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Powstanie Oddziału

Mimo, że robi się coraz zimniej, leśne wędrówki nie tracą na popularności,
zwłaszcza w okolicach Miejskiej Góry. Powodem jest nowa atrakcja turystyczna
Starego Sącza czyli Leśne Molo, które jeszcze oficjalnie nie zostało otwarte, a już
z przytupem dało o sobie znać. Nieokiełznany żywioł z najdalszych stron powiatu, województwa, a nawet kraju spragniony nowości rozpoczął szturm Miejskiej
Góry przekazując na bieżąco informację za pomocą mediów społecznościowych
i przyciągając kolejne tłumy. Nastała klęska urodzaju, epidemia popularności,
Armagedon. Tylko w pierwszy weekend listopada Leśne Molo odwiedziło ponad
7 tysięcy osób.
Tym sposobem miejski las powrócił do swoich pierwotnych funkcji. Obcowanie
z przyrodą może być bardzo korzystne dla osób walczących z różnymi uzależnieniami. Może warto nieco wyhamować, zaparkować samochód trochę dalej albo
skorzystać z miejskiej komunikacji lub roweru? Zmniejszyć krok, rozejrzeć się wokoło, wziąć głębszy oddech i nacieszyć się leśną ciszą? Wim Hof mawia, że natura przekazała nam dar samoleczenia. Narzędziami, za pomocą których możemy
kontrolować własny układ odpornościowy, regulować nastrój i zwiększać energię,
jest właśnie świadome oddychanie oraz trening z wykorzystaniem środowiska
przyrodniczego.
A samo Leśne Molo, zwłaszcza teraz, wśród złocistych koron drzew, może
wzbudzać podziw. Podczas tego niecodziennego spaceru na wysokości blisko 18
metrów nad ziemią już niebawem będzie można całkowicie legalnie podziwiać widoki, doświadczyć vertigo na wiszącym moście, przejść po szklanym odcinku czy
zrelaksować się na piętnastoosobowym hamaku wpatrując się w niebo i ciesząc
się, że telefon, laptop czy telewizor zostały w domu. To z pewnością kolejna trafiona atrakcja turystyczna w gminie, która jak magnes przyciąga do Starego Sącza.
Wojciech Waliszewski
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7 126
Tyle osób odwiedziło okolice Leśnego Molo w pierwszy weekend listopada 2021 (przed oficjalnym otwarciem).
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Rada Miejska w Starym Sączu
39. sesja Rady Miejskiej

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Honorowi dla Starego Sącza

O

statnie dni były okazją do wręczenia Odznak Honorowych Starego
Sącza. Mieczysław Witowski, prezes
Stowarzyszenia Świętej Kingi odebrał wyróżnienie na XXXIX Sesji Rady
Miejskiej, 3 listopada 2021, a Krzysztof Szewczyk, dyrektor LO im. Marii
Skłodowskiej-Curie – podczas święta
szkoły.
Rada Miejska przyznała na wniosek burmistrza Jacka Lelka odznaki
honorowe już w lipcu i większość odznaczonych odebrała je osobiście na
uroczystej sesji. Mieczysław Witowski
i Krzysztof Szewczyk z różnych względów nie mogli w niej sesji uczestniczyć. Teraz zaległości nadrobiono.
Uzasadnienia do uchwał
Krzysztof Szewczyk
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, radny Rady Miejskiej kadencji 2014–2018, nauczyciel, trener
piłkarski. Od lat związany z Międzynarodowym Turniejem Sokolika w kategorii dziesięciolatków, który między innymi dzięki jego zaangażowaniu
i pracy z małego lokalnego turnieju
stał się dzisiaj turniejem rangi europejskiej. Szczególna zasługa Krzysztofa Szewczyka to organizacja sportu
dziecięcego w Starym Sączu. Utworzył
i trenuje Uczniowski Klub Sportowy
Sokoliki Stary Sącz, powołany do życia w 2012 roku jako stowarzyszenie.
Jednak szkoleniem najmłodszych starosądeczan zajmuje się już od 2010
roku. Warty podkreślenia jest również

rozwój Liceum Ogólnokształcącego
pod jego kierownictwem. Starosądeckim LO kieruje od 15 lat. W szkole panuje klimat zachęcający uczniów do
aktywności społecznej, a na uwagę
zasługuje bardzo prężny wolontariat.
Ukoronowaniem zabiegów o jak najlepsze warunki w szkole była budowa
pełnowymiarowej hali sportowej.
Mieczysław Witowski
Przewodnik PTTK, członek zarządu
Oddziału PTTK „Beskid” i prezes zarządu Stowarzyszenia Świętej Kingi. Mieczysław Witowski inicjuje i podejmuje
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różnego rodzaju inicjatywy społeczne ukierunkowane na szerzenie kultu
religijnego św. Kingi, patronki Starego Sącza. Jest to m.in. organizowanie
pielgrzymek do miejsc uświęconych
pobytem Św. Kingi, pomoc dla Klasztoru ss. Klarysek w Starym Sączu,
organizowanie rekolekcji, konferencji i spotkań poświęconych szerzeniu
wiedzy o patronce, współpraca z Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania
w Starym Sączu, działalność na rzecz
osób w wieku emerytalnym oraz osób
niepełnosprawnych, zacieśnianie więzi między wiernymi krajów, w których
przebywała Św. Kinga: Czech, Słowacji, Polski, a szczególnie Węgier. Jednym z najpopularniejszych przejawów
działalności Mieczysława Witowskiego jest coroczna Górska Pielgrzymka Szlakiem św. Kingi, w której bierze udział od 350 do 500 pielgrzymów
z całej Polski. Pielgrzymka odbyła się
już 31 razy. Mottem działania Stowarzyszenia jest cytat z Pisma Świętego:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich…, mnieście uczynili”. W 2019 roku stowarzyszenie świętowało 20-lecie działalności. Osobna
wzmianka należy się historii przekazania relikwii św. Jana Pawła II do parafii węgierskich za sprawą Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu.
Mieczysław Witowski dostarczył je
osobiście na Węgry w maju 2020 r.
mimo pandemii i wielu trudności na
granicach. Jest od lat ambasadorem
patronki Starego Sącza i samego miasta św. Kingi. (red)
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Droga w SAG i ścież
ka rowerowa

Rozbudowa kanaliz
acji
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Stary Sącz, Leśne Mo
lo
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Budowa boiska
w Gołkowicach Górn
ych

FOT. UMIG

Foto flash – realizowane inwestycje

Kwesta na odnowienie nagrobków
W tegorocznej kweście na odnowienie starosądeckich nagrobków brali udział włodarze gminy, członkowie
i sympatycy Towarzystwa Miłośników Starego Sącza oraz młodzież z LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym
Sączu, Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Tischnera i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego.
Do puszek trafiło 11 889,64 zł. (red)
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Druhowie z OSP w Moszczenicy
Niżnej (gmina Stary Sącz) w dniu
3 października 2021 roku odebrali decyzję o włączeniu ich jednostki do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Gratulowali im m.in. burmistrz Jacek
Lelek i radny Sejmiku Stanisław
Pasoń. Jednostka już od maja
ubiegłego roku jest w KSRG,
jednak pandemia pokrzyżowała plany oficjalnego przekazania
decyzji.

Stowarzyszenie Świętej Kingi
w Starym Sączu oraz Powiatowa
i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła seniorów z terenu miasta i gminy do wspólnego
świętowania. Gości powitała Helena Piętka, prezes stowarzyszenia,
a w spotkaniu uczestniczył burmistrz Jacek Lelek.
– Wielkim moim marzeniem, kiedy obejmowałem urząd burmistrza
Starego Sącza była integracja społeczeństwa – mówił burmistrz Jacek Lelek. – Dzisiejsze spotkanie to
świetny przykład tego, że nam się to
udaje. Cieszę się, że polityka Gminy
Stary Sącz, nasze działania i akceptacja wysokiej rady sprzyja organizacjom pozarządowym. Jesteście,
szanowni państwo, niezwykłym
darem i bogactwem naszej gminy. Możecie tym darem obdarować
resztę naszego społeczeństwa. Życzę Wam, abyście nie bali się marzyć i spełniać te marzenia.
– Dzisiejsze świętowanie ma na
celu docenić ogromną rolę seniorów
w społeczeństwie, zwiększyć ich integrację i popularyzować ich udział
w życiu społecznym – podkreślała
Helena Piętka, prezes stowarzyszenia, która poinformowała także o inicjatywie założenia Gminnej Rady
Seniora.
Życzenia seniorom składała również Marta Mordarska, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Radna zaprosiła starosądeckich seniorów do Opery Śląskiej na niezwykłe widowisko. – To będzie prezent
niespodzianka – mówiła radna.
W spotkaniu wzięli udział: radna

Święto
w Moszczenicy
Niżnej. Jednostka
OSP w Krajowym
Systemie
RatowniczoGaśniczym

powiatowa Ewa Zielińska, członek
zarządu Powiatu Nowosądeckiego
Edward Ciągło, Monika Jackowicz-Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Starym Sączu Andrzej Stawiarski
i kierownik OPS Franciszek Tudaj.
W Opoce spotkali się seniorzy ze
stowarzyszeń: „Szafirki” z Gołkowic,
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, Wsi Barcice, Górali Nadpopradzkich i KGW
w Przysietnicy, „Malowanej Skrzyni”,
KGW w Moszczenicy Wyżnej, KGW
w Myślcu oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starym Sączu. (RKA)
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Stosowne dokumenty dotyczące
włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przekazali burmistrzowi Jackowi Lelkowi i prezesowi jednostki
Władysławowi Gancarczykowi st.
bryg. Waldemar Kuźma, komendant miejski PSP w Nowym Sączu
oraz st. bryg. Paweł Motyka – zastępca komendanta miejskiego
PSP w Nowym Sączu i jednocześnie prezes powiatowych struktur
OSP.
Na placu przed remizą zaprezentowali się druhny i druhowie
z OSP w Paszynie pod przewodnictwem prezesa jednostki Władysława Gancarczyka.
– To bardzo ważny dzień, historyczny – mówił burmistrz Jacek
Lelek. – Włączenie jednostki do
krajowego systemu to niezwykłe
uznanie. Z jednej strony to spełnienie przez jednostkę niezwykłych wymagań, a z drugiej strony
– potwierdzenie jej niezwykłej mobilności i gotowości do niesienia
pomocy. Gratuluję i razem z wami
bardzo się cieszę. (red)

FOT. OSP

FOT. STAROSADECKIE.INFO

Święto Seniora w Starym Sączu
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Mniej kopciuchów w gminie
W tym roku w Gminie Stary Sącz uda się wymienić około 100 pieców. 85% przy wsparciu gminy.
Mieszkańcy stawiają również na fotowoltaikę.

– Cieszę się, że możemy wesprzeć finansowo gospodarstwa domowe, które
decydują się na wymianę starego pieca, a z drugiej strony bardzo dziękuję
mieszkańcom, którzy dostrzegają wagę
problemu, wymieniają piece i sami ponoszą przecież niemały wysiłek finansowy – podkreśla burmistrz Jacek Lelek.
– Około 100 nowych kotłów to dobry
wynik, bo jest to rzeczywista liczba rozliczonych wniosków, a nie tylko złożonych. W budżecie na przyszły rok też zabezpieczymy pieniądze na dotacje dla
mieszkańców.
Mieszkańcy najchętniej wymieniają
stare piece na kotły gazowe, potem pelletowe. Piece na tzw. ekogroszek to margines (4 szt.) Wysokość dotacji wynosi
nie więcej niż 5 tys. zł. Pierwsze piece
w gminie wymieniano, korzystając z dofinansowania już w 2016 r. Pieniądze na
dotacje pochodziły z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Udało się wówczas
wymienić 69 kotłów. W latach 2017–
2021 przy wsparciu z Małopolskiego
Programu Operacyjnego mieszkańcy
gminy wymienili łącznie 135 kotłów.
– Zdecydowaliśmy się na dotacje
z budżetu, żeby ten proces przyspieszyć
i wesprzeć inne programy – dodaje burmistrz. – Trzy lata gminnego wsparcia
zaowocowały dodatkowo 245 wymienionymi kotłami.
Jak już wspomnieliśmy, większość z
nich to piece gazowe. 30 osób korzysta
z pelletu. Wyniki mogą być jeszcze lepsze, bo sporo osób wymienia kotły na
własną rękę i koszt, albo korzysta z rządowego programu „Czyste Powietrze”.
Za pośrednictwem gminy złożono w tym
roku do tego programu 96 wniosków,
ale nie wiadomo, ile jest rozliczonych
6 wrzesień – grudzień 2021

i czy nie pokrywają się z wymienionymi piecami z gminnej dotacji – dotacje
z „Czystego Powietrza” i gminną można
łączyć.
Na jakość powietrza wpływa też termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach gminnych – ostatnio
w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym
Sączu. Mieszkańcy inwestują również
w fotowoltaikę. Na koniec czerwca tego
roku w gminie Stary Sącz działały 354
instalacje o łącznej mocy 2293,8 kW
(121 w mieście, 233 w innych miejscowościach gminy).
Za proekologiczne działania Gmina
Stary Sącz w 8. edycji konkursu Eco-Miasto została nagrodzona dedykowanego samorządom. Stary Sącz został
laureatem w kategorii „efektywność
energetyczna dla miast poniżej 100 tys.
mieszkańców”. W tegorocznej edycji do
konkursu wpłynęło 85 zgłoszeń z samorządów. Gmina Stary Sącz została doceniona za kompleksowe i systemowe podejście do efektywności energetycznej,
jak również różne źródła i formy finansowania lokalnej energetycznej transformacji oraz plany utworzenia klastra
energii.
– Stary Sącz leży w tak pięknym miejscu, że dbałość o środowisko naturalne jest dla nas... naturalna – podkreślał
na gali rozdania nagród burmistrz Jacek
Lelek. – Niemniej mamy takie same wyzwania i problemy jak inne miasta. Nie
jesteśmy wielkim i zamożnym samorządem, ale może właśnie dlatego wykorzystujemy wszelkie możliwości inwestycji i programy finansowania. Robimy
to we współpracy z mieszkańcami. Zaczęliśmy od siebie, rewitalizując energetycznie wszystkie budynki z gminnego
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FOT. Centrum UNEP/GRID-Warszawa
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zasobu. Wspieramy mieszkańców dotacjami z budżetu gminy i to przynosi efekty w postaci poprawy jakości powietrza
i zmiany w świadomości ekologicznej.
Jesteśmy zaszczyceni wyróżnieniem,
które jest dla nas motywacją do dalszego działania.
Wyróżnienie dla Starego Sącza wręczali z ramienia organizatorów ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet i dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Maria Andrzejewska. Eco-Miasto jest
wspólnym projektem Centrum UNEP/
GRID-Warszawa, które już od 30 lat realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska
(UNEP), oraz Ambasady Francji w Polsce. To platforma wymiany doświadczeń, konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego oraz międzynarodowa
konferencja, która wieńczy każdą edycję. Projekt został zainicjowany w 2013
roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw
związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych.
Dzięki współpracy z ambasadą, pomaga on łączyć doświadczenia samorządów w Polsce i we Francji, stymulując
żywą dyskusję na rzecz budowy miast
przyjaznych dla ludzi i środowiska.
– W okresie pandemii wszyscy przekonaliśmy się, jak ważne dla mieszkańców miast są tereny zielone, możliwość
rekreacji, odpowiednia infrastruktura
pieszo-rowerowa oraz jakość powietrza
– przypomina burmistrz. – W trakcie
konferencji mieliśmy okazję rozmawiać
o najlepszych praktykach w tym zakresie, a nasz samorząd ma się w tym zakresie czym pochwalić. (RKA)

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Dzień Edukacji Narodowej

Serdeczne podziękowania, gratulacje i życzenia dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste
spotkanie burmistrza Jacka Lelka
z nauczycielami gminnych placówek edukacyjnych.
Wszystkich zgromadzonych gości
powitała Barbara Porębska, dyrektor
ZOFAS w Starym Sączu.
Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza przekazał pracownikom placówek edukacyjnych, dla których organem założycielskim i prowadzącym
jest gmina podziękowania i gratulacje, a następnie wręczył nagrody wyróżniającym się pracownikom: Halina
Ślazyk, Urszuka Dzięga (Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu), Justyna Tyka, Elżbieta Mrówka (Szkoła

Podstawowa nr 2 w Starym Sączu),
Dorota Ogorzały (Szkoła Podstawowa w Popowicach), Renata Zagórowska-Skrzymowska (Szkoła Podstawowa w Skrudzinie), Gabriela Szewczyk,
Anna Pietrzak (Szkoła Podstawowa
w Gołkowicach), Patrycja Budziacka
(Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym
Sączu), Ewelina Konicka (Szkoła Podstawowa w Przysietnicy), Małgorzata
Biel-Malinowska, Wanda Kochanowicz (Szkoła Podstawowa w Barcicach), Magdalena Czech (Szkoła
Podstawowa w Moszczenicy, Anna
Zagórowska
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(Gminne Przedszkole w Starym Sączu) oraz Józefa Wnęk (Szkoła Podstawowa w Gaboniu). Nagrodzeni zostali także wszyscy dyrektorzy
placówek.
– Praca to niezwykła, nazywana
powołaniem. I myślę, że jeżeli nie ma
w tym zawodzie powołania to jest to
niezwykła udręka – mówił burmistrz
Jacek Lelek – dzisiejsze nagrody
burmistrza to wyraz wdzięczności za
Wasze osiągnięcia i zasługi. Ktoś powiedział, że nauczyciel to zawód, który w szczególny sposób ociera się
o wieczność. Nikt z Was nie jest wstanie ocenić jak daleko sięgają efekty
Waszej pracy. Oglądanie tych efektów nie zawsze jest Wam dane. Życzę, żebyście cieszyli się szacunkiem
nie tylko dzieci, ale i rodziców oraz
społeczeństwa. Żeby Wasz zawód
był na właściwym stopniu szacunku
w całym społeczeństwie. (RKA)
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Szacunek i podziw

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

22 małżeństwa świętowały dzisiaj piękny jubileusz. Pół wieku temu powiedzieli sobie „tak”, a każdy dzień ich
wspólnego życia to piękna i bogata karta historii nie tylko jednej rodziny, ale także całego naszego miasta i gminy. Burmistrz Jacek Lelek odznaczył jubilatów „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

P

ary witała w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania Opoka
Alfreda Wastag, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Sączu:
– Święty Jan Paweł II mówił „Musicie być silni miłością, która wszystko
znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko
przetrzyma, tą miłością, która nigdy
nie zawiedzie” Te słowa jakże trafnie
wpisują się w klimat dzisiejszej uroczystości. Wspólnie przeżyte 50 lat
– to dowód tej prawdziwej miłości,
wzór mądrego życia, przykład do naśladowania. Zasłużyliście sobie, Drodzy Państwo, na wyrazy uznania nie
tylko Waszych Najbliższych, ale również społeczeństwa, wśród którego
żyjecie. Za trud i poświęcenie z pewnością są Wam dziś wdzięczne Wasze dzieci, a burmistrz Starego Sącza w dowód uznania wystąpił do
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o nadanie Wam odznaczeń państwowych – „Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”.
Medalami odznaczeni zostali: Anna
i Stanisław Buchmanowie, Zofia Józef Citakowie, Krystyna i Lech Czerpakowie, Maria i Tadeusz Dyrdowie,
Emilia i Józef Gądkowie, Józefa i Antoni Gromalowie, Zofia Stanisław
i Jankowscy, Jan i Antonina Jurkowie, Józefa i Stanisław Kamińscy,
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Teresa i Henryk Kądziołkowie, Maria i Henryk Klagowie, Maria i Franciszek Koniccy, Zofia i Józef Obrzudowie, Wiesława i Jan Olszowscy,
Danuta i Kazimierz Orłowscy, Stanisława i Andrzej Pancerzowie, Helena i Wawrzyniec Pomietłowscy, Stanisław i Krystyna Sukiennikowie,
Urszula i Antoni Sznajderowie, Weronika i Tadeusz Świerkowie, Maria
i Stanisław Tokarczykowie, Joanna
i Jan Traczowie.
Gratulacje Jubilatom składał Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek,
przewodniczący rady w Starym Sączu Andrzej Stawiarski, zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki i sekretarz
gminy Daniel Śmierciak.
Uroczystość uświetnił zespół „Starosądeczanie”. Przedstawił widowisko
pt. „Jak to bywało dawniej na lachowskich weselach”. Scenariusz napisała, specjalnie na uroczystość „złotych
godów”, choreografka zespołu pani
Elżbieta Sroka.
Ciepłych słów nie szczędził także burmistrz Jacek Lelek, który podkreślał, że obecne na uroczystości
pary są niesamowitym świadectwem
trwałości rodziny, a dla kolejnych pokoleń Polaków dowodem na to, że
tylko rodzina jest drogą narodu. –
Czasy, w których przyszło wam budo-
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wać swoją przyszłość nie były łatwe
ani politycznie, ani gospodarczo, ale
mimo trudności stworzyliście wasze
rodzinne domy, wychowaliście, wykształciliście dzieci, doczekaliście się
wnuków, a w wielu przypadkach pewnie i prawnuków. Wasz zapał i poczucie odpowiedzialności za rodzinę pozwoliły budować lepszą przyszłość,
zarówno dla najbliższych, jak i całej
lokalnej społeczności. Każdy dzień
waszego życia to piękna i bogata karta historii, nie tylko rodziny, ale także
naszego miasta i naszej gminy – mówił burmistrz. (RKA)

Drogowy dobry rok
FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Zaplanowana na koniec roku modernizacja 10 odcinków dróg wchodzi w decydującą fazę. Wybrano wykonawców,
prace trwają już na ponad dwóch kilometrach dróg.
KOSZT
ZADANIA PO PRZETARGU

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
Remont drogi gminnej Łazy Biegonickie – Żeleźnikowa w Gaju.
Długość remontowanego odcinka drogi: 345 m.b.

88 486 zł

Remont drogi wewnętrznej Do Stawiarskich w Myślcu.
Długość remontowanego odcinka drogi 200 m.b.

58 748 zł

Remont drogi gminnej Na Bahnatę w Gaboniu.
Długość remontowanego odcinka drogi: 123 m.b.

46 990 zł

Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Przysietnica:
Na Pieniężne k. Olszowskiego oraz Osiedle Jurczaki.
Długość remontowanych odcinków dróg: 90 m.b.

32 058 zł

Remont odcinka drogi wewnętrznej Barcice – Skrajnia.
Długość remontowanego odcinka drogi: 130 m.b.

49 760 zł

Remont drogi wewnętrznej Do Sikońskich w Moszczenicy Wyżnej. Długość remontowanego odcinka drogi: 180 m.b.

53 227 zł

Modernizacja drogi wewnętrznej Moszczenica Niżna – Za Potokiem. Długość remontowanego odcinka drogi: 125 m.b.

85 898 zł

Modernizacja drogi wewnętrznej Stary Sącz Pasy Leśne. Długość
modernizowanego odcinka drogi: 491 m.b.

209 771 zł

Modernizacja drogi gminnej nr 294269K Mostki – Stary Sącz (ul.
Źródlana). Długość modernizowanego odcinka drogi: 525,5 m.b.

422 073 zł

Remont drogi gminnej Wola Krogulecka – Brzozowica. Długość
remontowanego odcinka drogi: 235 m.b.

54 183 zł

– Remontujemy drogi w niemal każdym
sołectwie – zaznacza Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza. – W Barcicach, Przysietnicy, Gaboniu Praczce, Myślcu, Łazach Biegonickich,
Woli Kroguleckiej, Moszczenicy Wyżnej i Moszczenicy Niżnej oraz w Starym Sączu. To są remonty mniejsze i większe jak w przypadku Pasów Leśnych czy ul. Źródlanej, ale
wszystkie poprawią bezpieczeństwo i podniosą komfort
jazdy. To jest infrastruktura drogowa, którą mamy teraz,
te odcinki wchodzą w ponad 200 km dróg do utrzymania,
ale będziemy tez budować zupełnie nowe odcinki. Kluczowa dla rozwoju miasta jest tzw. "mała obwodnica", na którą właśnie udało się pozyskać dofinansowanie.
Pod koniec października na spotkaniu samorządowców
z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą i wicewojewodą Józefem Leśniakiem burmistrz Jacek Lelek odebrał
symboliczną promesę na 9,5 mln zł. Promesa była symboliczna, ale rządowe wsparcie będzie jak najbardziej realne i przeznaczone na strategiczne rozwiązania komunikacyjne, wspomnianą małą obwodnicę Starego Sącza.
Pieniądze będą przeznaczone na kontynuację budowy ulicy Kardynała Wyszyńskiego i modernizację ulicy Podegrodzkiej. Nowa droga to będzie oczywiście inwestycja kompletna
– dwa ronda, oświetlenie, ścieżka rowerowa, chodniki, miejsca parkingowe i most na Moszczeniczance.
– To inwestycja naprawdę strategiczna dla dalszego rozwoju miasta – nie ukrywa satysfakcji burmistrz Jacek Lelek. –
Dzięki kolejnemu odcinkowi Wyszyńskiego połączymy Strefę
Aktywności Gospodarczej z powstającym właśnie osiedlem
wielorodzinnym i osiedlem Słonecznym, a dodatkowo otworzymy nowe obszary pod działalność gospodarczą i uzyskamy małą obwodnicę, która wyprowadzi ruch z zabytkowej
części miasta.
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RAZEM

1 101 194 zł

Powyżejej wymienione inwestycj nie wyczerpują listy prac
drogowych prowadzonych w tym roku. By mała obwodnica miała sens, musiało powstać rondo w drodze wojewódzkiej i droga w Strefie Aktywności Gospodarczej. To największa i najkosztowniejsza budowa w tym roku. Wraz z drogą
powstała kompletna infrastruktura: system kanalizacji i odwodnienia, ścieżka rowerowa, chodnik, system odwodnienia
powierzchniowego (rowy, przepusty) oraz oświetlenie ronda,
drogi gminnej i przejść dla pieszych. Zadanie było warte ponad 5 mln zł; 85% tej sumy Gmina Stary Sącz pozyskała ze
środków zewnętrznych konkretnie z Europejskiego Fundusz
Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
Inne ważne inwestycje to kompleksowy remont ul. Akacjowej
w Starym Sączu, drogi Myślec – Żeleźnikowa Wielka i drogi
Gaboń – Sopatowiec czy nawierzchnia w Mostkach odtworzona po budowie kanalizacji. (RKA)
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Rewitalizacja pejzażu organowego
Starego Sącza – etap I

FOT. ARCHIWUM

INFORMACJE

Historia organów i muzyki organowej w Polsce jest wyjątkowo bogata, a swoimi korzeniami sięga średniowiecza. W przekazach można znaleźć informacje, że już przed rokiem 1190 Kazimierz Sprawiedliwy posiadał
organy, na których przygrywał sobie do śpiewu.

Prospekt barokowych organów Jana Głowińskiego w kościele św. Elżbiety

O

rgany to szczególny instrument muzyczny. Od starożytnego Rzymu, Bizancjum, średniowieczną Europę aż do czasów
współczesnych inspirowały one budowniczych (organmistrzów) do poszukiwania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, w kompozytorach
takich jak J. S. Bach, J. Pachelbel,
G. F. Haendel, Fr. Schubert, F. Nowowiejski, M Surzyński, S. Moniuszko, Wł. Żeleński… rozbudzały intuicje
twórcze. Organy w kościele Świętej
Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu to nie tylko piękny barokowy prospekt harmonijnie wkomponowany
we wnętrze naszej świątyni, ale to
przede wszystkim bogactwo dźwięku wibrującego w dostojnych nawach. Pod względem dynamiki, rozpiętości skali i barw głosów organy
mają największy potencjał wśród
pozostałych instrumentów muzycznych. Posiadają niezwykłą sugestywną siłę wywołującą w sercach
ludzkich głębokie doznania, wzniosłe uczucia, silne wzruszenia, a imponujące organowe TUTTI pokrzepia
nadwątlone troskami siły człowieka,
prowadząc do duchowych uniesień
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ponad mroki szarej codzienności.
Muzyka organowa swą wspaniałością, ponadczasowym brzmieniem
ukazuje niezmierzoną wielkość Boga
„Stworzyciela wszelkiego dobra
i piękna”. Stanowi wyjątkowy dar dla
człowieka, szczególnie dla człowieka
wierzącego. Dostojeństwo i moc wyzwolonych z tego instrumentu dźwięków pomagają w refleksji nad sobą,
w poszukiwaniu zrozumienia sensu
własnej egzystencji oraz otwierają
na dobro. Z nadzieją przystępujemy
do odbudowy siedemnastowiecznych barokowych organów Jana Głowińskiego w starosądeckiej farze,
ufając że zrekonstruowany instrument swoim pięknym brzmieniem
będzie wznosił nasze myśli i serca
do Boga i przyczyni się również do
promocji naszego miasta.
Miłośników muzyki organowej,
sympatyków świątyni św. Elżbiety
Węgierskiej prosimy o wsparcie finansowe poprzez wpłaty na konto:
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu:
17 8816 0001 2001 0000 0299
0004
Prob. ks. Marek Tabor
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Wyjątkowo silny rozwój budownictwa organowego oraz samej twórczości na ten instrument przypadł na
ziemiach polskich na XVI i XVII wiek.
W tym też czasie w Starym Sączu,
w kościele świętej Elżbiety wybudowano organy, które mogą świadczyć
o sile zjawiska rozprzestrzeniania
się budownictwa organowego w ówczesnej Polsce. Sądecczyzna była
regionem odgrywającym niezwykle
ważną rolę na mapie muzycznej Polski. Organy starosądeckie zbudował
Jan Głowiński z Krakowa około 1679
roku. Niestety, do dziś zachował się
jedynie prospekt wraz z piszczałkami frontowymi, który zainstalowano
w okresie odbudowy kościoła po potopie szwedzkim.
Ostatni funkcjonujący instrument
zbudował Tadeusz Rajkowski z Włocławka w 1965 roku. Instrument ten
służył do 2012 roku, kiedy to Kazimierz Plewa zdemontował stół gry
i sekcję manuału II. Obecnie obiekt
pozostaje nieczynny.
Inicjatywa odbudowy najwyższej
jakości (artystycznej i technicznej)
organów barokowych w kościele
świętej Elżbiety w Starym Sączu, która w kręgach ekspertów, historyków
i organmistrzów kiełkowała od kilku-

O

rgany odgrywały w muzyce
dawnej bardzo istotną rolę.
Uczestniczyły w uświetnianiu bogato oprawianych liturgii i to
nie tylko w roli solowej, ale również – a nawet przede wszystkim
– jako instrument współpracujący
z zespołami muzycznymi, wokalnymi lub wokalno-instrumentalnymi. W bardzo wielu kościołach to
właśnie na dużych organach wykonywano partie basso continuo,
które w dzisiejszych realizacjach
powszechnie kojarzy się z małymi, przenośnymi pozytywami. Takie niewielkie instrumenty oczywiście również istniały, często jednak
pełniły rolę wyłącznie pomocniczą. Użycie „pełnowymiarowych”
kościelnych organów do wykonywania szeroko pojętej muzyki kościelnej dawnych epok w znaczący
sposób zmienia ich obraz brzmieniowy. Organy stają się w takich realizacjach instrumentem istotnym,
słyszalnym, pełniącym rzeczywistą
rolę spajającą cały zespół muzyczny. Konsekwencją takiego zabiegu

jest również wykonywanie utworów
z chóru muzycznego, a nie z prezbiterium; muzycy zgromadzeni są
wtedy wokół organów, co pociąga
za sobą zupełnie odmienny sposób wydobycia i ukształtowania
dźwięku.
Projekt odtworzenia organów
Głowińskiego w kościele św. Elżbiety w Starym Sączu otwiera liczne możliwości artystyczne. Umożliwi on wykorzystanie organów
w roli instrumentu solowego, co
dotychczas było niemożliwe. Pozwoli też realizować większe projekty muzyczne z udziałem organów realizujących różne rodzaje
akompaniamentu, również w formie przestrzennej, ponieważ mając do dyspozycji chór muzyczny
z dużym instrumentem oraz prezbiterium, można konfigurować różne
warianty polichóralności. Dodatkową wartością będzie na pewno
styl instrumentu: będą to jedyne
organy odtwarzające w możliwie
najwierniejszym stopniu założenia brzmieniowe polskiego organ-
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FOT. TOMIKA

nastu lat, w 2020 roku zaczęła nabierać
realnych kształtów. Starosądecka parafia przygotowała we współpracy z ekspertami z zakresu organmistrzostwa
wniosek do Ministra Kultury na dofinansowanie tego wielkiego dzieła. W 2021
roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przychylił się do inicjatywy odbudowy starosądeckich organów, przyznając na ten cel promesę.
Projekt zakłada budowę w istniejącej
historycznej szafie organowej stylizowanych organów, które pod względem konstrukcji oparte byłyby na zachowanych
obiektach z warsztatu Jana Głowińskiego i których wielkość odpowiadałaby gabarytom zachowanej zabytkowej obudowy. Według założeń projektu będzie to
wyjątkowy instrument międzynarodowej
klasy; dzięki tym organom będziemy moMobilne pozytywy organowe wypożyczane na koncerty
gli usłyszeć monumentalne dźwięki, nieStarosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej
mal dokładnie takie same, jak 350 lat
strumentem oddającym w pełni estetykę (czyli założenia
temu.
W Polsce jest bardzo mało oryginalnych instrumentów techniczne i brzmieniowe) organistowskiej „szkoły krabarokowych i wcześniejszych. Zdecydowana większość kowskiej II połowy XVII wieku”! Natomiast w całym regioto instrumenty przebudowywane, remontowane często nie Sądecczyzny byłby to pierwszy instrument tego row sposób niewłaściwy lub całkowicie niesprawne. We- dzaju wykonany z wykorzystaniem tradycyjnych technik
dług dostępnych źródeł wiadomo, iż w Polsce nie ma ani barokowych.
W tym celu dr hab. Krzysztof Urbaniak opracował
jednego instrumentu ze szkoły Głowińskiego, który byłby
kompletny i w pełni odzwierciedlał zamysł budowniczego. szczegółową ekspertyzę, której fragmenty przedstawiaW opinii dr. hab. Krzysztofa Urbaniaka – profesora my poniżej:
Na emporze muzycznej głównej świątyni Starego SąAkademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
w Łodzi i eksperta w zakresie budownictwa organowe- cza zachowana jest bogato zdobiona snycerką szafa orgo – starosądeckie organy byłyby jedynym sprawnym in- ganowa pochodząca z 1679 roku i należąca pierwotnie
mistrza, ktorego żaden instrument
nie zachował się w niezmienionej postaci. Każde przedsięwzięcie, które zmierza do odtworzenia
lub wyremontowania i przywrócenia do pierwotnej postaci staropolskich organów, ma olbrzymie
znaczenie dla polskiej kultury, ale
również pozwala na coraz lepsze
pozycjonowanie stylu polskiego
w dawnym budownictwie organowym na scenie europejskiej. Styl
ten charakteryzuje się bowiem
szeregiem cech indywidualnych,
które dla znawców muzyki organowej stanowią o jego niepowtarzalnej wartości. Mamy zatem szansę
na otrzymanie instrumentu unikatowego, który otworzy nowe horyzonty przed Starym Sączem jako
centrum uprawiania szeroko rozumianej muzyki dawnej, a jednocześnie będzie z powodzeniem służyć parafii w codziennej liturgii.
prof. dr hab. Marcin Szelest
– dyrektor artystyczny Starosądeckiego
Festiwalu Muzyki Dawnej
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INFORMACJE
do zbudowanego przez Jana Głowińskiego z Krakowa dzieła. 16 lat po
ukończeniu przez Głowińskiego budowy instrumentu konieczne były
kolejne prace, zrealizowane tym razem przez osiadłego w Starym Sączu Krzysztofa Lenartowicza. W XIX
w. nastąpiły kolejne modyfikacje
kształtu brzmieniowego i technicznego instrumentu. (…) Obecnie organy pozostają całkowicie niesprawne,
zaś stosunkowo niska jakość zespołu piszczałek i mechanizmu z 1965
roku – elementów wykonanych
w przeważającej części z niepełnowartościowych materiałów – skutkować będzie niesatysfakcjonującym
efektem artystycznym i wysoce niestabilną kondycją instrumentu.
W związku z powyższym rozwiązaniem najbardziej racjonalnym
i umożliwiającym powstanie wysokowartościowego pod względem artystycznym i technicznym instrumentu
jest budowa stylizowanych organów, które pod względem konstrukcji oparte byłyby na zachowanych
obiektach z warsztatu Jana Głowińskiego i których wielkość odpowiadałaby gabarytom zachowanej historycznej szafy organowej. Istniejące
w obiekcie ślady po dawnym wyposażeniu instrumentu pozwalają na
ustalenie ogólnego zarysu koncepcji nowo budowanych organów, które
w swoim pierwotnym założeniu posiadały niewątpliwie jeden manuał
oraz pedał. Podstawowymi obiektami referencyjnymi powinny być dzieła Jana Głowińskiego zachowane
częściowo w Bazylice Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku
(troje organów z lat 1686–1693), jak
również pochodzące ze szkoły krakowskiej ostatnich dekad XVII w. lub
też pierwszych dekad wieku XVIII instrumenty zachowane w kościele św.
Krzyża w Krakowie (ok. 1690–1704),
kościele Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny i św. Apostołów Piotra
i Pawła w Hebdowie (2. poł. XVII w.),
Muzeum Zamku w Dębnie – oddziale Muzeum Okręgowego w Tarnowie
(1685), kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce (2. poł. XVII w.) oraz
kościele pobernardyńskim w Chęcinach (2 poł. XVII w.).
Farny starosądecki kościół pw. św.
Elżbiety – główna świątynia miasta
– jest obecnie całkowicie pozbawiony możliwości korzystania ze wskazanego przez odnośne przepisy liturgiczne instrumentu muzycznego.
Niezależnie jednak od aspektów
kultowych, potrzeba wyposażenia
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świątyni w odpowiednio sprawne
techniczne, artystycznie satysfakcjonujące i silnie sprofilowane stylistycznie organy wynika także z istnienia w Starym Sączu ponad 40-letniej
tradycji koncertów organizowanych
w ramach Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. W starosądeckich
programach festiwalowych każdego
roku dzieła wokalno-instrumentalne
należące do korpusu muzyki dawnej
wymagają nierzadko użycia pełnowartościowego instrumentu organowego, którego wolumenu brzmieniowego i charakterystycznego efektu
współdziałania z zespołem muzyków nie są w stanie zastąpić mobilne
skrzyniowe pozytywy organowe. Podobnie solowa literatura organowa
nie znajduje jak dotąd w Starym Sączu możliwości prezentacji na adekwatnym instrumentarium.
Nie bez znaczenia pozostaje także
fakt dotkliwego braku odrestaurowanego na międzynarodowo uznanym
poziomie instrumentu organowego
pochodzącego z warsztatu rodziny
Głowińskich – jednej ze znaczących
staropolskich dynastii organmistrzowskich. Silnie przekształcone
w XX w. organy leżajskie podlegają prawnej ochronie wraz z istniejącymi w nich nawarstwieniami epoki
późnego romantyzmu. Organy hebdowskie – być może także dzieło
Jana Głowińskiego – pozostają od
ponad dekady nieme, stanowiąc wymagający szeroko zakrojonych prac
konserwatorskich i częściowo także rekonstrukcyjnych destrukt. Poza
wymagającymi już kolejnej rewizji
zrealizowanych w 3. ćwierci XX w.
prac konserwatorskich instrumentami w Dębnie, Orawce i Chęcinach
jedynie późnorenesansowe organy olkuskie oraz krakowskie organy
kościoła św. Krzyża doczekały się
po roku 2000 profesjonalnych prac
konserwatorskich i pozostają w pełni sprawne. Pozostałe kreacje XVII-wiecznej organmistrzowskie z kręgu
szkoły krakowskiej są w kręgach fachowych nieobecne.
Odpowiednio szeroko zakrojone
badania komparatystyczne oraz profesjonalna interpretacja zachowanych w starosądeckiej farze części
organowych mogą potencjalnie doprowadzić do zgromadzenia znacznej liczby informacji, które praktycznie wykorzystane będą w procesie
rekonstrukcji organów kościoła św.
Elżbiety i które stanowić będą mogły
istotny wkład dla przyszłych konserwacji historycznych organów z odno-
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Tradycyjne techniki barokowe według których będą odbudowane
organy:

Rodzaje i cechy zastosowanych
materiałów: między innymi lite
drewno, garbowana ekologicznie
skóra, odpowiednio dobrane pod
względem składu stopy metalu
organowego.
W zakresie technologii budowy wymaga się, aby wszystkie
powierzchnie drewniane były wykończone ręcznie za pomocą struga. Połączenia drewna winny być
wykonane z użyciem kleju kostnego, rybiego lub króliczego, zaś
tam, gdzie okaże się to konieczne
– za pomocą ręcznie kutych gwoździ lub śrub. Wszystkie piszczałki metalowe organów winny być
wykonane z odlanych na piasku
i ręcznie struganych arkuszy blachy o grubości zmniejszającej się
w kierunku wylotu piszczałki. Piszczałki otwarte winny być cięte „na
ton“. Wiatrownice oraz traktura organów winny być wykonane z litego drewna. Konstrukcja i sposób
wykonania wszystkich nowych elementów instrumentu winny mieć
swoje analogie wśród zachowanych części organowych z właściwego kręgu referencyjnego
(szkoła krakowska ostatnich dekad XVII i pierwszych dekach XVIII
w.). Wszystkie zachowane jeszcze
w kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu elementy organów XVII-wiecznych winny
być drobiazgowo odrestaurowane
i zintegrowane w nowo powstałym
instrumencie.
System powietrzny będzie się
składał z zespołu 4 miechów klinowych (każdy o przynajmniej 6 fałdach), których płyta dolna i górna
zostaną wykonane z drewna iglastego, a fałdy z drewna platanowego. Miechy otrzymają odpowiednie
oskórowanie, ich zawiasy zostaną
wzmocnione kutymi elementami.
wg opisu w „Orgelschlüssel“
Matthäusa Hertela

śnego kręgu. Planowany instrument
rzuci nowe światło na muzyczny potencjał instrumentarium organowego południowej Polski czasu I Rzeczpospolitej, tym samym przywracając
niejako do życia język brzmieniowy
organów z warsztatu rodziny Głowińskich. (WW)

OGŁOSZENIE

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE STARY SĄCZ
DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020 PRZYNIESIE POZYTYWNE EFEKTY

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO WYSOKIEJ
JAKO�CI WODY PITNEJ
POPRAWA WARUNK�W ŻYCIA
MIESZKA�C�W ZGODNIE Z ZASADAMI
POSZANOWANIA �RODOWISKA
OGRANICZENIE PRZEDOSTAWANIA
DO WODY I GLEBY SUBSTANCJI
ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU I ZDROWIU

ZAINTERESOWANIE INWESTOR�W
GMINĄ STARY SĄCZ
ROZW�J TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI
DOSTOSOWANIE GOSPODARKI
�CIEKOWEJ DO WYMOG�W PRAWA
POLSKIEGO I UNIJNEGO

MOSTKI
Długość sieci 9,3 km
Liczba mieszkańców
objętych inwestycją
659

MOSZCZENICA NIŻNA
Długość sieci 12 km
Liczba mieszkańców
objętych inwestycją
790

KURIER

MOSZCZENICA WYŻNA
Długość sieci kan. 8,7 km
Długość sieci wod. 7 km
Liczba mieszkańców
objętych inwestycją
435

GOŁKOWICE DOLNE
Długość sieci 12,6 km
Liczba mieszkańców
objętych inwestycją
742
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„KAŚKA I DWA KLAWISZE
– Historia niskopiennej góralki”
Koncert w wykonaniu: Katarzyny ZIELIŃSKIEJ
i Zespołu Muzycznego KAMELEON
14 wrzesień – grudzień 2021

KURIER

FOT. ANDRZEJ RAMS

TEMAT WYDANIA

Jesiennie, teatralnie w Starym Sączu…
FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

25. Jubileuszowy Jesienny Festiwal Teatralny w Starym Sączu przeszedł do historii. Sądząc po pozytywnym odzewie, z jakim spotkał się on ze strony widzów, artystów, ale też włodarzy i mieszkańców grodu Św. Kingi, tegoroczna edycja teatralnego święta zapisze się w annałach jego historii całkiem wyrazistymi zgłoskami

Uroczym miasteczkiem nad Popradem, po raz pierwszy
na tak dużą skalę i na ponad trzy jesienne tygodnie, zawładnęły muzy tragedii, śpiewu i komedii – Melpomena
i Talia. Wyzwanie organizacyjne ogromne, ale bez wątpienia zakończone sukcesem, na który złożył się jeszcze wysoki poziom artystyczny prezentowanych spektakli i koncertów, gorąco i z aplauzem przyjmowanych
przez festiwalową publiczność. A ta miała w czym wybierać. Organizatorzy, czyli Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sari w Starym Sączu, Stowarzyszenie Animatorów Kultury i Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, zaproponowali – jak na jubileusz przystało
– pełną gamę wartościowych i atrakcyjnych przedstawień, koncertów i spotkań z artystami (w cyklu „Scena
bliżej widza”). Wszystko zrealizowane dokładnie tak, jak
zaplanowano, z precyzją szwajcarskiego mechanizmu zegarowego; w sumie 19 tytułów, 32 spektakle i koncerty,
wernisaż wystawy i na dokładkę 5 spotkań publiczności
z aktorami (Arturem Barcisiem, Cezarym Żakiem, Hanną Śleszyńską, Katarzyną Zielińską, Tadeuszem Chudeckim, Mikołajem Roznerskim i Piotrem Szwedesem).
A w przerwach pomiędzy spektaklami widzowie mogli
ochłonąć z wrażeń, odwiedzając festiwalową kawiarenkę
pod dużym białym namiotem przed budynkiem starosądeckiego Sokoła, który na przełomie września i października otworzył szeroko swoje drzwi, niczym „świątynia
sztuki” – jak wyraził się o nim (słusznie) Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki – Wojciech Knapik.
A w tej „świątyni” serwowano nader smakowite dania
teatralne i muzyczne, które zaspokoiły z pewnością potrzeby kulturalne zarówno wytrawnych znawców teatrów,
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jak i tych, dla których starosądeckie spotkanie z teatrem
było pierwszym w życiu. Wystąpiły renomowane polskie
sceny, ze stołecznym Teatrem Narodowym na czele (to
ogromny zaszczyt i nobilitacja dla Starego Sącza) i uwielbiane przez publiczność festiwalową teatrami – Kwadrat,
Kamienica, Gudejko, Capitol, Kompania Teatralna, z całą
plejadą znakomitych i popularnych aktorów. Było – jak
nigdy dotąd – premierowo i obficie w nowości („Lotto”
Teatru Gudejko, „Moralność pani Dulskiej” teatrów – Robotniczego i  Co Się Stało?!, „Kochane pieniążki” Capitolu, „Niedźwiedź w banku” Teatru 13, „Kumulacja” Agencji Produkcyjnej „Palma” czy „Umrzeć ze śmiechu” Teatru
Kwadrat). Ale też bardzo klasycznie, za sprawą „Zemsty”
Stowarzyszenia „MuzaDei”, współcześnie, komediowo,
familijnie (niedziele z Teatrem Lalek „Rabcio”), muzycznie (jeden spektakl muzyczny Agencji Artystycznej C.D.N.
i dwa koncerty: z udziałem Miejskiej Orkiestry Stary Sącz
i „niskopiennej góralki” Kasi Zielińskiej, rodem ze Starego Sącza). Nie zabrakło innych sądeckich akcentów
– spektakli wspomnianych już wcześniej: Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego, rozpoczynającego
obchody jubileuszu swojego 100-lecia przedstawieniem
„Bolek i Żabusia” i Teatru 13 oraz wystawy fotografii Jerzego Cebuli i Andrzeja Ramsa.
Wszystko to pozwala nam optymistycznie spojrzeć
w przyszłość i już teraz zaprosić wszystkich miłośników
sztuki do Starego Sącza na kolejny, 26. Jesienny Festiwal Teatralny w 2022 roku.
Janusz Michalik
– dyrektor artystyczny Jesiennego Festiwalu Teatralnego
wrzesień – grudzień 2021 15
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Teatr GUDEJKO z Warszawy
„LOTTO” Wasilija Sigariewa

FOT. ANDRZEJ RAMS

Agencja Artystyczna TJ TADEUSZ CHUDECKI
„ANIOŁ I KOBIETY” Jerzego A. Masłowskiego

Teatr KAMIENICA z Warszawy
„NIESPODZIANKA”
16 wrzesień – grudzień 2021
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Uwielbiany duet aktorów komediowych w sztuce Teatru
Gudejko pt. „Dziwna para” otworzył jubileuszowy 25. Jesienny Festiwal Teatralny w Starym Sączu. Wypełniony
po brzegi starosądecki Sokół przez dwie godziny wybuchał co chwilę gromkim śmiechem. Występ nagrodzono
gorącymi brawami.
Gra aktorska okazała się doskonała, a sztuka toczyła się w ekspresowym tempie. Dobrze znany
publiczności Cezary Żak (tym razem jako dziennikarz sportowy,
świeżo rozwiedziony, kochający
uroki życia, zadłużony alimenciarz
i niepoprawny bałaganiarz w jednej osobie) wniósł na scenę niesamowicie pozytywną energię i dużo
radości. Od razu nawiązał dobry
kontakt z publicznością.
Już pierwsze spotkanie przy kartach w jego mieszkaniu zagwarantowało mieszankę humorystycznych interakcji: funkcjonariusz policji Murray (Piotr Skarga), namiętny palacz papierosów i lubiący
mieć pod kontrolą wszystko dookoła Speed (Witold Wieliński), podporządkowany żonie, mający idealnie zaplanowane życie Vinnie (Wojciech Wysocki – którego rola
zasługuje na oddzielne uznanie) oraz domator, czyścioch
i zawzięty hipochondryk Feliks Ungar (Artur Barciś). Ten
ostatni nadał całości autentyczną oprawę, tworząc z Cezarym Żakiem mistrzowski duet – nazywany nie bez kozery rodzimą wersją Flipa i Flapa. Artur Barciś wykreował
postać, która na pierwszy rzut oka sprawiała wrażenie

miłej i opanowanej, a przy bliższym poznaniu okazała się
być trudnym do zaakceptowania tyranem. Często emocje lawirowały pomiędzy wybuchami radości, a szczerym
współczuciem, bo przecież „każdy jest, jaki jest”, a „małżeństwa przychodzą i odchodzą, a gra toczy się dalej”.
Nie sposób pominąć ról Katarzyny Żak i Violi Arlak z przezabawnymi minami i kobiecymi chichotami.
– Znakomite, mocne rozpoczęcie Jesiennego Festiwalu Teatralnego w nowym miejsc,u czyli w Starym Sączu. „Dziwna para”
to interesująca sztuka z morałem
i jednocześnie z pokaźną dozą humoru, która nic nie straciła ze swej
autentyczności od czasu premiery,
12 lat temu, właśnie podczas Jesiennego Festiwalu Teatralnego.
Widziałem, że cała sala znakomicie się bawiła. Zapraszam na kolejne przedstawienia do Starego
Sącza, naszej regionalnej perły,
miasteczka z klimatem. Podczas kolejnych czterech tygodni na pewno każdy znajdzie coś dla siebie – podsumowuje pierwszy festiwalowy dzień Janusz Michalik –
dyrektor artystyczny Festiwalu.
Również we wtorek, pomiędzy pierwszym i drugim
spektaklem „Dziwnej pary”, w starosądeckim Sokole odbył się wernisaż wystawy fotografii Jerzego Cebuli oraz
Andrzeja Ramsa ukazujący piękno gry aktorskiej uchwyconej podczas spektakli wcześniejszych edycji Jesiennego Festiwalu Teatralnego. Wystawę otworzyli burmistrz
Starego Sącza Jacek Lelek oraz Wojciech Knapik – dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari. (WW)

Teatr GUDEJKO z Warszawy
„DZIWNA PARA” Neila SimonaLACJA” Flavi Coste
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FOT. ANDRZEJ RAMS

Mocne otwarcie Festiwalu

TEMAT WYDANIA

Teatr Robotniczy im. Bolesława
Barbackiego z Nowego Sącza
„BOLEK I ŻABUSIA” Marii Molendy

Teatr Robotniczy im. Bolesława
Barbackiego z Nowego Sącza
„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”
Gabrieli Zapolskiej

FOT. JERZY CEBULA (TEATR 13)

Teatr Klasyki Polskiej
„ZEMSTA” Aleksandra Fredry

18 wrzesień – grudzień 2021

Agencja Artystyczna C.D.N.
z Krakowa „JUDY”

Teatr 13 z Nowego Sącza
„NIEDŻWIEDŹ W BANKU”
wg Antoniego Czechowa
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Teatr CAPITOL z Warszawy
„KOCHANE PIENIĄŻKI”
Raya Cooneya

FOT. ANDRZEJ RAMS

Teatr NARODOWY z Warszawy
„KILKA DZIEWCZYN” Neila LaBute’a

Koncert „ET IN TERRA PAX”
Miejska Orkiestra STARY SĄCZ

KOMPANIA TEATRALNA
„NIEMY KELNER”
Haralda Pintera

Agencja Produkcyjna PALMA z Warszawy „KUMULACJA” Flavi Coste

FOT. ANDRZEJ RAMS

Wystrzałowy finał

Teatr KWADRAT z Warszawy
„UMRZEĆ ZE ŚMIECHU” Paula Elliotta
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Spektakl „Umrzeć ze śmiechu” Teatru Kwadrat zakończył jubileuszowy 25. Jesienny Festiwal Teatralny w wielkim stylu. Doskonała obsada aktorska otrzymała niekończący się aplauz na stojąco od widowni, wybuchającej
wcześniej gromkimi salwami śmiechu. Powtarzające się,
oszczędne w słowach opinie widzów: „rewelacja, ekstra, znakomity” potwierdziły, że przyjazd Teatru Kwadrat
do Starego Sącza na zakończenie festiwalu był strzałem
w dziesiątkę.
Ta błyskotliwie wyreżyserowana komedia to przede
wszystkim świetnie zagrane trio protagonistek: pełna kobiecości i ciepła, niespełniona aktorka Connie (Lucyna
Malec), wyrazista i ostra jak brzytwa, chwilami wredna
i mająca problemy z alkoholem, a przy tym zwinna jak tancerka Lena (Ewa Wencel) oraz wcześniej poznana i uwielbiana przez starosądecką publiczność Hanna Śleszyńska jako nie zawsze przewidywalna Millie, która nigdy nie
pogodziła się z własnym rozwodem i która nie lubi przygód, ale sama je notorycznie stwarza. Całość osadzona
była w drobiazgowo dopracowanej scenografii prezentującej amerykańską willę na przedmieściach. Zwinna fabuła, pełna czarnego humoru i zaskakujących zwrotów akcji,  
rozegrała się wokół bolesnego doświadczenia, jakim jest
śmierć bliskiej osoby. Wystarczy jednak nieco zmienić perspektywę, aby dzień żałoby, w którym wszystko może się
zdarzyć, był początkiem czegoś nowego. „Przestań udawać i zacznij żyć” – to optymistyczne przesłanie na zakończenie nie tylko sztuki, ale i całego festiwalu jest stale aktualne, zwłaszcza w obecnych czasach niepewności. (WW)
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Z KART HISTORII

Powstanie Oddziału Związku Strzeleckiego
w Starym Sączu w 1927 roku

W 1927 r., a więc w wolnej Drugiej Rzeczypospolitej,
w Starym Sączu powstał Oddział Związku Strzeleckiego.
Bezcenne wręcz zapisy kronikarskie na ten temat pojawiały się w lokalnej gazecie „Tygodniowy Kurjer Podhalański”. Poniżej przedstawiam je w dosłownym zapisie
z 1927 r.
Inauguracja Związku Strzeleckiego w Starym Sączu
W dniu 29 maja 1927 r. odbyło się inauguracyjne Zebranie członków Związku Strzeleckiego, w tym pierwszego oddziału ćwiczącego w salach czytelni im. Limanowskiego. Do ustawionego w ordynku oddziału przemówił,
po odebraniu raportu od kmdta. Lipińskiego – komendant
obwodu nowosądeckiego ob. inż. Baurski, przedstawiając
cele i zadania strzelców. Imieniem Wydziału nowosądeckiego powitał zarówno Wydział jak i oddział delegat referent oświatowy red. Klemensiewicz, po czym po podpisaniu ksiąg oddział odmaszerował na ćwiczenia.
W południe odbyło się w lokalu p. Baraściaka skromne
śniadanie, przy udziale deleg. sandeckich ob. inż. Baurskiego, ob. gosp. Dindorfa, ob. red. Klemensiewicza oraz
całego Wydziału starosądeckiego, w osobach: prezesa
dra Dyszkiewicza, sekretarza Hanusa, prezesa Foglara,
ob. Essena, Komendanta Lipińskiego, ob. Steckiego, ob.
Mazurka, ob. St Rejowskiego, dyrektora Zięby ob. Jawora i ob. Marszałka. Pierwszy przemówił sekretarz Hanus,
który w płomiennych słowach przedstawił dzieje legionów
i wskazał na zadania strzelców, jako ich spadkobierców.
Nawołując do zgody, owego „złotego rogu” – który niestety
nas raz tylko zjednoczył, gdy zabrzmiał trwogą u wrót Warszawy – powitał serdecznie delegatów powiatu. Doktor Dyszkiewicz przedstawił stosunki starosądeckie, wykazując
dowodnie, że związek strzelecki ma rację bytu, wobec nieczynności Sokoła, wobec marazmu, który opanował inne
stowarzyszenia, wobec zajmowania się pewnych stowarzyszeń wszystkim innym, tylko nie swymi celami. (T.S.L.
np. ma ograniczać całą swą działalność na dzierżawieniu
trawy). Zaapelował równocześnie do wszystkich o silną
współpracę. Odpowiadali – inż. Baurski i red. Klemensiewicz, życząc wytrwania i owocnej pracy.
Przemawiali jeszcze dyr. Śliwa, ob. Essen, prezes Foglar
ob. Stecki i inni. Zebrani wysłali na ręce kancelarii Marszałka Piłsudskiego depeszę hołdowniczą.
Stary Sącz zaczął pracę i jest nadzieja, że przy tak doskonałym doborze obywateli demokratów i patriotów dokona swego zadania. „Szczęść Boże”!
20 wrzesień – grudzień 2021
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Przemarsz Oddziału Związku Strzeleckiego
przez Brukselę w 1937 r.
Rozwój Oddziału Związku Strzeleckiego w Starym Sączu
Oddział Związku Strzeleckiego w Starym Sączu rozwija
się coraz lepiej. Po inauguracji oddziału ćwiczącego w dn.
29. maja 1927 r. odbyły się pierwsze ćwiczenia tegoż oddziału w dniu 12 czerwca 1927 r. pod kierownictwem instruktora wojskowego z Nowego Sącza. Zaznaczyć należy, iż
młódź garnie się z zapałem do pracy nad wyszkoleniem wojskowym, znajdując w tym wiele przyjemności. W Zarządzie
przyszło do zmian. Referent oświatowy p. Aleksander Zięba
zrzekł się swej godności z powodu choroby.
Zarząd zamierza przystąpić w najbliższym czasie do wyboru nowego referenta, gdyż dotąd spoczywa ten dział właściwie w rękach sekretarza Oddziału, p. Mariana Hanusa, ob.
Zięba bowiem nie pełnił swych funkcji referenta od pierwszych dni wyboru z powodu choroby. Spodziewać się należy,
iż Zarząd powierzy to ważne stanowisko w Związku Strzeleckim energicznej i odpowiednio wykwalifikowanej jednostce.
Oznaczyć należy, iż z końcem bieżącego tygodnia wygłosi p.
Hanus dla ćwiczących i niećwiczących członków Oddziału
Związku Strzeleckiego w Starym Sączu referat p.t. „Strzelec
– wzorowy obywatel i żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ostateczny termin będzie podany interesowanym w przeddzień wygłoszenia referatu.
„Strzelec – wzorowy obywatel i żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”
Oddział nasz pracuje nadal intensywnie. Młodzież garnie
się chętnie pod opiekuńcze skrzydła komendy, to też ochoczo ćwiczy i wykonuje wszelkie polecenia. Na widok kroczącego Oddziału ćwiczebnego naszych strzelców, przypominają się nie tak zresztą dawne czasy, gdy garstka strzelców
– legionistów ruszała z pieśnią „Raduje się serce, raduje się
dusza” w granice królestwa, by nieść hasło wolności.
Również i referent oświatowy nie próżnuje. Dnia 18
czerwca 1927 r. wygłosił sekretarz Oddziału, pełniący czasowo funkcję referenta oświatowego, pogadankę na temat
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„Strzelec – wzorowy obywatel i żołnierz Rzeczypospolitej
Polskiej”, w której podkreślił wartość żołnierza-obywatela,
znającego swe prawa i obowiązki w stosunku do Ojczyzny
i wiedzącego, dla kogo pracuje.
Żołnierz taki wie, za co ma walczyć w razie potrzeby, on
nie zawaha się nawet zginąć. Nim kieruje idea – polskiego żołnierza–obywatela. On nie jest marionetką, wystrojoną i nakręcaną jak automat, bezmyślną, głuchą i ślepą na
wszystko. Takim żołnierzem mógł być dawniej żołdak na-

renie Starego Sącza p. dr. Władysława Dyszkiewicza, Prezesa
tut. Oddziału Związku Strzeleckiego.
Dalsza działalność Związku Strzeleckiego

Oddział Związku Strzeleckiego pracuje nadal nader intensywnie. Od dwóch tygodni odbywają się dwa razy w tygodniu
ćwiczenia chóralne pod kierownictwem prof. St. Kołdrasa, ponadto Zarząd obmyśla obecnie plan urządzenia festynu strzeleckiego, by w ten sposób zdobyć fundusze na umundurowanie Oddziału. Również i referent oświatowy p.
Marian Hanus nie próżnuje. Dba on o to, by wszczepić
w serca członków Oddziału zasady prawdziwej ideologii strzeleckiej, wysuwając na pierwsze miejsce hasło miłości Ojczyzny i poświęcenia dla Niej każdego
trudu, każdego wysiłku codziennego życia. Niemniej
ważnym jest przestrzeganie zasad karności i posłuszeństwa w Oddziele, bez nich bowiem wszelka owocna praca jest nie do pomyślenia. Każdy strzelec musi
stać na straży honoru organizacji, winien stać się jej
chlubą, winien wnosić w nią radość życia i tworzenia.
By nauczyć się w razie potrzeby zwyciężać wrogów,
musi nauczyć się najpierw zwyciężyć samego siebie,
wiemy zaś, że to zwycięstwo do łatwych nie należy.
Związek Strzelecki – ćwiczenia w Zakopanem. Na czeStrzelec winien służyć sercem i duszą – Ojczyźnie,
le kolumny idą: J. Piłsudski (z lewej) i K. Sosnkowski
dla Niej ma żyć i za Nią w razie potrzeby umierać. Oto
hasła, rzucane przez referenta oświatowego p. Hajemny lub człowiek uciemiężony, w którym rozmyślnie zabi- nusa w pogadankach, wygłoszonych w dniach 10 i 11 lipca
to wszelkie poczucie prawa do swobodnego wolnego życia. 1927 r. dla członków starosądeckiego Oddziału.
Tenże referent wygłosił dn. 24. lipca 1927 r. referat dla
Taki żołnierz ginął na rozkaz, lecz ginął bezmyślnie, bez radosnego przekonania, iż „Słodko jest umrzeć za Ojczyznę”. Strzelców i gości p.t. „W dziesięciolecie Magdeburga”, podaŻołnierzem–obywatelem jest również i strzelec-obywatel. jąc jasno i dobitnie przyczyny i skutki aresztowania komenStrzelec również musi wiedzieć, czym jest dla Niego Ojczy- danta Marszałka Piłsudskiego przez władze niemieckie w lipzna i co winien dla Niej uczynić. Strzelec–obywatel jest za- cu 1917 roku.
Główną przyczyną aresztowania komendanta była Jego
wsze karny i posłuszny, bo wie, iż prawdziwy obywatel musi
słuchać swych władz i wypełniać ich rozkazy, inaczej bo- dążność do jak najrychlejszego zdobycia pełnej niezawisłowiem wkradnie się w społeczeństwo nieład, ten zaś wiedzie ści dla swego narodu, dążność do zrzucenia więzów okupacji
do upadku, a nierządem państwo stać nie może. Oto ideał niemiecko-austriackiej, która dawała się Polakom dobrze we
znaki, dążność do stworzenia państwa polskiego, rządzonego
prawdziwego strzelca–obywatela.
Referat niniejszy jest wstępem do cyklu pogadanek na te- w myśl zasad prawdziwej demokracji, pozbawionej pruskiego
imperializmu. Prelegent wykazał, iż skutki tegoż aresztowamat praw i obowiązków strzelca–obywatela.
nia były fatalne przede wszystkim dla samych... okupantów.
Aresztowanie Piłsudskiego bowiem zjednoczyło cały naród
Mila uroczystość
polski do walki z najeźdźcą, walki ukrytej podjazdowej, nieZ Oddziału Związku Strzeleckiego otrzymujemy następują- mniej jednak zaciętej, ono otworzyło oczy tym, którzy jeszcą notatkę: „Oddział nasz obchodził w dniu 26 czerwca 1927 cze wierzyli, jeszcze łudzili się, jeszcze liczyli na dobre chęci
r. miłą uroczystość Imienin wielce przez nas kochanego i po- pruskie.
Referent zakończył przemówienie wezwaniem do rzetelnej
ważanego oraz ogólnie lubianego Prezesa dr. Władysława
Dyszkiewicza. Bezinteresowną swą a wielce owocną pracą pracy wszystkich dla utrwalenia potęgi i niepodległości kraju,
zjednał sobie ogólną sympatię. Uważając, iż okres imienino- w ten tylko bowiem sposób ofiara Szczypiorna, Benjaminowa
wy trwa zawsze osiem dni, życzymy Mu raz jeszcze tą drogą i Magdeburga nie będzie daremna.
W dniu 31 lipca 1927 r. obchodził starosądecki Oddział urodużo dużo osobistego szczęścia i zadowolenia wewnętrznego ze swej żmudnej, wytrwałej i sumiennej pracy, zmierza- czystość 40-lecia pracy kapłańskiej wielkiego patrioty – Pojącej do zapewnienia miejscowemu społeczeństwu błogiej laka ks. biskupa Bandurskiego. W odpowiednim referacie
przyszłości. W szczególności życzymy Mu, by nadal pracował omówił p. Hanus życie i czyny jubilata, wspominając o jego
w naszym oddziele i spieszył nam zawsze z pomocą swymi działalności za czasów zaborczych Austrii, w czasie walk legionowych wreszcie w pierwszych latach niepodległości nacennymi zadaniami i wskazówkami.
Zapewniając Go o niezmienności naszych uczuć szczerego szej Ojczyzny. Przedstawiwszy życie ks. biskupa i jego zasługi
przywiązania, prosimy Go, by kochał nas tak, jak my Go wszy- jako księdza i żołnierza, zakończył prelekcję okrzykiem „niech
scy kochamy. Nasz kochany Prezes niech nam żyje. Strzelcy żyje” powtórzonym przez cały oddział z zapałem.
Ponadto omówił prelegent genezę znanej pieśni legionowej:
Oddziału Stary Sącz.”
Oddział Redakcyjny „Kurjera Podhalańskiego” w Starym „My, pierwsza brygada”.
Sączu przyjmuje z prawdziwą radością powyższe życzenia
i dołącza do nich swoje szczerze i niekłamane zapewnienia
„Tygodniowy Kurjer Podhalański” 1927, nr 23, s. 5, nr 25, s. 5, nr 26, s.
przyjaźni i szacunku dla naprawdę wielce zasłużonego na te8, nr 27, s. 6, nr 32, s. 5.
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Jazz do powolnego sączenia
Listopad to pora roku, kiedy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari zaprasza na pięć wieczorów
w starosądeckim Sokole przygotowanych z myślą o koneserach jazzowych brzmień. Dopełnieniem muzyki w wykonaniu renomowanych i grających różne odmiany jazzu zespołów będzie
całkiem nowe, zakupione z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, cyfrowe nagłośnienie z najwyższej półki. Cykl jesiennych koncertów rozpocznie się już 14 listopada. Bilety na pojedynczy koncert kosztują 40 zł. Można je nabyć zarówno w przedsprzedaży w Internecie: www.ekobilet.pl/ckis, jak i w Informacji Turystycznej przy Placu Świętej Kingi 2 oraz w kasie Sokoła przed koncertem.
New Bone – koncert inauguracyjny,
14 listopada 2021 (niedziela),
godz. 1900

AMC Trio (Słowacja) – 20 listopada
2021 (sobota), godz. 1900

chociażby ostatnia przed pandemią
trasa koncertowa po naszym kraju
z XI 2019 r kiedy zespół wystąpił na
1. Sącz Jazz Festivalu w Starym Sączu.

New Bone to kwintet
jazzowy złożony z samych uznanych muzyków. Sześcioma, w tym
czteroma autorskimi,
płytami utwierdził swoją pozycję na polskim rynku jazzowym.
Jarek Śmietana tak scharakteryzował kiedyś New Bone: „Zespół prowadzony mądrze przez lidera gra własną,
oryginalną muzykę, w której słychać
to, co najważniejsze w jazzie. Groove,
swing, doskonałe brzmienie, dojrzałe solówki, dbałość o formę i wreszcie
piękny balans pomiędzy szacunkiem
dla tradycji, a nowoczesnym progresywnym myśleniem muzycznym. To
cechuje tylko artystów z najwyższej
półki”. Na koncercie inaugurującym
festiwal zespół zaprezentuje materiał
z ostatniej płyty „Longing”. Tomasz
Kudyk – lider zespołu New Bone – zadedykował album „Longing” swojemu
tacie – Janowi Kudykowi, wieloletniemu liderowi legendarnej już grupy Jazz
Band Ball Orchestra. Tomasz Kudyk
chciałby poprzez te płytę, a przede
wszystkim muzykę, wyrazić wdzięczność i szacunek dla swojego taty, który na początku jego drogi muzycznej
był dla niego inspiracją i autorytetem.
– To dzięki Tacie jestem w tym miejscu
dzisiaj i robię to, co On… – wspomina
lider New Bone.
W składzie New Bone wystąpi również znakomity pianista jazzowy Dominik Wania – sześciokrotny laureat
Fryderyka, w tym podwójny (Artysta
Roku” i „Album Roku”) za 2021 r.
22 wrzesień – grudzień 2021

AMC Trio to znakomite słowackie
trio jazzowe z Preszowa, doskonale znane nie tylko w Europie, ale i na
świecie. To zderzenie niesamowitych
muzycznych gawędziarzy, których każda kompozycja i improwizowane wyrażenie ma za sobą narracyjną myśl. To
grupa muzyków ze świetnymi kontaktami z najlepszymi światowymi muzykami jazzowymi.
Dowód? Można było ich usłyszeć
w towarzystwie takich artystów, jak:
Randy Brecker, Oscar Paterson, Phillip Catherine, Bill Evans, Ulf Wakenius, Mark Whitfield, Regina Carter,
Eric Marienthal czy Michael Patches
Stewart.
W swoich interpretacjach często
wykraczają poza granice standardów
jazzowych i szukają nowych źródeł inspiracji muzycznych. AMC Trio z powodzeniem wypracowało swoje własne,
bardzo charakterystyczne brzmienie
oraz muzyczny styl. Ich kompozycje
odwołują się do surowych emocji oraz
inspirujących wątków narracyjnych.
Pomimo głębokiego zakorzenienia
w słowackiej kulturze ogólny charakter ich kompozycji wyraźnie nacechowany jest wartościami uniwersalnymi,
tym bardziej, że Trio stara się znacznie wykraczać poza tradycyjne techniki jazzowe, konsekwentnie dążąc do
uzyskania prawdziwie wielotonowego
brzmienia.
Trio nie ma jednego lidera. Różne
osobowości trzech członków tworzą
szczególną, wyważoną całość tej formacji. Swoją wierną publiczność mają
także w Polsce, czego dowodem jest
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Saso Popovski Trio (Północna Macedonia) – 26 listopada 2021 (piątek),
godz. 1900

Lider tercetu Saso
Popovski jest czołowym macedońskim
gitarzystą jazzowym
i kompozytorem, który występował już
na wielu festiwalach
jazzowych w Europie. Saso Popovski
obecnie jest kierownikiem Wydziału Jazzu na Uniwersytecie Goce Delcheva w Shtip. W swojej dotychczasowej karierze Saso Popovski nagrał
pięć albumów z różnymi muzykami
macedońskimi i zagranicznymi, jest
autorem wielu kompozycji solowych
oraz muzyki filmowej i teatralnej. Jego
obecny projekt jazzowy to trio, skład
którego uzupełniają: doświadczony
Ivan Bejkov na kontrabasie oraz młody i utalentowany Viktor Filipovski na
perkusji.
Z tym składem Saso Popovski nagrał
materiał na płytę „Fallen Land”, wydaną przez SJF Records (Skopje Jazz
Festival Label). Muzyka Popowskiego
ma czyste linie, złożone struktury i rozwiniętą wyobraźnię. Rytmicznie i melodyjnie przypomina orientalne wzory,
przez co jest nieco mistyczna. Zespół
tworzy swoje kompozycje wokół wyraźnych i atrakcyjnych linii melodycznych.
„Fallen Land” to album, w którym znajdziemy to, co ma najlepsze współczesna muzyka jazzowa na Bałkanach.

FOT. marta Gutowska

Natalia Szczypuła z zespołem – 28 listopada 2021 (niedziela), godz. 1900

Natalia Szczypuła pochodzi ze znanej w Nowym Sączu religijnej rodziny. Jej tata był pastorem zbawiającym
świat muzyką. Cała rodzina Szczypułów muzykuje. Natalia była zaangażowana w życie wspólnoty i śpiewała
na nabożeństwach w chórze gospel.
Ukończyła szkołę muzyczną w klasie fletu poprzecznego, skończyła
też Wrocławską Szkołę Jazzu i London Center of Contemporary Music
w Wielkiej Brytanii, aby się dokształcić w innym repertuarze i poznać inny
rynek muzyczny. W Londynie rozwinęła swój autorski repertuar. Od kilku lat
jest wokalistką zespołu reprezentującego Vertigo Jazz Club and Restaurant – Vertigo Band. Ten ośmioosobowy kolektyw wykonuje utwory muzyki
popularnej w nowatorskich, jazzowych aranżacjach. Gdy nie koncertuje, uczy śpiewu w oparciu o różnorodne techniki, np.: SLS, CVT oraz własne
doświadczenia sceniczne.
Najbliższy jej sercu jest soul, dzięki
tacie – także gospel. Kiedy uczyła się
we Wrocławiu, a potem w Londynie,
pokochała również jazz. Oprócz tego
funk i pop… – Ale soul, gospel i jazz
są mi najbliższe – przyznaje.

O Natalii głośno zrobiło się po występie w jedenastej edycji programu
The Voice of Poland. Podczas przesłuchań w ciemno oczarowała jurorów
wykonaniem piosenki P!nk „Beautiful
Trauma”. Udział w programie okazał
się być wielkim sukcesem. Ostatecznie doszła do półfinału. Każdy jej występ był bardzo udany, zyskała też pokaźne grono fanów.
W tym roku Natalia Szczypuła zwyciężyła w jednym z najbardziej prestiżowych festiwali muzycznych w Polsce
„Ladies’ Jazz Festival”. Utalentowana
wokalistka podbiła serca jury, które
pod przewodnictwem artystki Urszuli
Dudziak przyznało jej Grand Prix.
Przemysław Strączek CULTURAL
CONCEPT feat. Kandara Diebate
– 4 grudnia 2021 (sobota), godz. 1900

CULTURAL CONCEPT feat. Kandara
Diebate to muzyczny projekt wykonujący muzykę z pogranicza jazzu, muzyki ludowej oraz improwizacji. Ich muzyka to w głównej mierze kompozycje
lidera Przemysława Strączka, który
od 2015 roku prowadzi międzykulturowe projekty muzyczne w myśl idei,
że można wychowywać się i mieszkać
daleko od siebie i realizować wspólnie
działania artystyczne, rozumieć się na

FOT. Stowarzyszenie Górali Popradzkich
w Przysietnicy

A to ciekawe...

Grillowanie popłaca
11 września w Przysietnicy odbyły się
warsztaty kulinarne, które zakończyły projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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płaszczyźnie sztuki i być blisko. CULTURAL CONCEPT jest właśnie taką
koncepcją, łączącą ze sobą elementy etniczne w muzyce opartej na improwizacji, elementach jazzu i muzyki
ethno. W zespole znajdują się muzycy
z czterech krajów odległych od siebie
geograficznie: Polski, Senegalu, Tajwanu i Kolumbii. Międzykulturowa formacja prezentuje utwory napisane na
etniczne instrumentarium: matoquin,
kora, erhu, kolumbijskie instrumenty
perkusyjne. Muzycy grający na egzotycznych instrumentach pojawią się
w towarzystwie polskich instrumentalistów jazzowych.
Skład zespołu:
Kandara Diebaté (Senegal) – kora,
śpiew; Chiao-Hua Chang (Taiwan) –
erhu, matoquin, śpiew; Przemysław
Strączek – gitara, kompozycje; Maciej
Kitajewski – gitara
basowa, kontrabas;
Edilson
SanchezMoyano (Kolumbia)
– instrumenty perkusyjne; Patryk Dobosz
– perkusja.
Kandara
Diebaté pochodzi z rodziny Griotów (muzyków
i gawędziarzy) z plemienia
Mandingue
w południowym Senegalu. Grioci to muzycy i gawędziarze Afryki Zachodniej, którzy
z ojca na syna przekazują swoją wiedzę o historii kraju,
wioski, rodzin i królów. Kandara jest
synem senegalskiego mistrza gry
na korze Boubacara Diabaté, któremu poświęcił swoją ostatnią płytę.
W swojej tradycji Griotów Kandara
Diebaté pisze i śpiewa o aktualnych
problemach społecznych, napięciu
między tradycją a nowoczesnością
oraz szansach i zagrożeniach dla tożsamości kulturowych Afryki. (red)

Warsztatom towarzyszyło hasło grillowanie
na świeżym powietrzu własnoręcznie wyrobionych produktów. Cieszyły się one
zainteresowaniem zarówno młodych,
jak i starszych mieszkańców. Podczas warsztatów wędzono i grillowano to, co wcześniej samodzielnie
każdy z uczestników wykonał. Efektem grantu jest grillo-wędzarnia, która będzie służyć Stowarzyszeniu Górali
Popradzkich w Przysietnicy do prowadzenia warsztatów kulinarnych dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz grup zorganizowanych. (red)
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Podwórze 2.0
– projektuj doświadczenia
Przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego grant z priorytetu „Edukacja kulturalna” na autorski projekt „Podwórze 2.0 – projektuj doświadczenia” jest w trakcie realizacji. W ramach zadania organizowane są przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu bezpłatne warsztaty dla dorosłych. Na warsztaty można się zapisywać poprzez stronę Centrum. Wciąż można wziąć udział w następujących warsztatach:
kształtowanie przestrzeni, animacja filmowa, sesje RPG oraz druk wypukły.

Sesja RPG

Stolarka dla kobiet
W ramach projektu zorganizowano wiele ciekawych warsztatów, w tym: stolarka dla kobiet (obsługa narzędzi i akcesoriów stolarskich), warsztaty taneczne (gdzie oprócz przyjemności jaką można czerpać z ruchu ważny jest także aspekt
integracji społecznej, przełamywania własnych barier i redukcji stresu), malowanie na jedwabiu, warsztaty kaletnicze
i linorytnicze, podstawy modelowania i zdobienia wytworów
ceramicznych, filcowanie (czyli nauka dwóch metod otrzymywania filcu – na sucho i na mokro), animacja filmowa (czyli podstawy powstawania filmu animowanego, budowanie
scenariusza, wykonanie scenografii i bohaterów), warsztaty z gier RPG (gra fabularna – oparta na narracji, w której
gracze wcielają się w role fikcyjnych postaci), kształtowania przestrzeni czyli powszechnej edukacji architektonicznej
oraz media społecznościowe dla tych, którzy mają wpływ na
kształtowanie świadomości mieszkańców Sądecczyzny. –
Bardzo ucieszył nas fakt, że listy zgłoszeniowe zapełniały się
w oczach w pierwszym tygodniu naborów. Praca w porównywalnie małych grupach (10 – 15 osób) daje duże możliwości pracy instruktora z uczestnikiem w trybie 1:1. Międzypokoleniowy charakter grupy zdecydowanie ma wpływ na
przyjemną atmosferę współpracy, wymianę wiedzy i umie24 wrzesień – grudzień 2021
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Malowanie na jedwabiu

jętności. Podczas zajęć dystans jest wyraźnie skrócony, panuje przyjemna, wesoła atmosfera. Długość spotkań
(pracujemy od 3 do nawet 6 godzin) daje okazję do pracy
bez pośpiechu, komfort oderwania od codziennego stresu,
biegu i odliczania czasu. Wielkim plusem jest to, że w ekipie instruktorów mamy prawdziwych pasjonatów, profesjonalistów z dużym doświadczeniem, którzy potrafią przekazać
swoja wiedzę i umiejętności, zarażając szybko nowych adeptów. Projekt Podwórze 2.0 upewnił nas, że edukacja w takim
trybie spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców
Sądecczyzny i na pewno będziemy kontynuować taki rodzaj
aktywności w CKiS – podsumowuje Justyna Liszkowska, autorka i koordynatorka projektu.
Projekt „Podwórze 2.0 – projektuj doświadczenia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury –
państwowego funduszu celowego.

FOT. CKIS

Warsztaty ceramiczne

Fraszki na jesień
Kobiety w jesieni

WSPOMNIENIE DNIA NAUCZYCIELA

Nie muszą ubolewać nad ciepła utratą,

Jest Dzień Górnika, Dzień Kolejarza,

Bowiem nawet w jesieni mają b a b i e lato.

Innych zawodów dni się powiela
Był kiedyś Dzień – to też się zdarza –
Był kiedyś Dzień Nauczyciela.

Wierna rzeka

Poprad toczy jesienią leniwie swą wodę,

Na szczeblach władzy to stwierdzono

Podziwia krajobrazy nim skry je je śnieg,

Winno być święto bardziej masowe

Gdy Starego Sącza zobaczył urodę

Wiec dla narodu utworzono

Postanowił tutaj zakończyć swój bieg.

Dzień Edukacji Narodowej.
Każdy w tym kraju w sobie coś ma

Jesienny Festiwal Teatralny

I można to wyrazić w słowach

Organizacji Festiwalu Stary Sącz podołał,

Na edukacji każdy się zna

Wystawiając spektakle w budynku „Sokoła”,
Wielkości widowni nie można wybrzydzać
Gdyż spełnia zasadę – S c e n a b l i ż e j w i d z a.

Każdy też wie jak edukować.
I to się w kraju ogólnie czuje
To dla oświaty jest pewnie kluczem
Każdy każdego edukuje.

Kasia Zielińska na Festiwalu

Wszechpolską lekcją – Ja Cię Nauczę !!! –

Kasia miłości dziecięce śpiewem opisuje

Jak tu nie przyznać , nie przyznać racji
Takie kształcenie jest powodem

Klawisze pięknie z muzyką je łączą,
Czar domu rodzinnego w piosenkach się czuje,
Bo warto kochać się w Starym Sączu.

Przy tak powszechnej edukacji
Jesteśmy najmądrzejszym narodem.
Adam Wkość

W Przysietnicy o turystyce
W bibliotece w Przysietnicy odbyły
się warsztaty pn. „Jak rozwijać produkt turystyczny w warunkach potrzeby ochrony cennych zasobów
przyrodniczych”. Na temat ważnych
dla samorządów z naszego rejonu tematów rozmawiali burmistrzowie wójtowie, przyrodnicy i przedstawiciele branży
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turystycznej. Obecna była też delegacja z partnerskiego miasta Levoča. Spotkanie otworzyli Jacek Lelek, Burmistrz Starego
Sącza i primator Lewoczy Miroslav
Vilkovský. (red)

FOT. UMIG

A to ciekawe...
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Ósmy Festiwal Pannonica podczas
letniego „odpływu” pandemii
Po rocznej przerwie udało się zorganizować w Barcicach nad Popradem ósmą odsłonę flagowego festiwalu prezentującego bogata i niezwykle barwną kulturę narodów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. W czasie, gdy koronawirus chwilowo znajdował się w odwrocie i można było mówić o letnim odpływie pandemii charakteryzującym się niskim poziomem transmisji wirusa, wody Popradu po długotrwałych
ulewach na przełomie sierpnia i września znajdowały się całkiem odwrotnie w wysokich stanach. Dlatego
z racji podtopień wioski festiwalowej koncerty awaryjnie trzeba było przenieść na przystań rowerową
w Barcicach. Wszystko inne czyli muzyka, energia,
zabawa i emocje jakie znowu można było przeżyć na
Pannonice,były na najwyższym poziomie.
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