpracy
Zarządu Dr g Wojew dzkich zrealizowa
odcinki cieżek EuroVelo11 i Velo Dunajec.
Łączą się one z naszymi cieżkami i
trasami rowerowymi, co ułatwia dotarcie
O KTÓREJ NA PEWNO JUŻ MOŻEMY MÓWIĆ W
na naszą star wkę. Teraz jeste my po
WYPADKU FESTIWALU PANNONICA, FESTIWALU
wstępnych rozmowach z ZDW w sprawie
budowy rowerowego ronda przy kładce
STREFA CHWAŁY, CZY TURNIEJU SOKOLIKA, A SPORO
na Popradzie, gdzie łączą się wspomniane GOŚCI SPOZA MIASTA, CZY GMINY ZAGLĄDA DO NAS
trasy. W ubiegłym roku udało się
PRZY OKAZJI JARMARKÓW, KONCERTÓW, CZY
wybudowa obej cie pod Mostem w.
INNYCH WYDARZEŃ.
Kingi i odcinek Velo Dunajec w Mostkach.
Powstaną też nowe cieżki rowerowe.
Go ci trzeba gdzie przenocowa .
W Starym Sączu brakuje małego hotelu?
Jak najbardziej. Uważam, że mały motel
miałby w Starym Sączu rację bytu. Brakuje
miejsc, gdy organizujemy duże imprezy,
ale sama gmina hotelu nie wybuduje. By
może pojawi się inwestor, jeste my gotowi
do rozm w i wsparcia w ramach
możliwo ci gminy. Niemniej tych miejsc
trochę mamy, poczynając od Opoki, a
ko cząc na prywatnych domach , czy
kwaterach agroturystycznych.
Leśne molo na Miejskej Górze będzie gotowe w tym roku
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Na co gmina planuje przeznaczy te
pieniądze?

Og lnie na podniesienie atrakcyjno ci
turystycznej i rekreacyjnej naszej gminy.
Nad ulicą Jana Pawła II powstanie
planowana od pewnego czasu już kładka
łącząca dworzec "Parkuj i Jed " z rynkiem.
W ramach tego samego przedsięwzięcia –
usprawnienia komunikacji między
miastem, a budowaną wła nie atrakcja na
Miejskiej G rze (le ne molo)
wyremontowana zostanie ul. Kr lowej
Jadwigi i wybudowana nowa kładka nad
potokiem Moszczeniczanka. Powstanie
szybki, bezkolizyjny i bezpieczny ciąg, dla
turyst w, kt rzy będą chcieli skorzysta z
tej atrakcji. Mamy nadzieję, że zyska na
tym gastronomia i rynkowe sklepy.
Pieniądze wykorzystamy też na
rozbudowę parkingu przy cieszącym się
coraz większym powodzeniem kąpielisku
na starosądeckich stawach.
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AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
I STARY SĄCZ - HISTORIA
WZAJEMNEGO ZAUROCZENIA
Spotkanie władz uczelni z burmistrzem
Jackiem Lelkiem to pierwszy krok do
związania formalnej wsp łpracy Gminy
Stary Sącz z krakowską ASP. Wsp łpracę
koordynowa będzie Galeria Sztuki
Wsp łczesnej IMO.
- Minęły już czasy kiedy uczelnia była
samowystarczalnym bytem samym w sobie.
Widzimy funkcjonowanie Akademii Sztuk
Pięknych w sieci powiąza i wzajemnych
oddziaływa r żnych podmiot w i
o rodk w między innymi Starym Sączem m wił rektor ASP prof. dr hab. Andrzej
Bednarczyk. - ASP ma dorobek,
umiejętno ci i możliwo ci, a Stary Sącz ma
swoją oryginalną tożsamo , wielkie
dziedzictwo. Jako wolna grupa pasjonat w
chcemy spr bowa zachęci do wsp łpracy
na wielu płaszczyznach wsp lnoty lokalne,
te wsp lnoty gdzie z jednej strony jest
ogromny potencjał, a z drugiej jest
utrudniony dostęp do kultury. Możemy
wszyscy mie z tego korzy .
Grupa pasjonat w to między innymi pr cz
rektora kanclerz uczelni Monika Wiejaczka,
prorektor ds. upowszechniania dorobku dr
hab. Joanna Kubicy, prorektor ds.

studenckich i kształcenia dr hab. Robert
Sowa i dziekan Wydziału Konserwacji i
Restauracji Dzieł Sztuki dr hab. Jarosław
Adamowicz. To nowe władze uczelni,
wybrane w ubiegłym roku.
Cała grupa spotkała się w Starym Sączu z
burmistrzem Jackiem Lelkiem, a
starosądecką kulturę i sztukę
reprezentowali Wojciech Knapik dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, dr
hab Małgorzata Kaczmarska kurator
Galerii IMO i Ewelina Kocha ska z CKiSu. Go cie podczas kr tkiego spaceru
obejrzeli rynek, sie oficyny Raczk w,
zaglądnęli do klasztornego ko cioła,
sprawdzili postępy prac przy nowej
siedzibie centrum kultury.
Wybrali my Stary Sącz nieprzypadkowo zaznacza kanclerz ASP Monika Wiejaczka.
- Miał bardzo mocne rekomendacje.
Co będzie zakłada ewentualna
wsp łpraca? Padły już konkretne
propozycje. Będzie to wsp łpraca na wielu
płaszczyznach. Na przykład prezentacje
lokalnych artyst w w Krakowie w ramach
Festiwalu Satelity, wsp łpraca z ważnymi
o rodkami kultury m.in Cricoteką,
Małopolskim Ogrodem Sztuki w Krakowie,
Teatrem Ła nia Nowa, Instytutem
Goethego, zaproszenia dla młodzieży do
Krakowa, poszukiwanie talent w,
pracowania animacji komputerowej w
nowym centrum kultury pod patronatem
ASP, może plenery studenckie, prace
konserwatorskie w Starym Sączu, warsztaty
realizowane przez student w przy pomocy
wykładowc w ASP w pracowniach
warsztatowych Galerii Sztuki Wsp łczesnej
IMO, czy wreszcie realizacja wsp lnych
wystaw.
(RK)

UWAŻAM TO SPOTKANIE ZA BARDZO OWOCNE,
A POMYSŁY OBIECUJĄCE. CIESZĘ SIĘ, ŻE AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
DOSTRZEGŁA WYJĄTKOWOŚĆ STAREGO SĄCZA I NASZ POTENCJAŁ.
MAM NADZIEJĘ, ŻE UDA SIĘ NADAĆ WSPÓLNIE ORGANIZACYJNY
KSZTAŁT TYM PLANOM, RÓWNIEŻ W PROPONOWANYCH PRZEZ NAS
OBSZARACH - MÓWI BURMISTRZ JACEK LELEK
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CZEKA NAS MIESZKANIOWY BOOM
REDAKCJA
Gmina Stary Sącz przystąpiła do projektu
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
Dzięki wsparciu finansowemu Banku
Gospodarstwa Krajowego w Starym Sączu
powstanie około 120 tanich mieszka na
wynajem, ale lokatorzy będą mie
możliwo doj cia do własno ci po 20-30
latach. Jak podkre la zastępca burmistrza
Kazimierz Gizicki, kt ry podpisał
porozumienie w imieniu Gminy Stary
Sącz, w ramach projektu gmina chce
wybudowa około 120 mieszka . Jest to
element strategicznego działania Gminy

Stary Sącz, kt rego założeniem jest
wybudowanie do 2023 r. blisko 300
mieszka . W konferencji zorganizowanej
w Bochni wziął udział Jarosław Gowin.
Wicepremier podkre lał, że jednym z
podstawowych problem w dzisiejszej
Polski jest brak mieszka zwłaszcza dla
ludzi młodych. Natomiast Anna
Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i
technologii zwr ciła uwagę na fakt, że
mieszkania wybudowane w ramach SIM
będą dostępne dla ludzi, kt rych nie sta
na olbrzymi kredyt. Nasza gmina

przekaże aportem sw j grunt, a realizacją
przedsięwzięcia zajmie się specjalnie
powołana w tym celu sp łka skarbu
pa stwa. To ona będzie budowa
mieszkania, wynajmowa je i nimi
administrowa . Je li wszystko p jdzie
zgodnie z planem mieszkania będą
gotowe już w 2023 roku.

EFEKTEM UMOWY BĘDZIE
BUDOWA W STARYM
SĄCZU 120 TANICH
MIESZKAŃ NA WYNAJEM

5 lat temu w ramach Fundacji Rozwoju Sądecczyzny powołano
starosądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Skromną z racji
pandemii uroczystość zaszczycili posłanka Urszula Nowogórska,
Radna Województwa Małopolskiego i dyrektorka Małopolskiego
Oddziału PFRON Marta Mordarska oraz burmistrz Jacek Lelek.
Gratulacje odbierali Anna Majda prezes Fundacji Rozwoju
Sądecczyzny i Włodzimierz Pustułka, przewodniczący rady
słuchaczy UTW. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym Sączu
powołany został uchwałą zarządu Fundacji Rozwoju
Sądecczyzny z dnia 10. 02. 2016 roku, a patronat honorowy nad
UTW objął burmistrz Jacek Lelek.

Drużyna Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Prof.
Józefa Tischnera w Starym Sączu w składzie:
Zuzanna Batko, Julia Jasińska i Szymon
Malinowski, przygotowana przez Annę
Rybińską, zwyciężyła w gminnym etapie
ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski”. "Jedynka" będzie
reprezentować Gminę Stary Sącz na etapie
"parkowym". Ze strony gminy konkurs
koordynowała Elżbieta Migacz kierowniczka
Referatu Ochrony Środowiska. Gratulujemy.
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ARENA DLA MŁODYCH
RAFAŁ KAMIEŃSKI
Mowa oczywi cie o arenie sportowej.
O budowie skateparku i rowerowego
pumptracku w Starym Sączu m wiło się
od pewnego czasu. Sprawa nabrała
rozpędu, gdy pojawiły się pieniądze z
tarczy dla gmin g rskich. Wiadomo już,
że obiekty nie powstaną przy stawach,
tak jak do tej pory planowano.
Oczekiwane przez młodzież miejsce
powstanie na gminnych działkach
naprzeciw stacji uzdatniania wody.
Gmina Stary Sącz dysponuje tam około
1 hektarem gruntu.
-My leli my początkowo o lokalizacji gdzie
przy kąpielisku, ale teraz pojawiła się opcja
za os. Słonecznym - m wi burmistrz
Starego Sącza Jacek Lelek. -To jedno

z miejsc najbardziej branych pod uwagę w
tym momencie. To co przemawia za tym
miejscem to blisko os. Słonecznego i
gminna działka, na tyle jednak oddalona od
zabudowa , że tor nie będzie nikomu
przeszkadzał, cho użytkowanie jest raczej
ciche i przyjazne dla otoczenia. Będziemy
mieli fajną areną sportową dla wszystkich
spragnionych ruchu na wieżym powietrzu,
umożliwiającą organizację kameralnych
imprez i zawod w w modnych i lubianych
dyscyplinach deskorolce, hulajnodze,
rolkach i na rowerach.

Fot.ilustracyjne

SPORT

MUKS Poprad Stary Sącz awansował do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski,
a branżowe media wspinaczkowo-sportowe podsumowując ubiegłoroczny
sezon w Tatrach nie omieszkały wspomnieć o stypendyście burmistrza Starego
Sącza Janku Gurbie. Nastolatek w ubiegłym sezonie pokonał takie drogi w
Tatrach jak: Dies Irae IX na Osterwie (5 lipca 2020, RP 2. próba), Tytanic IX- na
Osterwie (22 lipca, RP, 2. próba), Pasieka IX+ na Zamarłej Turni (12 września, RP
2. próba, 2. przejście drogi). Odkodujemy ten wspinaczkowy szyfr - było
niebezpiecznie i bardzo trudno.
Jan Gurba podczas przejścia Pasieki (fot. arch. J. Gurba)

STARY.SACZ.PL

7

FACEBOOK.COM/GMINASTARYSACZ

Fotograficzne impresje

WYDARZENIA

Fot. Beata Lis Nobilec

Więcej kapitalnych zdjęć Starego Sącza (i nie tylko) znajdziecie na OKIEM LISKA

ARCHIWALNE NUMERY DO POBRANIA

UWAGA
31 marca mija termin zapłaty za I kwartał
za odbiór i gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU LOKALNEGO
URZĄD MIEJSKI W STARYM SĄCZU
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