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Wygląda na to, że pandemia sztuce zaszkodziła wyjątkowo dotkliwie. Nie 
tylko Internet nie uratował artystów w czasach zarazy (większość przenoszo-
nych do sieci koncertów i wydarzeń kulturalnych okazała się wielkim niewy-
pałem), ale też sami odbiorcy przez obostrzenia i przymusową izolację się 
zmienili. Wprawdzie sztuki nie da się łatwo przerobić na kod binarny – jest 
ona doświadczeniem wielowymiarowym, angażującym różne zmysły – ale 
i tak największym zaskoczeniem okazał się fakt, że ludzie zamknięci we wła-
snych domach zapominają, jak to jest być na koncercie czy w teatrze i prze-
stają za tymi doświadczeniami tęsknić. Na podstawie opracowania Komi-
sji Europejskiej „Sektor kultury i sektor kreatywny w Europie po COVID-19” 
można stwierdzić, że w przypadku sztuk widowiskowych obroty w 2020 r. 
(w porównaniu do 2019 r.) spadły przynajmniej o 72%, w przypadku branży 
muzealnej o 16%, w przypadku książek o 23%, a w przypadku sztuk wizual-
nych o 31%. 

Jan Paweł II mówił, że świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem 
zamkniętym na miłość. Z kolei John Lubbock twierdził, że sztuka jest bez 
wątpienia jednym z najczystszych i najwyższych elementów ludzkiego szczę-
ścia: trenuje umysł za pomocą oka, a oko poprzez umysł; jak słońce barwi 
kwiaty, tak sztuka nadaje kolor życiu. Warto więc jej doświadczać, tym bar-
dziej że jest ona coraz bliżej nas. Już we wrześniu w Starym Sączu odbędzie 
się kolejne niezwykłe wydarzenie kulturalne – wielkie święto teatru. Niech 
nas ubarwi, rozweseli i napełni refleksją.

 Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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35., 36. i 37. sesja Rady Miejskiej 

Podatki źródłem dochodu dla gminy
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35. uroczysta sesja rady Miej-
skiej w starym sączu, któ-

ra miała miejsce 23 lipca w staro-
sądeckim sokole poświęcona była 
uhonorowaniu osób szczególnie za-
służonych dla miasta i gminy, o czym 
piszemy szerzej na stronie 6.

Najważniejszą uchwałą podjętą na 
36. sesji Rady Miejskiej było przy-
znanie dotacji Klasztorowi Sióstr Kla-
rysek w Starym Sączu w wysokości  
35 352 zł na wykonanie pełnej kon-
serwacji technicznej i estetycznej 
kamieniarki oraz badań konserwa-
torskich ścian bocznych i sklepienia 
korytarza przy furcie. Powyższa kwo-
ta stanowi 80% całkowitych kosztów 
wykonania prac określonych przez 
wnioskodawcę. 

Natomiast na 37. sesji Rady Miej-
skiej w Starym Sączu, 31 sierpnia 
2021 r. rada zajęła się istotną dla 
wszystkich kwestią podatków. Wpływy 
z podatku od nieruchomości stanowią 
znaczące źródło dochodów własnych 
budżetu gminy. Kreując gminną poli-
tykę podatkową, zaproponowano czę-
ściowo stawki niższe od ustawowych, 
wspierając tym samym przedsiębior-

ców na naszym terenie. 
Po przyjęciu uchwały, która zakłada 
wzrost obowiązujących stawek o 8%, 
dochody z podatku od nieruchomości 
za 2022 r. szacuje się na kwotę około  
8 570 321 zł, co daje wzrost docho-
dów w stosunku do 2021 r. o około 
344 078,92 zł.

Realizując gminną politykę podat-
kową, należy wziąć pod uwagę fakt, 
że ustalenie stawek podatku od nie-
ruchomości na poziomie niższym od 
ustawowych ma wpływ na poziom 
wyliczonej części wyrównawczej sub-
wencji ogólnej. Ministerstwo Finan-
sów ustala bowiem należne docho-
dy podatkowe gminy, stanowiące 
podstawę do obliczenia wysokości 
w/w subwencji, w oparciu o staw-
ki ustawowe. Przy zastosowaniu 
maksymalnych stawek ustawowych 
dochody budżetowe wyniosłyby –  
9 749 754,20 zł. Zatem skutki ob-
niżenia górnych granic stawek kwo-
towych w podatku od nierucho-
mości szacuje się na kwotę około  
1 179 433,20 zł.

Rada Miejska przyjęła również za-
sady i tryb korzystania z kompleksu 
ścieżki przyrodniczej „Szlak płazów” 
zrealizowanego w ramach zada-
nia „SKARBY PRZYRODY POGRANI-
CZA. Ochrona zagrożonych gatunków 
wraz ze zrównoważonym udostęp-
nieniem atrakcji przyrodniczo-krajo-
brazowych Starego Sącza i Lewoczy 
– innowacyjne ścieżki przyrodnicze 
na Miejskiej Górze w Starym Sączu 
i w Lewoczańskiej Dolinie” w Lewo-

czy oraz wsparła finansowo do-
datkowo kwotą 700 tys. budowę le-
śnego molo. Ostatnie prace mają na 
celu zapewnienie komfortu i bezpie-
czeństwa użytkownikom. W ślad za 
tym poszła uchwała w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rada wyraziła ponadto zgodę na 
przedłużenie umowy najmu budyn-
ku przedszkola położonego w Mosz-
czenicy Niżnej na czas oznaczony 
od dnia 1 września 2021 r. do dnia  
31 sierpnia 2022 r. Z uwagi na to, że 
nieruchomość została oddana w uży-
czenie Miejskiemu Zakładowi Gospo-
darki Komunalnej w Starym Sączu 
osobą właściwą do zawarcia umowy 
najmu z Niepublicznym Przedszko-
lem w Moszczenicy Niżnej jest Dy-
rektor Miejskiego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej po wcześniejszym 
uzyskaniu zgody burmistrza.

Rada podjęła także uchwały 
w sprawie nieodpłatnego nabycia 
na własność Gminy Stary Sącz czę-
ści udziałów we własności działki 
ewidencyjnej numer 446 położonej 
w Moszczenicy Niżnej (przedmioto-
wa działka stanowi drogę dojazdową 
do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej) oraz wyraziła zgo-
dę na odpłatne nabycie przez Gmi-
nę Stary Sącz działek ewidencyjnych 
numer 385, 386, 410, 411 i 412, 
położonych w Starym Sączu w celu 
włączenia ich do gminnego zasobu 
nieruchomości (teren nad Dunajcem, 
za stacją uzdatniania wody). (RKA) 



Burmistrz w roli Zbyszka Dulskiego

Foto flash – realizowane inwestycje

Droga  Myślec – Zagórze
Droga na Sopatowiec w Gaboniu

Stary Sącz, ul. Akacjowa
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4 września w ogrodach Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu odbyło się Naro-
dowe Czytanie sztuki „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.  

Burmistrz Jacek Lelek wcielił się w rolę lekkoducha 
Zbyszka Dulskiego; w pierwszym akcie tę samą rolę ode-
grał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. Anielę 
Dulską zagrała Bożena Młynarek – dyrektor Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w No-
wym Sączu, a Justynie Tokarczyk – dyrektor Biura Pro-
mocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych – przy-
padła w udziale rola córki Dulskich – Hesi. W rolę męża 
Dulskiej wcielił się Witold Kaliński, a córkę Melę zagrała 
Joanna Homoncik, kierownik Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Cyganowicach. Lokatorką była Zofia Wy-

goda, służącą Dulskich – radna Julia Dziedzic, a matką 
chrzestną Hanki – Helena Piętka. 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez 
prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana 
wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie 
dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji 
czytano m.in. „Potop” i „Quo vadis” Henryka Sienkie -
wicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego i „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 
(red)
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150-lecie istnienia 
OSP Stary Sącz
W związku ze zbliżającymi się 
obchodami 150-lecia istnienia 
OSP Stary Sącz, które przypadną 
na rok 2024, władze jednostki 
zwracają się z uprzejmą prośbą 
do mieszkańców Starego Sącza 
o udostępnianie bądź przekaza-
nie pamiątek (fotografii, mun-
durów itp.) na poczet obchodów. 
Wszelkie informacje będą do-
stępne pod numerami telefonu:
Prezes: 600 403 609 Naczelnik: 
608 579 338. (red) 
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1 września 2022 to data, od któ-
rej przedszkolaki z Moszczenicy 
i Przysietnicy będą mogły uczyć 
się w nowych placówkach. Gmina 
w sierpniu ogłosiła przetargi na bu-
dowę obu.

 Do przetargu na budowę przedszkola 
w Przysietnicy wpłynęły cztery oferty. 
Najdroższa, firmy z Nowego Sącza, 
opiewała na 1 955 700 zł, najtańsza, 
przedsiębiorstwa JANEL z Barcic na 
1 697 400 zł. Gmina Stary Sącz na to 
przedsięwzięcie zarezerwowała kwo-
tę 1 648 002 zł, co oznacza, że do 
najkorzystniejszej propozycji trzeba 
będzie dołożyć z gminnej kasy.

Mniej optymistycznie wygląda pro-
cedura przetargowa na budowę przed-
szkola w Moszczenicy Niżnej. W tym 
wypadku trzeba było przetarg unie-
ważnić, ponieważ w terminie wpłynę-
ła tylko jedna oferta wyceniona na  
1 920 000 zł, czyli korzystniejsza 
od szacunków gminy, która na re-
alizację inwestycji zabezpieczyła  
2 159 117 zł. Okazało się jednak, 

że oferent nie dopełnił formalności 
związanych z wpłatą wadium. Nie 
złożył go ani w formie gotówki, ani 
poręczenia.

Mimo tych trudności zastępca bur-
mistrza, Kazimierz Gizicki zapewnia: 
We wrześniu 2022 roku uruchomi-
my dwa oddziały, łącznie 40 dzieci 
w Przysietnicy i dwa oddziały, łącznie 
50 dzieci w Moszczenicy Niżnej. 

Pieniądze na budowę przedszko-
li Gmina Stary Sącz otrzymała w ra-
mach Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Jest to bezzwrotne 
wsparcie, które zostanie przeznaczo-
ne m.in na projekty infrastrukturalne, 
edukacyjne i cyfryzację. Gmina Stary 
Sącz otrzymała 4,2 miliona na trzy 
zadania. To 100% dofinansowania 
ze strony państwa. Otrzymane środ-
ki pozwolą wybudować przedszkola 
w Przysietnicy oraz w Moszczenicy 
Niżnej. Na te zadania gmina ma już 
przygotowaną dokumentację. Z kolei 
w Starym Sączu przy ulicy Jagielloń-
skiej, w budynku dawnej żydowskiej 
łaźni powstanie żłobek. (red) 

We wrześniu 2022 przedszkolaki 
pójdą do nowych placówek
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Zasłużeni dla Starego Sącza
W przeddzień święta miasta, 23 lipca na uroczystej sesji rady miejskiej burmistrz Jacek Lelek i przewodni-
czący rady Andrzej Stawiarski odznaczyli osoby, które szczególnie zasłużyły się dla miasta i gminy.

W tym roku Medal Honorowy za ca-
łokształt działalności otrzymało decy-
zją Rady Miejskiej w Starym Sączu Sto-
warzyszenie „Gniazdo”. Organizacja ta 
działa od stycznia 2006 roku; w tym 
roku obchodzi 15-lecie działalności. 
Stowarzyszenie inicjuje i podejmuje 
społeczne przedsięwzięcia jednoczą-
ce ludzi dobrej woli wokół rozwiązywa-
nia problemów dzieci i osób niepełno-
sprawnych. „Gniazdo” jako pierwsze 
uczyniło niepełnosprawnych pełno-
prawnymi uczestnikami życia społecz-
nego, nadało im podmiotowość, wy-
dobyło na światło dzienne ich talenty, 
uczyniło artystami, aktorami, osobami 
lokalnie rozpoznawalnymi, integrując 
ich z lokalnym środowiskiem i, co bar-
dzo ważne, prowadzi ich nierzadko do 

samodzielności, a nawet aktywności 
zawodowej. To dzieło konsekwentnie 
realizuje do dzisiaj. Medal honorowy 
odebrali prezes stowarzyszenia Zofia 
Wcisło i Wojciech Lasek.

Odznakami Honorowymi Starego Są-
cza wyróżniono Józefa Puściznę (po-
śmiertnie) – wieloletniego dyrektora 
Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury w Starym Sączu; założycielkę 
i kierowniczkę dziecięcego zespołu re-
gionalnego „Spod Przehyby” Małgo-
rzatę Banach; malarkę Elżbietę Szot; 
działacza Solidarności i samorządow-
ca Jana Gomółkę; wybitnego kola-
rza Jana Magierę; Krystynę Jeziorek 
” kontynuatorkę i strażniczkę rodzin-
nej tradycji cukierni Jeziorek, sięga-
jącej 1937 r.; Krystynę Szewczyk, 

która sołtysowała w Moszczenicy Wy-
żnej przez 25 lat; dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w Starym Sączu 
Krzysztofa Szewczyka; budownicze-
go nowego kościoła na os. Słonecz-
nym i organizatora nowej parafii Miło-
sierdzia Bożego w Starym Sączu ks. 
Janusza Rybę; przewodników i „am-
basadorów” Starego Sącza Mariusza 
Borkowskiego i Mieczysława Witow-
skiego; działacza ludowego Stanisła-
wa Śmierciaka; Władysława Gancar-
czyka, od 55 lat prezesa Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Moszczenicy Niżnej 
i przewodniczącą os. Lipie (od ponad 
30 lat) Mariannę Trzebuniak. Uroczy-
stość uświetniła występem tancerka 
Emilia Dubiel, stypendystka burmi-
strza Starego Sącza. (RKA)
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Po raz trzeci burmistrz Jacek Lelek przyznał stypendia młodym starosądeczanom za nieprzeciętne osiągnięcia na 
polu sportu, nauki i muzyki. Stypendia wręczono tradycyjnie na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu. 

Stypendyści Burmistrza Starego Sącza 2020/2021: 
Julia Biel (muzyka), Hanna Danek (kajakarstwo górskie), 
emila dubiel (taniec), Jan Gurba (wspinaczka sportowa, 
alpinizm), Maja kruczek (siatkówka) i Norbert Olszowski 
(nauka i technika).

Od 2019 roku Burmistrz Starego Sącza przyznaje sty-
pendia uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie 
Stary Sącz. Program stypendialny tworzy trwały system 

pomocy i zachęty dla młodzieży, popularyzuje osiągnię-
cia, przyczynia się do wzrostu aspiracji edukacyjnych, 
tworzy pozytywne wzorce i promuje Gminę Stary Sącz 
poprzez osiągnięte przez uczniów i studentów wyniki.

Stypendium w wysokości 6 tysięcy złotych wypłacane 
jest w 12 ratach w okresie od 1 września 2021 r. do  
31 sierpnia 2022 r.

W tegorocznej, trzeciej edycji programu stypendialne-
go złożono pięćdziesiąt trzy wnioski. Komisja Stypendial-
na rekomendowała sześcioro kandydatów, którym Bur-
mistrz Starego Sącza przyznał stypendium. (RKA) 

Bardzo zdolna młodzież

A to ciekawe...

Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej z nowym 
sprzętem na zimę

Miejski Zakład Gospodarki Ko -
munalnej w Starym Sączu dopo -
sażył park maszynowy. Nowiut -
ki ciągnik Zetor CL 90 to maszyna 
uniwersalna, która będzie służyć do 

transportu, wykaszania poboczy i od -
śnieżania w zimie. Został kupiony z 

piaskarką i łamanym pługiem, któ -
ry pozwoli zimą lepiej manewro -
wać w ciasnych uliczkach.
 

Koszt nowej maszyny to  
220 tys. zł. Będący na stanie 

MZGK aktualnie używany Zetor ma 
już 17 lat, a obowiązków MZGK przy -

bywa. (red) 
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Goście odwiedzili także Muzeum Re-
gionalne im. Seweryna Udzieli w Sta-
rym Sączu, gdzie znajduje się salonik 
Ady Sari. Tam zwiedzający mieli okazję 
zobaczyć zdjęcia i pamiątki po artyst-
ce, obejrzeć jej korespondencję oraz 
testament, przejrzeć się w jej słyn-
nym lustrze, ale przede wszystkim po-
słuchać jej nagrania: arii Rozyny „Una 
voce poco fa” z pierwszego aktu ope-
ry „Cyrulik Sewilski” Rossiniego, które 
zrobiło ogromne wrażenie na wszyst-
kich obecnych.

Przypomnijmy: zmarła w 1968 roku 
Ada Sari (naprawdę nazywała się Ja-
dwiga Szayer), patronka Konkursu 
związana była ze Starym Sączem, 
gdzie jej ojciec przez wiele lat był bur-
mistrzem. Jej kariera sceniczna, która 
zaczęła się w 1909 roku wiodła przez 
teatry m.in.: Rzymu, Mediolanu, Ne-
apolu, Petersburga, Kijowa, Lwowa, 
Krakowa, Wiednia, Warszawy czy No-
wego Jorku. Zdobyła światową sławę, 
śpiewając pod dyrekcją największych 
dyrygentów tamtych czasów, takich 
jak Ruggero Leoncavallo, Pietro Ma-
scagni i Arturo Toscanini. Była tak-

że niezwykłym pedagogiem, przeno-
sząca na polski grunt włoską szkołę 
śpiewu. Jej uczennicami były słynne 
polskie śpiewaczki, m.in.: Halina Mic-
kiewiczówna, Bogna Sokorska, Maria 
Fołtyn, Barbara Nieman, Zdzisława 
Donat i Urszula Trawińska. 

XIX Konkurs Sztuki Wokalnej im. 
Ady Sari trwał w Nowym Sączu od  
28 sierpnia do 4 września 2021. Ke-
tevan Chuntishvili, sopran z Gruzji, 
absolwentka Wydziału Dramatu i Me-
diów Uniwersytetu Muzycznego w Ha-
nowerze w klasie Marka Rzepki otrzy-
mała II nagrodę (15 tys. zł) w kategorii 
głosów żeńskich. Ponadto artystka ta 
zdobyła nagrodę (2 tys. zł) za najlep-
sze wykonanie utworu Mozarta. W ka-
tegorii głosów męskich II nagrodę (15 
tys. zł) otrzymał David Roy, baryton 
z Polski, absolwent studiów licencjac-
kich na kierunku wokalistyka w Aka-
demii Muzycznej im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Bydgoszczy, w klasie Adama 
Zdunikowskiego. Pierwszych nagród 
jury nie przyznało.

Nagrodę im. Ady Sari w wysokości 2 
tys. zł dla najbardziej obiecującego so-

pranu otrzy-
mała Olga Dyadiv z Ukrainy. Fundato-
rem nagrody jest Burmistrz Starego 
Sącza. Nagrodę w imieniu burmistrza 
wręczał sekretarz Gminy Stary Sącz 
Daniel Śmierciak. (RKA)

Kwiaty dla maestry
Zgodnie z wieloletnią tradycją przedstawiciele jury XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady 
Sari, w tym przewodnicząca i dyrektor artystyczna Małgorzata Walewska odwiedzili Stary Sącz, by złożyć kwia-
ty przy domu Ady Sari, pod tablicą upamiętniającą patronkę konkursu. Jurorom (Michael Barobeck – Kierownik 
Organizacji Pracy Artystycznej Oper Graz, Franziska Hunke – Dyrektor Agencji „Artista International” w Mona-
chium i Rebekah Rota – Zastępca Dyrektora Generalnego Badisches Staatstheater Karlsruhe) towarzyszyli m.in. 
Andrzej Zarych, dyrektor MCK SOKÓŁ, Liliana Olech, kierownik biura organizacyjnego Konkursu i dyrektor Gale-
rii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ oraz – w imieniu gospodarzy – Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza i An-
drzej Długosz, prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. 
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W nowym roku szkolnym 2021/22 
we wszystkich gminnych szkołach 
podstawowych oraz szkole muzycz-
nej naukę rozpoczęło 2 067 uczniów, 
a do oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych i do gmin-
nego Przedszkola Gminnego w Sta-
rym Sączu w nowym roku szkolnym 
zapisano 327 maluchów. Uczniom, 
nauczycielom, rodzicom i pracow-
nikom oświaty życzymy sukcesów 
i spokojnego roku szkolnego. 
 

W nowym roku szkolnym rozsze-
rzona została opieka świetlicowa dla 
uczniów pozostających w szkole ze 
względu na czas pracy rodziców oraz 
dojeżdżających do szkoły w wymia-
rze ponad 320 godzin tygodniowo we 
wszystkich szkołach podstawowych 
w Gminie Stary Sącz. W roku szkol-
nym 2021/2022 we wszystkich szko-
łach podstawowych na terenie Gminy 
Stary Sącz, poza podstawą programo-
wą zaplanowano 50 godzin zajęć ma-
jących na celu rozwijanie uzdolnień 
i zainteresowań uczniów. Wszystkie 
szkoły podstawowe dla których or-
ganem prowadzącym jest Burmistrz 
Starego Sącza złożyły wnioski o zaję-
cia wspomagające dla uczniów klas 
IV – VIII szkół podstawowych; zajęcia 
te będą miały na celu utrwalenie wia-
domości i umiejętności z wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego. Łącz-
nie 1035 godzin zajęć wspomagają-
cych będzie realizowane w szkołach 
w okresie od IX do XII 2021 r.

Rokrocznie wzrasta liczba uczniów 

z orzeczeniami o kształceniu spe-
cjalnym, którzy realizują podstawę 
programową w naszych ogólnodo-
stępnych szkołach podstawowych. 
Również z roku na rok przybywa 
uczniów i ich rodzin, którym niezbęd-
na jest pomoc psychologiczno-peda-
gogiczna. Burmistrz Starego Sącza 
dbając o dobro uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi, w roku 
szkolnym 2021/22 przyznał 479 go-
dzin na pomoc specjalistyczną dla 
uczniów, tj. rewalidacje, wspomaga-
nie kształcenia specjalnego, zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia 
logopedyczne itp. Zajęcia te są czę-
ściowo finansowane z subwencji 
oświatowej, ale również ze środków 
własnych budżetu Gminy. Na pod-
stawie ustawy Prawo oświatowe jed-
nym z zadań Gminy jest zorganizowa-
nie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka od urodzenia do rozpoczęcia 
nauki w szkole; tak też 19 dzieci z te-
renu Gminy Stary Sącz, zostało obję-
tych zajęciami wczesnego wspoma-
gania rozwoju.

Okres wakacyjny to najlepszy czas 
na prace remontowe w szkołach. 
Podczas tegorocznych wakacji prze-
prowadzono bieżące, drobne remon-
ty prawie we wszystkich placówkach 
oświatowych. Ich zakres jest różno-
rodny, wiele z nich stanowi kontynu-
ację prac rozpoczętych już w trakcie 
roku szkolnego i obejmuje m.in. ma-
lowanie sal lekcyjnych. W Szkole Pod-
stawowej Nr 2 w Starym Sączu doko-
nano remontu ogrodzenia o długości 

42 mb, w Szkole Podstawowej w Ga-
boniu dokonano częściowej wymiany 
instalacji elektrycznej oraz częścio-
wego remontu instalacji sanitarnej. 
W Szkole Muzycznej I stopnia w Sta-
rym Sączu został wykonany remont 
kotłowni. W Przedszkolu Gminnym 
w Starym Sączu wykonano izolację 
termiczną kominów, reperację murów 
przyściennych, renowację drewnianej 
powierzchni zabudowy dachu oraz 
odnowienie pomieszczeń kuchen-
nych i gospodarczych.

Od 1 września 2021 r. przygoto-
wywanie i dostarczanie posiłków dla 
około 900 dzieci i młodzieży uczęsz-
czających do szkół i przedszkoli, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Stary Sącz będzie realizowane 
przez nowopowstałą Spółdzielnię So-
cjalną „Sekret Smaku”. Rodzice dzie-
ci i uczniów w szkołach będą pokry-
wali jedynie koszty „wsadu do kotła”, 
pozostałe koszty związane z przygo-
towywaniem posiłków będą współfi-
nansowane z budżetu gminy.

Od 1 września 2021 r. wszyst-
kie szkoły podstawowe, Szkoła 
Muzyczna i Przedszkole Gminne 
w Gminie Stary Sącz rozpoczynają 
naukę w formie stacjonarnej; podję-
to wszelkie działania mające na celu 
zabezpieczenia uczniów i nauczycie-
li przed rozprzestrzenianiem się wi-
rusa COVID-19, jak również działa-
nia prewencyjne rekomendowane 
przez Ministra Edukacji, Minister-
stwo Zdrowia i Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego. (red)

Nowy rok szkolny 
w formie stacjonarnej
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TEMAT WYDANIA

26 lipca premier RP, Mateusz Morawiecki podczas wizyty na Sądecczyźnie odwiedził Stary Sącz. Szef rządu 
znalazł czas na kawę z burmistrzem Jackiem Lelkiem w urzędzie miejskim, spotkanie z mieszkańcami na Ryn-
ku oraz wizytę w klasztorze sióstr klarysek.

Premier z wizytą w Starym Sączu
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Premier Morawiecki rozpoczął swo-
ją wizytę na Sądecczyźnie od obej-
rzenia placu budowy mostu w Ku-
rowie, gdzie mówił o kluczowych 
inwestycjach dla regionu, m.in. po-
wstaniu tzw. „Sądeczanki” – dro-
gi szybkiego ruchu z Nowego Sącza 
do Krakowa. Później odwiedził firmę 
Wiśniowski i spotkał się z samorzą-
dowcami w Miasteczku Galicyjskim. 
Wizyta w Starym Sączu była dla pre-
miera bardzo udanym podsumowa-
niem całej wizyty.

Na spotkanie z premierem na 
starosądecki rynek przyszło wielu 
mieszkańców. Prezes Rady Ministrów 
przyznał, że kiedy myśli o tym, jakie 

są najbardziej charakterystyczne dla 
naszego kraju miasta, odzwierciedla-
jące polskie wartości, kulturę, trady-
cje, to widzi właśnie takie miejscowo-
ści jak Stary Sącz. – To arcypolskie 
miasto, które uosabia piękno Polski. 
Niech jednocześnie będzie symbo-
lem, że w Polskim Ładzie koncentru-
jemy się na przyszłości, na tym, co 
najbardziej leży na sercu Polakom. 
Często jestem pytany, co ten Polski 
Ład oznacza. To, szanowni państwo, 
największe inwestycje jakie do tej 
pory były realizowane, przynajmniej 
od 30 lat – mówił szef rządu. Gmina 
Stary Sącz będzie chciała z Polskie-
go Ładu zdobyć 40 milionów złotych, 

o czym piszemy szerzej w wywiadzie 
z burmistrzem Jackiem Lelkiem.

– Dziękuję panu premierowi za 
to, że działania kierowanego przez 
pana rządu i pana w bardzo odważny 
i skuteczny sposób wspierają nasze 
małe ojczyzny, samorządy. Chcę też 
podziękować, że za pana rządów te 
sprawy, o których się od kilkudziesię-
ciu lat mówiło: „Sądeczanka”, Pod-
łęże – Piekiełko, zaczynają nabie-
rać realnych kształtów. Dziękuję za 
ogromne wsparcie rządu dla miesz-
kańców. Jak i również za to, że nie 
skupiacie się wyłącznie na stolicy, 
że wasz wzrok sięga daleko – mówił 
burmistrz Jacek Lelek. (red)
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Rozmowa z Burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem

Bez inwestycji nie ma rozwoju 
stary sącz zdążył już nas przyzwy-
czaić do przyjazdów najważniejszych 
osób w państwie. prezydenci, mar-
szałek sejmu, teraz premier Mateusz 
Morawiecki...

– Cóż, ten Stary Sącz w sobie coś 
ma. Można powiedzieć, że od Stare-
go Sącza na Sądecczyźnie wszystko 
się zaczęło. Rząd Mateusza Mora-
wieckiego bardzo skutecznie, wspiera 
te małe ojczyzny, szczególnie co dla 
nas ważne, gminy górskie, które mają 
swoją specyfikę i problemy. Rząd wi-
dzi nie tylko Warszawę i duże miasta, 
ale też małe miejscowości. Premier 
przedstawił też nowy program zwany 
Polskim Ładem.

O polskim Ładzie będzie jeszcze czas 
porozmawiać. co tymczasem w tym 
roku udało się już zrealizować w gmi-
nie? Bo tych projektów jest bardzo 
dużo. 

– Rzeczywiście i chciałbym podkre-
ślić, że nie skupiamy się tylko na tych 
największych projektach, jak biblio-
teka w Przysietnicy, ścieżka na Miej-
skiej Górze, centrum kultury, droga 
w Strefie Aktywności Gospodarczej 
i rondo w drodze wojewódzkiej, par-
king w Barcicach czy wreszcie ter-
momodernizacja szkoły podstawowej 
nr 2. Mamy na uwadze wiele mniej-
szych, ale bardzo ważnych – z punktu 
widzenia mieszkańców i naszego rów-
nież – spraw. Weźmy drogi, które są 
zawsze sprawą kluczową. Teraz mam 
na „tapecie” drogę na Sapieniec 
w Barcicach, kładkę pieszo-jezdną na 
potoku Grabowskim w ciągu drogi do 
Dudczaków, ul. Akacjową na os. Li-
pie, drogę Myślec – Żeleźnikowa czy 
na Sopatowiec w Gaboniu oraz wia-
ty przystankowe w Barcicach i Most-
kach. To zadania na różnym etapie 
realizacji. 

na innych polach też sprawy rusza-
ją do przodu? Mam tutaj na myśli 
choćby przedszkola w Moszczenicy 
niżnej i przysietnicy, modernizację 
boiska w Gołkowicach Górnych czy 
budowę miasteczka ruchu drogowe-
go w Barciach. 

– Tak i pokazuje to jak szeroko za-
krojone są działania gminy. Jesteśmy 
na etapie wyłaniania wykonawców 
budowy przedszkoli w Moszczeni-
cy Niżnej i w Przysietnicy. Podobnie 

ma się sprawa z remontem budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Goł-
kowicach Górnych. Jeśli chodzi 
zaś o budowę boiska sportowego 
przy Szkole Podstawowej im. Jana  
Pawła II w Gołkowicach Górnych i bu-
dowę miasteczka ruchu drogowego 
wraz z sygnalizacją świetlną na przy-
stani rowerowej w Barcicach, to wyło-
niliśmy już wykonawców. Chcę dodać, 
że rozstrzygnęliśmy też duży przetarg 
na budowę bądź modernizację oświe-
tlenia na około 5 km dróg – między 
innymi w Barcicach wzdłuż torów 
i na Małej Równi, w Moszczenicy Niż-
nej na Buchmanówce, ul. Granicznej 
w Starym Sączu czy wreszcie w Przy-

sietnicy na drodze do Jurczaków i  Wy-
gonach. Reasumując – to moc zadań, 
zaangażowanych sił i środków. 

A na jakim etapie jest budowa 
kanalizacji?

W tym momencie realizujemy czte-
ry komponenty: Mostki, Moszczenica 
Niżna i Wyżna oraz Gołkowice Dolne. 
W Moszczenicy Niżnej prace są za-
kończone, czekamy na pozwolenie na 
użytkowanie, przygotowane są pro-
jekty przyłączy. Po otrzymaniu wspo-
mnianego pozwolenia mieszkańcy 
będą mogli zacząć się przyłączać, 
myślę, że już za chwilę. Z pozostałych 
trzech najbardziej zaawansowane są 
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prace w Mostkach. Główne kanały są zbudowa-
ne. W Mostkach przebudowywany jest też wodociąg i zda-
ję sobie sprawę, że był to najbardziej uciążliwy etap prac 
na drodze Stary Sącz – Gołkowice. Dodatkowo rozpoczęły 
się roboty w Gołkowicach Dolnych i te utrudnienia jeszcze 
potrwają, za co bardzo przepraszam, ale musimy przez 
ten okres przejść. W Gołkowicach Dolnych trwa pierwszy 
etap budowy głównego kolektora, a na reszcie odcinków 
trwają prace projektowe. Moszczenica Wyżna trochę z róż-
nych względów się opóźnia. Jeśli firma uzyska pozwolenie 
– prace ruszą.

Wróćmy do rządowego programu polski Ład, który wes-
prze inwestycje samorządów. na jakie projekty Gmina 
stary sącz złożyła dofinansowanie?

– Złożyliśmy wnioski na trzy projekty. Po pierwsze – bar-
dzo istotne zadanie, rozwojowe to budowa dalszej części 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która połączy ul. Po-
degrodzką ze Strefą Aktywności Gospodarczej. Powstanie 
w ten sposób mała obwodnica Starego Sącza. Po wybu-
dowaniu około 1 km drogi w takim samym standardzie jak 
część w SAG, czyli ze ścieżką rowerową, chodnikiem i mo-
stem na Moszczeniczance, połączymy dwie części Starego 
Sącza – część istniejącego osiedla mieszkaniowego i tego 
planowanego ze Strefą Aktywności Gospodarczej, nowym 
rondem i drogą wojewódzką. Ta inwestycja to koszt około 
10 mln zł; na 9,5 mln liczymy z programu. 

druga ważna sprawa to rozbudowa i przebudowa Środo-
wiskowego domu samopomocy...

– Tak, prace projektowe są mocno zaawansowane. Jeże-
li uda się uzyskać dofinansowanie, to do tej inwestycji bę-
dzie można przystąpić najszybciej. Tutaj mówmy o koszcie 
około 5,8 mln zł. Wnioskujemy o prawie 5 mln zł. Trzecia 
inwestycja to dalsza budowa kanalizacji w Gołkowicach 
Górnych i kanalizacja oraz wodociąg w Barcicach za Po-
pradem, na tzw. Małej Równi. Ile uda się z tych planów zre-
alizować – czas pokaże. 

kiedy realizacje tych zadań miałyby nastąpić?
– Przetargi muszą być ogłoszone w ciągu pół roku od 

otrzymania dofinansowania. Najszybciej, jak mówiłem, 
można ruszyć z rozbudową Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy. Rozbudowa powinna się zakończyć do końca 
2023 r. O ile oczywiście wyniki naboru będą dla Gminy 
Stary Sącz pozytywne. Dlatego też trudno mówić o termi-
nach oddania tych inwestycji. Na razie czekamy.

Mówiliśmy już o Środowiskowym domu samopomocy, 
a co z planami budowy domu Opieki społecznej na os. 
lipie?

– Do końca przyszłego roku będziemy mieć 
pełną gotowość do inwestycji, projekt, pozwolenie itp. Bę-
dzie mogło tam zamieszkać 50 pensjonariuszy. Warunek 
jest jeden –musimy mieć na to dofinansowanie zewnętrz-
ne. To inwestycja na kilkanaście milionów zł, nie wchodzi 
w grę taki kredyt ani pieniądze własne. Złożymy wniosek 
w kolejnym naborze programu Polski Ład.

starosądeczanie wyczekują dwóch inwestycji: nowego 
budynku centrum kultury i sztuki im. Ady sari przy ry-
nek 5 oraz nowej atrakcji turystycznej – platformy wido-
kowej na Miejskiej Górze. kiedy te inwestycje będą odda-
ne do użytkowania?

– Chcielibyśmy, by stało się to jak najszybciej. Na Miej-
skiej Górze trwają jeszcze ostatnie prace przy konstruk-
cji leśnego mola, które zapewnią spacerowiczom większy 
komfort użytkowania i bezpieczeństwo. Nowa siedziba 
centrum kultury jest już gotowa. Czekamy na odbiór obiek-
tu. Na pewno w tym roku obie inwestycje będą już służyły 
mieszkańcom i gościom. 

Ostatnimi czasy można zaobserwować wzmożoną dzia-
łalność stowarzyszeń na terenie naszej gminy, zwłaszcza 
kGW. jak ocenia pan aktywność gminy w zakresie współ-
pracy ze stowarzyszeniami?

– Sektor pozarządowy jest ważny dla każdego samo-
rządu. My mamy to szczęście, że ta aktywność społeczna 
jest u nas mocna, a rzeczywiście koła gospodyń wiejskich, 
ale i miejskich są może bardziej widoczne ze względu na 
ich charakter – jest smakowicie i kolorowo. Ale w gminie 
Stary Sącz działa wiele organizacji pozarządowych, które 
wykonują dobrą robotę i wspierają czy nawet uzupełniają 
obszary, gdzie gmina nie jest w stanie dotrzeć. Stowarzy-
szenia i fundacje mają od nas pełne zaufanie i wsparcie. 

rada do spraw samorządu Terytorialnego, której jest pan 
członkiem jest po drugim posiedzeniu. czym zajmowało 
się to gremium?

– Główny akcent był położony na tworzenie tzw. Centrów 
Usług Społecznych. To inicjatywa pana prezydenta, usta-
wa weszła w życie na początku 2020 r. W największym 
skrócie chodzi o przeorganizowanie pomocy społecznej 
w politykę społeczną na poziomie samorządów. To nowa 
bardzo ciekawa strategia podejścia do pomocy społecz-
nej, ale wymagająca doprecyzowania spraw formalnych. 
Pan prezydent ciekaw był opinii samorządów na ten temat. 
Myślę, że Gmina Stary Sącz bliżej się tym zainteresuje. 
Prócz tego samorządowcy zgłaszali propozycje tematów, 
którymi chcielibyśmy się jako rada zająć w najbliższym 
czasie. Poruszyliśmy także tematy związane z klęskami ży-
wiołowymi. (RKA) 
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W obecnym wydaniu „Kuriera Starosądeckiego” pre-
zentowana jest druga część starosądeckich opowia-
dań ludowych. Były one, podobnie jak legendy, różne 
powiastki czy bajki, przekazywane z pokolenia na po-
kolenie. Do naszych czasów przetrwały na ogól w zbe-
letryzowanej formie i wpisują się od wieków w piękny, 
zanikający z roku na rok Starosądecczyzny folklor, któ-
rą zamieszkuje rdzennie polska ludność. 

Geneza ludowych opowiadań i bajek jest złożona i trud-
na do jednoznacznego ustalenia ze względu na to, są to 
gatunki opierające się w dużej mierze na przekazach ust-
nych. Przypuszcza się, że poszczególne wątki i motywy 
powstawały w różnych kulturach, miejscach i okoliczno-
ściach historycznych, a następnie ulegały rozpowszech-
nieniu i kolejnym przekształceniom. Prezentowane poni-
żej opowiadanie ludowe o chłopie spod Starego Sącza, ma 
co najmniej 120 lat, a nie wykluczone, że i więcej. Owe wy-
twory ludowe – od jakiegoś czasu niezwykle modne i po-
szukiwane, nie tylko przez etnografów – stanowią o swoj-
skim klimacie i podkreślają ludowość danego terenu. Na 
Starosądecczyźnie najpopulerniejsze podania, legendy i  
powiastki wiążą się z postacią św. Kingi, czyli Kunegundy, 
ale nie tylko. Poznajmy zatem inną opowieść, która – cho-
ciaż z pozoru prosta i z elementami fantastycznymi – nie-
sie konkretne, uniwersalne przesłanie zwycięstwa dobra 
nad złem. Pisownia została uwspółcześniona.

Złodzieje

W małym domku pod lasem, niedaleko Starego Sącza, 
mieszkał biedny chałupnik, który żył tylko z zarobku, a ca-
łym majątkiem jego była jedna krowa. W tej wsi było sied-
miu złodziejów. Spodobała im się krowa tego chałupnika 
i zmówili się, żeby ją ukraść. Ale chłop spał czujnie i czę-
sto w nocy wychodził na pole, bo słyszał, że po wsi zło-
dzieje kradną, toteż bał się o swoją krowinę. Jednej nocy 
spostrzegł, że się ktoś skrada pod stajnię, wyskoczył i zło-
dzieja spłoszył. Na drugą noc zobaczył, jak się mignął pod 
oknami cień jakiś i znowu odpędził złodzieja, i jeszcze le-
piej pilnował swego dobytku. Przez kilka następnych nocy 
prawie nie sypiał i pomiarkował, że złodzieje nie dadzą 
się zbić z tropu, że każdej nocy kręcą się koło chałupy 
i że skoro tylko zaśnie kiedy dobrze, wyprowadzą mu kro-
wę. Zmartwiony, uradził w końcu z babą, że trzeba krowę 
sprzedać, bo inaczej ukradną ją złodzieje. Toteż w najbliż-
szy dzień targowy wziął krowę na powróz i poprowadził do 
Starego Sącza na jarmark. Dowiedzieli się zaraz o tym zło-
dzieje we wsi, a że nie chcieli, żeby im się zdobycz pewna 
wyśliznęła z ręki, zmówili się ukraść mu tę krowę w dro-
dze na jarmark. Do Starego Sącza było ze dwie mile. Po-
biegli złodzieje prędko naprzód i postawali przy drodze, 
jeden od drugiego o ćwierć mili. Chłop nie znał żadnego. 
Gdy spotkał pierwszego z nich, pochwalił Pana Boga we-
dle zwyczaju, a złodziej odpowiedział i zapytał:

– Na jarmark prowadzicie, gospodarzu, tę kozę?
– Czyś oślepł, że nie widzisz? – rzekł opryskliwie obu-

rzony chałupnik. Idę z krową, a on mi o kozie gada! 

I gadał jeszcze więcej i mruczał zgniewany, aż uszedł 
ćwierć mili i spotkał drugiego złodzieja.

– Niech będzie pochwalony! – zagadnął tamten.
– Na wieki! – odpowiedział chłop.
– Pewnie na jarmark idziecie z tą kozą? – zapytał 

złodziej.
– Czy was biesi nadali, czy co! – krzyknął właściciel kro-

wy: Już drugi gada mi o kozie! Czy ci ćma zasłoniła ślepie, 
że nie widzisz krowy? 

I nie odwracając się nawet do spotkanego, szedł dalej 
rozzłoszczony. Z kolei spotkał trzeciego złodzieja, który po 
powitaniu odezwał się:

– Skąd też prowadzicie, gospodarzu, taką ładną kozę?
Chłop mimowolnie przystanął i nie mógł na razie słowa 

przemówić, tak był oburzony na ludzi.
– Czyś zwariował? – krzyknął nareszcie – Czyś ślepy? 

Nie widzisz, to patrz bliżej, że to krowa!
– Jaka krowa? Co też pleciecie? Cóż to ja nigdy kozy 

nie widziałem, czy co? – gadał, zbliżywszy się, złodziej: – 
Koza i tyle.

– Bodaj was diabli wzięli! – krzyknął chłop i poszedł da-
lej, szarpnąwszy krowę za powróz.

– Żeby tylko was nie wzięli – wołał za odchodzącym zło-
dziej – Kiedy już was otumanili, że nie możecie rozpoznać, 
co krowa a co koza!

Chłop zaczął się trochę niepokoić, spoglądał na kro-
wę z pewną obawą, ale widzi, że to ta sama białocha, co 
w domu, którą już trzeci rok chowa, a więc zna dobrze, 
ta sama, którą jego żona codziennie doiła. Nie mógł tyl-
ko zrozumieć tego, że już trzeci człowiek gada, że to koza.

– Ha! No, zobaczymy, co będzie dalej; jeszcze mila dro-
gi do miasta.

Nadybał wreszcie czwartego złodzieja, lecz jakże się 
przeraził, skoro ten przemówił podobnie, jak poprzednicy:

– Szkoda, gospodarzu, sprzedawać taką ładną kozę!
Chłop splunął, przeżegnał się, spojrzał z ukosa na kro-

wę i myśli sobie: „Chyba mi złodzieje zadali jakie uroki, że 
ja widzę krowę, a wszyscy widzą, że to koza. Albo ją diabeł 
opętał, albo co. Kraczą, jak kruki:«Koza, koza!»”.

I znowu splunął na ziemię, oglądał krowę, głaskał, doty-
kał się głowy, rogów, grzbietu; chciał sprawdzić czy krowę, 
czy kozę prowadzi. Ale przecież była to krowa. Tymczasem 
spotkał piątego, który go wprost zaczepił:

– Może byście mi sprzedali, gospodarzu, tę kozę?

DR PaWeł GluGla

STAROSĄDECKIE OPOWIADANIA LUDOWE cz. 2

Dom na Dołkach, Stary Sącz, około 1920 r.
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Nie było co gadać: widocznie koza! Diabeł krowę odmie-
nił, pewnie za sprawą złodziejów, że się im kradzież nie 
udała; zemścili się. Ale co tu teraz robić? Z diabłem mieć 
do czynienia – nieczysta sprawa – a znowu żal sprzeda-
wać krowę jako kozę, bo zamiast kilkudziesięciu, wziąłby 
tylko kilka papierków.

„Może się jeszcze co stanie na moją korzyść” – myślał 
sobie i poszedł dalej. Szósty złodziej przystąpił do targu:

– Ile chcesz za tę kozę?
– Przecież widzicie, że prowadzę krowę – bronił się 

chłop jeszcze: – Chcecie kupić krowę, to kupcie; prowa-
dzę na sprzedaż.

– Żartujcie zdrowi! Cóżem to, dziecko, żebym jeszcze 
kozy nie znał? Gadajcie, co chcecie za nią.

– A, dziej się wola Boża – mruknął strapiony chłop. – 
Widocznie już było przeznaczone, żebym krowę stracił, 
przecież diabła z sobą nie będę wlókł do miasta, jeszcze 
by mnie jakie nieszczęście spotkało.

A głośniej dodał: – Cóż dacie?
- Piątkę – rzekł złodziej.
– Piątkę? Za krowę? – zawołał rozżalony wieśniak. – 

Nie, za piątkę nie dam! – Szarpnął krowę za powróz i po-
szedł dalej, myśląc, że może kto da więcej. Już w pobliżu 
miasta spotkał siódmego złodzieja, i targ w targ sprzedał 
mu krowę, jako kozę, za siedem papierków. Zmartwiony, 
zawinął pieniądze w szmacinę i włożył za pazuchę, ale że 
ciekawy był, co się dalej stanie z jego krową, poszedł nie-
postrzeżenie za kupcem i patrzał, co będzie.

Krowę zaprowadzono w miasteczku na targowicę bydlę-
cą i rozpoczął się targ, a ludzie kupowali nie kozę, lecz 
krowę, i zapłacili za nią sześćdziesiąt papierków. Teraz 
dopiero domyślił się chłop, że go wywiedli w pole i w biały 
dzień okradli, a zauważył też, że się zeszli w mieście ra-
zem ci wszyscy siedmiu, którzy go bałamucili w drodze. 
Rozgniewał się tedy srodze na taką zuchwałość i posta-
nowił natychmiast odbić swoje, a złodziejom oddać wet 
za wet.

Poszedł do karczmy, zamówił jeść i pić dla ośmiu osób, 
zapłacił naprzód i powiedział, że przyjdzie tu za chwilę 
zjeść i wypić z siedmiu chłopami, niech podadzą to, co za-
płacone, a gdy będą wychodzili z karczmy, a on się zapy-
ta karczmarza, co się za to należy, żeby mu odpowiedział: 
„Dobre słowo”. Karczmarz przystał i podziękował, a chłop 
poszedł jeszcze do drugiej i do trzeciej gospody i tak samo 
zrobił, a za resztę pieniędzy kupił sobie czerwoną kraku-
skę z czarnym barankiem [czapkę krakowską noszoną do 
męskiego stroju krakowskiego]. Po tym wyszedł na mia-
sto, poszukać złodziejów. Znalazł ich za miastem w szyn-
kowni, jak jedli i pili, żartowali i śmiali się, zapewne z nie-
go. Przystąpił do nich, niby zafrasowany, i rzekł:

– Nie chcę ja brać z sobą tych pieniędzy, którem wziął 
za tę przeklętą kozę, żeby mnie jeszcze jakie nieszczęście 
przy nich nie spotkało. Chodźcie ze mną, przepijemy to na 
zmartwienie moje.

Złodziejom nie trzeba było mówić tego dwa razy. Zerwali 
się z ław i wyszli zaraz, chwaląc mądry zamiar chałupnika, 
a cieszyli się, że się napiją za cudze pieniądze. Zaprowa-
dził ich do jednej karczmy, kazał dać wódki, chleba i sera, 
a skoro wypili i zjedli to, co przedtem zapłacił, odezwał się 
do towarzyszów:

– Ciżba tu wielka, chodźmy do drugiej karczmy!
– Zgoda, chodźmy! – zawołali wszyscy i posunęli ku 

drzwiom.
Wtedy mądry chałupnik zdjął krakuskę z głowy, nałożył 

ją na wskazujący palec u lewej ręki, a obracając ją prawą 

ręką na tym palcu, zapytał karczmarza:
– Ile się należy za wódkę, chleb i ser?
– Dobre słowo tylko, mój gospodarzu – rzekł karczmarz 

i uśmiechnął się przy tym.
– Kiedy tak, to Bóg wam zapłać, a my chodźmy dalej.
Spojrzeli złodzieje jeden na drugiego, to znowu na chło-

pa i jego krakuskę i nie mogli pojąć, jak to być może, aby 
nie płacić, a pić i jeść tylko za dobre słowo, bo nie wiedzie-
li, że wszystko było już przed tym zapłacone.

Poszli jeszcze do drugiej karczmy i do trzeciej i wszędzie 
to samo: żaden karczmarz nie żądał zapłaty, tylko dobre-
go słowa. Ale zauważyli, że skoro chłop ma płacić, bierze 
zawsze krakuskę nową z głowy i obraca na wskazującym 
palcu u lewej ręki, więc się domyślili, że cała tajemnica 
spoczywa w tej czapce i że kto będzie miał tę czapkę, nie 
potrzebuje nigdzie płacić za jedzenie i picie. Bardzo by 
się im przydała taka czapka, bo nie raz byli bez grosza 
przy duszy, a gonili światami za kradzieżą. Porozumieli się 
z sobą, że co dać to dać, a czapkę czarodziejską trzeba 
kupić koniecznie.

Gdy wychodzili z trzeciej karczmy, odezwał się jeden ze 
złodziejów:

– Sprzedajcie nam tę czapkę, nam by się przydała w dro-
dze, bo jako kupcy jeździmy ciągle, a nie zawsze znajdzie 
się jaki zarobek; wy siedzicie ciągle w domu, to się nie po-
trzebujecie o nic kłopotać, zjecie to, co wam baba uwarzy.

– Ho,ho, a któżby mi też za taką czapkę zapłacił tyle, ile 
ona warta! Pomyśleć tylko: mogę jeść i pić rok cały i całe 
życie, sami z babą i z dziećmi i z przyjaciółmi, wszędzie, 
gdzie tylko przyjdę; to nie opłacona czapka!

– Dobra czapka, widzieliśmy, ale my nie chcemy waszej 
krzywdy, zapłacimy dobrze.

Targ w targ, stanęła ugoda i chłop wziął za krakuskę sto 
papierków. Opłaciła mu się krowa, bo dostał więcej, niż 
wartała. Ucieszony, że oszukał złodziejów, nie zatrzymy-
wał się w mieście, ale czym prędzej wracał do domu.

Tymczasem złodzieje, uradowani, że posiadają cza-
rodziejską czapkę, przy której można w gospodach jeść 
i pić, a nic nie płacić, postanowili pohulać sobie. Poszli 
do karczmy, kazali sobie dawać jeść i pić, a skoro mie-
li odchodzić, najstarszy z nich wziął krakuskę na palec, 
a obracając nią, zapytał karczmarza, ile się mu należy. 
Wszyscy zgłupieli, gdy karczmarz powiedział: „tyle a tyle”. 
Zapłacić musieli, a rozgniewani na tego, który czapkę ob-
racał na palcu, zbili go, skoro wyszli, za to, że nie umiał 
kręcić dobrze, a czapkę wziął drugi z kolei i znowu po-
szli wszyscy do drugiej karczmy robić dalsze próby. I tutaj 
nie lepiej im się powiodło: musieli zapłacić. Więc zbili zno-
wu drugiego, że nie umiał krakuski obracać na palcu, dali 
czapkę trzeciemu i poszli pić jeszcze do innej karczmy.

Tak obeszli wszystkie gospody miejskie, każdemu z nich 
dostało się porządnie od towarzyszów, aż wreszcie, gdy 
nawet siódmy nie umiał używać skutecznie zaczarowanej 
czapki, domyślili się, że ich chłop oszukał i wybrali się, 
żeby mu pieniądze odebrać, odgrażając, że się pomszczą 
dobrze za oszustwo. Było to dopiero trzeciego dnia po jar-
marku, bo tyle czasu im zeszło, nim skończyli doświadcze-
nia z czapką w siedmiu karczmach.

Tymczasem chałupnik, nie w ciemię bity, skoro przy-
szedł do domu z jarmarku, opowiedział żonie wszystko, 
co się stało, zabrał wszystko co miał, a było tego niewie-
le i wyniósł się ze wsi za dziesiątą granicę, żeby go zło-
dzieje nie znaleźli, żeby mu pieniędzy nie odebrali i nie 
mścili się na nim. Tak to wywiódł w pole i oszukał siedmiu 
złodziejów.
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A to ciekawe...

Bystro Kicora na śtrycie 
pasterskim  
Pierwszego sierpnia w Wierchomli 
Małej odbył się tradycyjny śtryt pa-
sterski – czyli po góralsku spotkania 
z pasterzami czarnych owiec. 

Podczas spotkania odbyły się konkur-
sy na najlepszą owcę oraz wystawa 
sprzętów pasterskich, była również 
możliwości posmakowania regional-
nych przysmaków. Podczas śtrytu na 
scenie wystąpił m.in. zespół Bystro Ki-

cora z Przysietnicy, który zdobył aplauz 
i wiele słów uznania. (W.W.) 

10 lipca Festiwal Smaku powrócił do Starego Sącza. 
To wyjątkowe wydarzenie, które na stałe zagościło 
w kalendarzu najważniejszych i największych wyda-
rzeń kulinarnych regionu. Nie zabrakło fantastycznej 
atmosfery, świetnej zabawy i niebanalnych potraw 
i smaków. 

Na Małopolskim Festiwalu Smaku nie zabrakło także 
mistrza Andrzeja Polana, który pokazał jak można, ba-
zując na charakterystycznych, lokalnych dla określone-
go regionu produktach, stworzyć kulinarne cuda o nie-
znanym dotąd smaku. Oczywiście goście festiwalu mogli 
również degustować potrawy, które wyszły spod ręki mi-
strza. Podziękowania dla Marszałka Witolda Kozłowskie-
go za organizację imprezy w Starym Sączu. (red)

Wielki powrót Festiwalu Smaku 

16 lipiec – sierpień 2021

WydArzeniA

KURIER



Znakomitości na Starosądeckim 
Jarmarku Rzemiosła

W ostatni weekend sierpnia rynek w Starym Sączu za-
mienił się już po raz 12. w tętniącą życiem galerię na 
świeżym powietrzu, gdzie można było róbić zakupy, 
słuchać muzyki, kosztować potraw, bawić się i podzi-
wiać dzieła rzemieślników i artystów.  

W tym roku oprócz najlepszej klasy rzemiosła artystycz-
nego, lokalnego jadła w najlepszym wykonaniu lokalnych 
Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń oraz muzyki na 
gości czekały niespodzianki w postaci Beskidzkiego Te-
atru Iluzji Rafała Mulki i drewnianej karuzeli, którą do 
Starego Sącza przywiózł gość ze słowackiej Spiskiej Beli, 
František Bednár. Na scenie zaprezentowały się zespo-
ły tańca nowoczesnego z Powiatowego Młodzieżowego 
Domu Kultury, Starosądecki Chór Gospel i Muzyki Roz-
rywkowej, zespół Murań z Zakopanego i kapela Howerna 
z Piwnicznej-Zdroju, a wieczorny pokaz ognia dała spraw-
dzona już grupa artystyczna Leśne Licho.

Tradycji stało się zadość. W tym roku kapituła konkur-
sowa przyznała wyróżnienia w postaci jarmarkowych ko-
gutów: Monice Pychyrek z Pracowni Ceramiki Artami, Ju-
stynie Kozłowskiej z Zamościa (biżuteria artystyczna), 

Kołu Gospodyń Wiejskich z Łazów Biegonickich (prze-
pyszne tradycyjne potrawy) Krzysztofowi Bębnowi z Kor-
czyna z Gospodarstwa Pasiecznego Miód Podkarpac-
ki, Uniwersytetowi III Wieku w Starym Sącz (m.in. prace 
z warsztatów pisania ikon), Beacie Woźniak z Brzegu (ce-
ramika artystyczna) i Františkowi Bednárowi ze Spiskiej 
Beli, który oprócz drewnianej karuzeli przywiózł wyroby 
z drewna. O podniebienia gości dbały: Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łazach Biegonickich, Koło Gospodyń Miej-
skich w Starym Sączu, Stowarzyszenie „Mostki Razem”, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Kroguleckiej i Stowarzy-
szenie Górali Popradzkich w Przysietnicy. 

W skład kapituły konkursowej oceniającej rzemieśl-
ników weszli: burmistrz Jacek Lelek, wiceburmistrz Ka-
zimierz Gizicki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sła-
womir Szczepaniak, radna Julia Dziedzic, prezes Zarządu 
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu – Ta-
deusz Szewczyk, członek Zarządu Izby Rzemiosła i Przed-
siębiorczości – Paweł Cieślicki i wiceprezes zarządu Ce-
chu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym 
Sączu – Andrzej Maciuszek. (red)
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Oficjalne otwarcie Jarmarku

Przyznanie wyróżnień KGW Stary Sącz

Stowarzyszenie Górali  
Popradzkich w PrzysietnicyKGW Łazy Biegonickie Stowarzyszenie „Mostki Razem ”
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Teatr bliżej widza
Wielkimi krokami zbliża się wielkie święto teatru – 25. Jubileuszowy Jesienny Festiwal Teatralny, który odbę-
dzie się w nowym miejscu czyli w Starym Sączu. Janusz Michalik –  dyrektor artystyczny  tego wydarzenia opo-
wiada o tegorocznych przygotowaniach. 

co w tym roku będziemy mogli zobaczyć na deskach sta-
rosądeckiego sokoła?

– W tym roku Jesienny Festiwal Teatralny odbędzie się 
w nowym miejscu, czyli w Starym Sączu. Od strony arty-
stycznej wydaje się być imponujący. W sumie na widzów 
czeka 19 tytułów (w tym kilka nowości i premier), ponad 30 
spektakli i koncertów, wernisaż wystawy i jeszcze na doda-
tek kilka spotkań z artystami w ramach cyklu „Scena bliżej 
widza”. 

Festiwal rozpocznie przedstawienie „Dziwna para” Ne-
ila Simona w reżyserii wspaniałego Wojciecha Adamczyka 
i wykonaniu aktorów Teatru Gudejko z Warszawy. W Soko-
le zobaczymy duet komediowy – Artura Barcisia i Cezarego 
Żaka, którzy wydają się tak różni, jak różni są bohaterowie 
„Dziwnej pary”. A są to: kochający uroki życia dziennikarz 
sportowy o imieniu Oskar, racjonalista i niepoprawny bała-
ganiarz – co w końcu doprowadza do jego rozstania z żoną 
– i jego żywe zaprzeczenie; domator, pedant, hipochondryk 
i histeryk Feliks, spotykający na cotygodniowych partiach 
pokera. Kiedy małżeństwo Feliksa również się rozpada, 
Oskar w trosce o jego los proponuje mu, żeby się do niego 
wprowadził. Co z tego wyniknie, będzie można zobaczyć na 
scenie. Przedstawienie to miało swoją premierę 12 lat temu 
na naszym festiwalu i na naszą prośbę zostanie raz jesz-
cze zaprezentowane. To będzie mocne otwarcie festiwalu 
z gwarantowaną znakomitą zabawą. 

Kolejnym wartym odnotowania tytułem jest „Niespo-
dzianka” Pierre’a Sauvila Teatru Kamienica, z którym to te-
atrem współpracujemy od początku jego powstania. Tym 
razem na scenie – spełniony biznesmen i niespełniona ak-
torka. Piękni i bogaci właściciele dużej firmy żyją razem, 
ale łączy ich głównie wspólny majątek. Kiedy w końcu Ka-
tarzyna (Paulina Holtz) postanawia zmienić swoje życie, 
Filip (Sambor Czarnota) knuje intrygę, która ma jej w tym 
przeszkodzić. Odkrycie niechlubnych zamiarów męża po-
woduje lawinę zaskakujących, kryminalnych zwrotów akcji. 
Spektakl wyłącznie dla widzów dorosłych. Inną znakomitą 
sztuką jest spektakl „Judy”, z Hanną Śleszyńską w tytuło-
wej roli, Agencji Artystycznej C.D.N. z Krakowa. Znajdzie-

my się z Judy Garland w jej garderobie. Przed nią koncert 
w Kopenhadze, jak się okaże, ostatni, za kilka miesięcy zgi-
nie tragiczną śmiercią. Do wyjścia na scenę zostało kilka-
dziesiąt minut. Słuchamy opowieści o życiu, karierze, mi-
łościach, dzieciach, wzlotach i upadkach, uzależnieniach, 
o bezwzględności producentów. W 2006 roku sztuka ta 
podbiła Broadway. Wszystkie powyższe tytuły oraz „Niemy 
kelner” Kompanii Teatralnej z Warszawy (z Piotrem Szwe-
desem i Mikołajem Roznerskim) i „Anioł i kobiety” Agencji 
Artystycznej TJ Tadeusz Chudecki (z Maria Pakulnis, Violą 
Arlak, Agnieszką Warchulską i Tadeuszem Chudeckim), były 
zaplanowane na poprzednią edycję festiwalową, która z ra-
cji pandemii się nie odbyła. Ze względu na ich wyjątkowe 
walory artystyczne chcemy je pokazać w tym roku. 

Na pewno dużym wydarzeniem będzie pojawienie się po 
raz pierwszy w Starym Sączu Teatru Narodowego z Warsza-
wy, który przyjedzie z przedstawieniem pt. „Kilka dziewczyn”.

czy w tym roku są zaplanowane jakieś premiery?
– Tak, mamy w tym roku na Festiwalu kilka zupełnych 

nowości: „Kumulacja” Teatru Agencji Produkcyjnej PAL-
MA z Warszawy, z doborową obsadą (Michał Meyer, Maria 
Dębska, Izabela Dąbrowska, Marcin Bosak). Drugą nowo-
ścią, która u nas będzie miała swoją krajową premierę, bę-
dzie „LOTTO” Teatru Gudejko, w którym to spektaklu wystą-
pią: Magdalena Wójcik, Joanna Kurowska, Edyta Herbuś, 
Radosław Pazura, Andrzej Popiel, Wojciech Wabich. Będą 
również dwa premierowe spektakle naszego Teatru Robot-
niczego im. Bolesława Barbackiego, który w tym roku za-
czyna obchody 100-lecia swojego istnienia: „Moralność 
Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej oraz „Bolek i Żabusia” 
Marii Molendy. Do nowości można również zaliczyć przed-
stawienie Teatru Capitol z Warszawy pt. „Kochane pieniąż-
ki” Raya Cooneya. W starosądeckim Sokole, w czwartek 7 
października w klasyce farsy wystąpią: Anna Korcz, Tomasz 
Schimscheiner, Andrzej Popiel, Waldemar Obłoza, Robert 
Wabich, Alżbeta Lenska, Lesław Żurek, Sebastian Konrad. 
Również finałową festiwalową sztukę – komedię „Umrzeć 
ze śmiechu” Paula Elliotta można zaliczyć do nowości, gdyż 
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A to ciekawe...

„Starosądeczanie”  
 w Albanii
29 sierpnia 2019 roku Zespół Regionalny „Starosą-
deczanie” ze swoim regionalnym repertuarem tanecz-
nym wyjechał do Durres w Albanii na tygodniowy fe-
stiwal organizowany przez Światowe Stowarzyszenie 
Festiwali WOFA. 

– Oprócz naszego zespołu w festiwalu 
uczestniczyły również grupy z Ukrainy, Ser-
bii, Albanii i Bułgarii. Zarówno występy, 
jak i stroje bardzo podobały się widow-
ni. Nasz zespół godnie reprezentowała 
grupa starostów, która z wielkim zaan-
gażowaniem brała udział we wszyst-
kich wydarzeniach oraz nawiązywała 
nowe znajomości podczas wieczorków za-
poznawczych z międzynarodowymi zespoła-
mi. – Każdy z naszych wyjazdów nieco się różni, 
ponieważ zawsze wyjeżdżamy na inny festiwal, co daje 
nam możliwość odwiedzenia nowych państw oraz obco-
wania z ich bogatymi różnorodnymi kulturami. Na każdym 
z takich wyjazdów spotykamy zespoły z całego świata, co 
zawsze rozpoczyna nowe, często długotrwałe przyjaźnie. 
Dzięki festiwalowi w Durres w Albanii mieliśmy możliwość 
zaprezentowania lachowskiej kultury przed szeroką pu-
blicznością. Niezmiernie cieszy nas to, w jaki sposób do-

cenili nas widzowie. Widać było, że nasze barwne stroje, 
muzyka i śpiew na żywo oraz tańce bardzo spodobały się 
oglądającym, którzy chętnie bili nam brawo. Największą 
jednak dla nas radością jest fakt, że po ponad rocznej 
przerwie w występowaniu na żywo spowodowanej pan-
demią mogliśmy w przyjaznym gronie wyjechać za grani-
cę i wziąć udział w tak ciekawym wydarzeniu, dzieląc się 
naszą pasją do folkloru – podsumowuje wyjazd kierownik 
zespołu Marek Zięba. 

Poza udziałem w festiwalu „Starosądeczanie” 
mieli możliwość zwiedzenia starego, histo-

rycznego miasta Durres, a także stolicy Al-
banii – Tirany. – Zakwaterowani byliśmy 
nad samym Adriatykiem, dzięki czemu 
w wolnym czasie mieliśmy możliwość 
korzystania z morskich kąpieli i pla-
żowania. W poniedziałek 6 września 

2021 r. z żalem lecz bogatsi o nowe 
doświadczenia opuściliśmy Albanię, by 

powrócić do Starego Sącza. Od razu po 
powrocie wypoczęci i z wielką motywacją roz-

poczęliśmy próby. 
A teraz nadszedł czas na poszerzenie grona naszego 

zespołu. Chętnych do lachowskiego i góralskiego tańca 
zapraszamy do wstąpienia do zespołu „Starosądecza-
nie”. Ogłaszamy nabór młodzieży od 15-tego roku ży-
cia oraz panów do grupy starostów. Spotkania odbywają 
się w każdy piątek o godzinie 2000 w siedzibie zespołu – 
Mostki 86. Serdecznie zapraszamy! (ES) 

premiera odbyła się w wakacje, w Te-
atrze Kwadrat w Warszawie. Wystą-
pią: Ewa Wencel, Lucyna Malec, Han-
na Śleszyńska, Olga Kalicka, Marcin 
Piętowski. 

czy na festiwalu w tym roku będą sta-
rosądeckie akcenty?

– Na pewno koncert Katarzyny Zie-
lińskiej, która spędziła w Starym Sączu 
swoje dzieciństwo i młodość. „Kaśka 
i dwa klawisze – Historia niskopien-
nej góralki” – tak się nazywa jej recital 
z zespołem muzycznym „Kameleon” 
i gościnnym udziałem Andrzeja Perk-
mana. To będzie niezwykła opowieść 
muzyczna przeplatana wspomnienia-
mi z życia Kasi Zielińskiej i jej powią-
zaniami ze Starym Sączem i w ogóle 
z Sądecczyzną. Drugim starosądeckim 
akcentem jest koncert Miejskiej Orkie-
stry Stary Sącz pod dyrekcją Georga 
Weissa - „Et in Terra Pax”, z gościnnym 
udziałem prof. Jakuba Bokuna (klar-
net), ks. dra Rafała Lupy (Szwajcaria, 
tekst) i Adriana Schocha (Szwajcaria, 
kotły).

A co z widzami najmłodszymi?
– Dla najmłodszych widzów zaplano-

waliśmy trzy niedzielne popołudniowe 
przedstawienia Teatru Lalek RABCIO 

z Rabki Zdroju. Będzie można całą ro-
dziną wybrać się na następujące spek-
takle: „Pinokio” (3 X), „Kominiarczyk”  
(10 X) i „Bajka o kocie w butach” (17 X). 

na festiwalu zobaczymy pana jako 
konferansjera, reżysera, aktora i orga-
nizatora tego festiwalu. W której roli 
czuje się pan najlepiej?

– Trudne to pytanie. Od lat do-
brze się czuję w roli reżysera spek-
takli. Z festiwalem jestem związany 
od jego pierwszej edycji, będąc jed-
nym z jego organizatorów. Ale pod-
kreślam: nie robię tego sam, tylko 
wspólnie z całym zespołem. Bez mo-
ich przyjaciół, koleżanek i kolegów 
nic by nie powstało. Jesienny Festi-
wal Teatralny tworzy wspólnie kilka-
naście a może nawet kilkadziesiąt 
osób związanych ze Stowarzysze-
niem Animatorów Kultury oraz Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
w Starym Sączu. Taka wspólna cięż-
ka wielomiesięczna praca przynosi 
efekty i mam nadzieję, pełne zado-
wolenie ze strony odbiorców – wi-
dzów. Jednak jako człowiek sceny 
najlepiej czuję się w roli aktora. Ten 
dreszczyk emocji i mobilizującej tre-
my, kiedy wychodzi się na scenę do 
dzisiaj mnie nie opuszcza.

czy stary sącz to dobre miejsce na fe-
stiwal teatralny?

– Dzięki wspaniałemu przyjęciu 
i otwartości burmistrza Starego Sącza 
Jacka Lelka, dyrektora Centrum Kultu-
ry i Sztuki im. Ady Sari Wojciecha Kna-
pika oraz współpracy całego zespołu, 
możemy ze spokojem realizować ten 
festiwal. Współpracuje się nam bardzo 
dobrze. Stary Sącz dysponuje wspa-
niałą kameralną salą, znakomicie wy-
posażoną technicznie. W ogóle Stary 
Sącz jako miasto jest bardzo kameral-
ny, urokliwy i ma niepowtarzalną at-
mosferę o każdej porze dnia i nocy. Je-
steśmy również przygotowani od strony 
obowiązującego nas reżimu sanitarne-
go. Myślę, że uda nam się stworzyć wy-
jątkową atmosferę tego festiwalu, tak 
aby wszyscy widzowie czuli się wyjąt-
kowo i bezpiecznie, prawie jak u siebie 
w domu. 

Teatry, które do tej pory do nas przy-
jeżdżały zawsze powtarzały, że takiej 
widowni jak na naszym festiwalu próż-
no szukać gdzie indziej. Mam nadzie-
ję, że przez te trzy tygodnie, od 28 
września do 21 października będzie-
my wspólnie bawić się, wzruszać, prze-
żywać, czerpać inspiracje, brać udział 
w rozmowach. To będzie prawdziwe 
święto teatru! (WW)
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Artyści z Hiszpanii, Włoch, Białorusi, 
Litwy, Łotwy i Polski w Starym Sączu 

Międzynarodowy Plener Malar-
ski jest cyklicznym wydarzeniem 
kulturalnym odbywającym się 
w Starym Sączu od 2006 roku. 
W zabytkowej i niepowtarzalnej 
atmosferze Starego Sącza spo-
tykają się artyści z różnych stron 
świata (dotychczas uczestniczy-
ło w nim blisko 200 osób) aby 
tworzyć zainspirowani krajobra-
zem i kulturą Małopolski, wymie-
niać artystyczne doświadczenia 
oraz zaprezentować swoją twór-
czość lokalnej społeczności oraz 
turystom.

W tym roku do Starego Sącza 
przyjechali: Antra Ivdra i Leva Lie-
pina (Łotwa), Arvydas Brazdziu-
nas (Litwa), Francesco Sciacca-
luga (Włochy), Janusz Motylski, 
Katarzyna Tereszkiewicz, Mag-
dalena Uchman, Monika Alek-
sandrowicz, Józef Stec i Piotr No-
wiński – Główny Kurator Pleneru 
(Polska), Paco Santana (Hiszpa-
nia), Vaclav Rodek (Czechy) oraz 
Volha Poliakova i Viacheslau Na-
vaslauski (Białoruś).

Wokół pleneru rozwijały się 
również dodatkowe inicjatywy: 
Pracownie Plastyczne (Szko-
ła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. 
Józefa Tischnera), happening 
(wspólne malowanie obrazu) na 
starosądeckim rynku z udzia-
łem mieszkańców i turystów od-
wiedzających Stary Sącz, pokazy 
dorobku artystycznego poszcze-
gólnych twórców oraz międzyna-
rodowe spotkania kultur lokal-
nych – forum dialogu artystów 
i odbiorców sztuki. Zarówno wer-
nisaż, jak i sympozjum kultur lo-
kalnych odbyły się w Powiatowej 
i Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej im. Wiktora Bazielicha 
w Starym Sączu. 

Efekty pracy artystów – najlep-
sze dzieła malarskie – przekazy-
wane są do Muzeum Regionalne-
go oraz Centrum Kultury i Sztuki 
w Starym Sączu. Obecnie prace 
są wypożyczone do wielu instytu-
cji, tworząc w tych miejscach nie-
powtarzalny klimat i popularyzu-
jąc współczesne sztuki wizualne. 
Projekt został zrealizowany przy 
wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. (EK) 
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Zdaje się, że w ten sposób chociaż trochę spełniło się ży-
czenie znakomitej artystki, Joanny Trzepiecińskiej, która 
przybyła pierwszego dnia naszego festiwalu, aby spotkać się 
z publicznością przed premierą filmu „Nad rzeką, której nie 
ma” Andrzeja Barańskiego. Poza pełnymi wdzięku opowie-
ściami oraz dowcipnymi anegdotami podzieliła się ona swo-
im spojrzeniem na rolę kultury, która polega na stwarzaniu 
szczególnej przestrzeni dla wszystkich, niezależnie od różnic 
i odmienności, jakie tkwią w każdym z nas. 

Po zakończeniu rozmowy każdy z obecnych mógł podejść 
do artystki i zamienić kilka słów, poprosić o autograf lub 
przekazać wyrazy uznania. Potem nastąpiła projekcja filmu. 
Wówczas nie tylko aktywni uczestnicy festiwalu przekonali 
się, co to znaczy miasteczko z klimatem. Letnia noc, lam-
py miejskie i magiczne uliczki, po których niosły się filmo-
we dźwięki – wszystko to dało piorunujący, ale jednocze-
śnie niezwykle kojący efekt. Tylko „Barka” rozbrzmiewająca 
z klasztornej wieży, tradycyjnie o 21.37, mogła zakłócić od-
biór filmu. Ale nie zakłóciła… Taki urok „Peryferiady”. 

Rozpoczęcie było niezwykle udane, ale również na swój 
sposób zachowawcze. „Nad rzeką, której nie ma”, to jeden 

z najważniejszych, w pewnych kręgach kultowy film, który 
zabiera widza na peryferie. Początek nie zwiastował więc za-
skoczeń i takiej różnorodności filmowej, jaką przyniosły ko-
lejne spotkania. Drugi dzień należał do „Krainy miodu”, arcy-
dzieła zacierającego granicę między doświadczaniem kina 
dokumentalnego i fabularnego. Odbiór tego filmu i liczne ku-
luarowe rozmowy z Peryferianami – tak Dawid Listos, orga-
nizator festiwalu, zwykł określać naszych festiwalowiczów 
– utwierdziły nas w przekonaniu, że warto sięgać po reper-
tuar wymagający, artystyczny i będący efektem poszukiwań 
nowych dróg twórczych. Nie inaczej było następnego dnia. 
Mimo załamania pogody i ulewy, która zmusiła do zamiany 
kina pod chmurką na kino w gmachu Centrum Kultury im. 
Ady Sari, pojawił się niemal komplet widzów, chcących zoba-
czyć amerykański folk horror „Midsommar. W biały dzień”. 

Zjawiska pogodowe przez kilka dni nie były łaskawe dla 
Peryferiady i jeszcze kilka razy zmusiły nas do schronienia 
się w przytulnej sali kinowej. Jednak szóstego dnia festiwalu 
zmierzyliśmy się z aurą i filmem „Dawson City: Czas zatrzy-
many” Billa Morrisona wyświetlony został w deszczu, dla pu-
bliczności ukrytej pod namiotem. Nie do końca szczelnym... 
Mimo zimna i deszczu licznie zgromadzeni Peryferianie 
z wielkim skupieniem oglądali eksperymentalne unikatowe 
dzieło Morrisona, którym dowiódł, jak wielkim dziedzictwem 
jest kino, również w sensie materialnym i technicznym. Po-
kaz filmu Billa Morrisona w Starym Sączu, w pełnym desz-
czu z liczną publicznością: bez cienia kokieterii mogę powie-
dzieć – nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Zobaczyłem i nigdy 
już nie zapomnę. 

Równie niezapomniane dla wielu pozostanie spotka-
nie z Łukaszem Maciejewskim, jednym z najważniejszych, 
współczesnych krytyków filmowych, znakomitym literatem 
i wpływową osobowością w świecie filmu, a przede wszyst-
kim człowiekiem niezwykle serdecznym i ciepłym, tak jak 
filmy Andrzeja Barańskiego, o których rozmawialiśmy na 
spotkaniu. „Horror w Wesołych Bagniskach”, który został 
wyświetlony po rozmowie pewnie nieraz pojawi się w Starym 
Sączu, tak jak Łukasz Maciejewski, który z wielkim entuzja-
zmem odniósł się do naszego festiwalu. Wraz z nim pojawił 
się na festiwalu wybitny aktor Lech Łotocki. 

Zakończenie festiwalu odbyło się z udziałem prawdziwego 
tytana kina – Lecha Majewskiego. Wybitnego artysty – ma-
larza, pisarza i oczywiście filmowca, którego międzynarodo-
wy dorobek znacznie wymyka się schematom, do których 
przyzwyczaiło i niestety nadal przyzwyczaja nas kino głów-
nego nurtu.

Pierwsza „Peryferiada. Beskidzka kanikuła filmowa” do-
biegła końca. Mam nadzieję, że wdzięczność i wyrazy uzna-
nia zostały wyrażone wszystkim, którzy przyczynili się do 
realizacji tego przedsięwzięcia. W szczególności należą się 
one znakomitej widowni – naszym Peryferianom, tak róż-
nym, jak nasz repertuar filmowy. Jak pięknie powiedział Łu-
kasz Maciejewski: „Peryferiada. To brzmi dumnie”. Jesteśmy 
przekonani, że kolejne edycje również będzie można w ten 
sposób skwitować. (FN)

Peryferiada. To brzmi dumnie
Wszystko zaczyna się od festiwalu. Nieważne, czy jesteś organizatorem czy uczestni-
kiem z biletem na pojedyncze wydarzenie. Będąc na festiwalu, stajemy się architektami 
jego kolejnych edycji ale pod warunkiem, że umiemy się ze sobą komunikować. „Pery-
feriada. Beskidzka Kanikuła Filmowa” to festiwal filmowy w Starym Sączu, który swo-
ją pierwszą edycje zaliczył na przełomie lipca i sierpnia, stając się, taką mamy nadzieję 
i sami tak to odczuliśmy, przestrzenią owocnej, twórczej i serdecznej komunikacji. 
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Miejska Góra z nowymi rekordami
5 września na Miejską Górę w Sta-
rym Sączu zjechali się wielbiciele 
aktywnego trybu życia w każdym 
wieku. Stowarzyszenie „Aktywny 
Stary Sącz” zorganizowało czwar-
tą edycję Biegu i Marszu NW o Pu-
char Miejskiej Góry w Starym Są-
czu – wyjątkową pod wieloma 
względami imprezę międzynarodo-
wą promującą bieganie oraz Nordic 
Walking. 

W tym roku na starcie pojawiła 
się rekordowa ilość uczestników. Po 
raz pierwszy zorganizowano również 
bieg dla najmłodszych w trzech kate-
goriach wiekowych. Starsi rywalizo-
wali na dwóch trasach. Jedna o dłu-
gości 5,5 km, a druga – 16 km.

– Bardzo się cieszę, że możemy 
Państwa gościć na Miejskiej Gó-
rze – mówił burmistrz Jacek Lelek. 
– Cieszę się, że nasza Miejska Góra 
w którą inwestujemy tak bardzo się 
rozwija i znajduje zainteresowanie. 
Wszystkim życzę fantastycznych 
wyników. 

W organizacji całego biegu pomo-
gli wolontariusze z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Starym Sączu. Pomagali 
w depozycie, przy wydawaniu posił-
ków i napojów, a także przy obsłudze 
mety i dekoracji. Patronat medialny 
nad wydarzeniem objął m.in. Kurier 

Starosądecki, a patronem biegu było 
Nadleśnictwo Stary Sącz.

– Ogromną satysfakcję czerpiemy 
z faktu, że zapoczątkowana 4 lata 
temu pierwsza edycja doczekała się 
kolejnych i to nas, organizatorów 
cieszy i motywuje do dalszej pra-
cy. Ten rok był wyjątkowo rekordowy 
pod wieloma względami. Po pierw-
sze mieliśmy trzy Patronaty Honoro-
we: Pana Burmistrza Starego Sącza 
Jacka Lelka, Starosty Nowosądec-
kiego Pana Marka Kwiatkowskiego 
oraz Dyrektora Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Krakowie 
Pana Pawła Szczygła. Po drugie re-
kordowa liczba zawodników zamel-
dowała się na start. Ponad 150 za-
wodniczek i zawodników z Krakowa, 
Wieliczki, Limanowej, Nowego Są-
cza, Gorlic, Rytra, Szczawnicy, My-
ślenic i innych miejscowości dotar-
ło na Miejską Gorę. Również po raz 
pierwszy odbył się bieg dla dzieci, 
gdzie 60 najmłodszych rywalizowało 
ze sobą w poszczególnych grupach 
i na trzech dystansach. Pogoda była 
wymarzona do przeprowadzenia bie-
gów, a widoki, które mogliśmy oglą-
dać na pewno pozostaną na długo 
w naszej pamięci. Jedną z atrakcji 
był wypożyczony przez Sądeckie Wo-
dociągi saturator i każdy bez ogra-
niczeń mógł skosztować wody z so-

kiem malinowym, pomarańczowym. 
Był dla każdego przygotowany posi-
łek, grill i coś słodkiego, aby można 
było po biegu zregenerować orga-
nizm. Dziękujemy również sponso-
rom i partnerom biegu, którzy wspar-
li bieg i docenili nasze poprzednie 
edycje – podkreślają organizatorzy 
imprezy, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Sławomir Szczepaniak oraz 
radna Julia Dziedzic.

Organizatorzy składają podzięko-
wania wszystkim sponsorom tego 
wydarzenia, dzięki którym możliwe 
było uhonorowanie aż 92 uczestni-
ków biegów nagrodami oraz zapew-
nienie smacznego poczęstunku i na-
pojów dla wszystkich uczestników. 
Podziękowania kierowane są do na-
stępujących sponsorów: Owoc Łącki, 
Sądeckie Wodociągi, AUTO MAMA-
LA, Zakład Składowania Odpadów 
Sp. z o.o. w Starym Sączu, Biuro-
wiec HURT DETAL Stary Sącz, Batim 
Transport Międzynarodowy i Spedy-
cja sp. z o.o., Restauracja Szklarnia 
Gołkowice Dolne, Twój Kantor.pl – 
Stary Sącz, FHU Ligara, BMD Nowy 
Sącz, Stanisław Pasoń Chłop, Pie-
karnia Epi Stary Sącz, Fakro Nowy 
Sącz, Pufy.pl, Cukiernia Jeziorek, Cu-
kiernia Klag, StudioKoronus.pl, Te-
atr Lalek Bajka, Cukiernia Raj i Stu-
dio Lasera Stary Sącz. (red)

Małopolska Tour w Starym Sączu

29 sierpnia w Starym Sączu pojawili się licznie rowe-
rzyści, którzy ruszyli z placu przy Ołtarzu Papieskim 
na trasy rowerowe w ramach kolejnej edycji Mało-
polska Tour – jednej z największych imprez rowero-
wych w Małopolsce.  

Dla uczestników tego wyjątkowego rajdu rowerowego 
w Starym Sączu przygotowanych zostało kilka tras o róż-

nym stopniu trudności, a także liczne atrakcje towarzy-
szące, takie jak pokazy dirt jumpingu, pumptrack, kids 
race – rowerowy wyścig dla dzieci – specjalna strefa za-
baw dla najmłodszych, a na zakończenie dnia koncert 
muzycznej gwiazdy – zespołu Nocny Kochanek. Bur-
mistrz Starego Sącza Jacek Lelek wraz z radnymi Julią 
Dziedzic i Sławomirem Szczepaniakiem przejechali jed-
ną z trudniejszych tras, pokonując ponad 23 km. (red) 
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