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Mimo przekonania, że jazz  jest muzyką trudną i nieprzystępną warto 
rozpocząć przygodę z tą muzyką i to najlepiej w Starym Sączu. To wła-
śnie tutaj już po raz czwarty podczas długich listopadowych wieczorów 
rozbrzmiewać będzie Sącz  Jazz  Festival.  Brak  styczności  z  tym gatun-
kiem  muzycznym  nie  jest  w  tym  przypadku  barierą.  Kameralne  wnę -
trza sali widowiskowej w Sokole, piękny dźwięk fortepianu, kontrabasu 
i subtelnej jazzowej perkusji podkreślone najwyższej klasy sprzętem na-
głośnieniowym w zupełności wystarcza aby „wysączyć” inny wymiar mu-
zyczny. Dźwięki jazzowe często same wpadają w ucho, relaksują, wzbu-
dzają ciekawość, co później może zaowocować nowymi odkryciami, nie 
tylko muzycznymi.
Tym razem do Starego Sącza przyjadą wybitni artyści z Gdańska, Kra-

kowa,  Częstochowy  i  Katowic.  Każdy  z  nich ma  na  koncie  liczne  osią-
gnięcia  zarówno  indywidualne,  jak  i  grupowe  oraz  występy  na  najbar-
dziej  prestiżowych  festiwalach  jazzowych  w  Polsce  i  za  granicą.  Na 
scenie starosądeckiego Sokoła oraz we wnętrzach dworku w Świdniku 
będą prezentowane różne współczesne techniki komponowania i impro -
wizacji  obalające  mity  oraz  łamiące  konwencje.  Będzie  nowocześnie, 
dojrzale i bezkompromisowo. Nie zabraknie przy tym aranżacji znanych 
powszechnie  kompozycji  oraz  najsłynniejszych  standardów  jazzowych. 
Będzie  można  odkrywać  i  rozpoznać  swoje  ulubione  dźwięki.  Polski 
świat  jazzu  ponownie  przyjedzie  do  Starego  Sącza  i  będzie  dostępny 
prawie na wyciągnięcie ręki. 

 
 Wojciech Waliszewski

red. naczelny Kuriera Starosądeckiego

Dobry jazz jesienią



W tym roku mija 15 lat od podpi-
sania umowy z węgierskim du-

nakeszi. z tej okazji w starym sączu 
gościliśmy władze miasta na czele 
z burmistrzem dunakeszi dióssi Csabą. 
Burmistrzowi Dunakeszi towarzyszy-

li:  Dávid  Sipos,  zastępca  burmistrza, 
Zoltán  Kárpáti,  nauczyciel  i  zastęp-
ca  dyrektora  w  Radnóti  Miklós  Gim-
názium w Dunakeszi oraz Imre Vetési, 
redaktor  miejskiej  gazety  Dunakeszi 
Polgar.  Goście  zobaczyli  starosądec-
kie  inwestycje, które znali do tej pory 
z wizualizacji i zdjęć: m.in. Leśne Molo, 
Bobrowisko,  nową  siedzibę  Centrum 
Kultury i sztuki im. Ady Sari oraz Gale-
rię  IMO. Uczestniczyli  również w sesji 
Rady Miejskiej w Starym Sączu. Była 
to  także  okazja  do  wręczenia  burmi-
strzowi  Jackowi  Lelkowi  medalu  „Za 
zasługi dla Miasta Dunakeszi”.
Wyróżnienie  to  przyznano  już  

14 marca tego roku na uroczystej se-
sji  w  Dunakeszi,  w  Centrum  Kultu-
ry  im.  Attili  Józsefa,  upamiętniającej 
rocznicę  rewolucji  i  walki  o  wolność 
w latach 1848–49. – To dla nas bar-
dzo ważne wydarzenie każdego roku 
– mówił  Diossi  Csaba,  burmistrz  Du-
nakeszi. – Chcemy uszanować pracę 
na rzecz naszego miasta i podzięko-
wać. Żyjemy w szybko zmieniającym 
się świecie i młodym ludziom bardzo 
trudno jest znaleźć punkt odniesienia. 
Dzięki nagrodzie miasta pokazujemy, 
kto jest wzorem do naśladowania, 
a dzięki burmistrzowi Jackowi Lelko-
wi nasza przyjaźń i żywe partnerstwo 
przetrwało 15 lat.

Kontakty  starosądecko-dunake-
skie  zapoczątkował  śp.  Jerzy  Ko-
chanowski  (zm.  2010  r.)  wielolet-
ni  członek  i  wiceprezes  Polskiego 
Stowarzyszenia  Kulturalnego  im.  
J. Bema,  redaktor kwartalnika „Głos 
Polonii”,  były  radny  Ogólnokrajowe-
go  Samorządu  Mniejszości  Polskiej 
na Węgrzech, przewodniczący Samo-
rządu  Mniejszości  Polskiej  w  Duna-
keszi. Był on jednym z nieformalnych 
ambasadorów  polskich  i  starosą-
deckich spraw na Węgrzech, a także 
przyjacielem  Starego  Sącza,  w  któ-
rym  wielokrotnie  gościł.  Między  in-
nymi  w  2005  roku,  na  odsłonięciu 
tablicy upamiętniającej Piotra Wierz-
bickiego,  znakomitego  botanika,  le-
karza  i  farmaceutyę,  który pracował 
na  pierwszej  w  Europie  uczelni  rol-
niczej  w  Keszthely.  Bardzo  aktyw-
nie  wspierał  Stary  Sącz  podczas  ju-
bileuszu 750-lecia miasta. Przyczynił 
się m.in.  do  licznego  udziału w  tych 
uroczystościach  ludzi  kultury  i  sztu-
ki  z  Węgier,  a  także  zorganizowa-
nia  niezwykłej  sztafety  konnej,  któ-
ra  przyjechała  do  nas  z  Dunakeszi. 
Zgromadzenie Narodowe Węgier wpi-
sało wówczas Stary Sącz na listę wę-
gierskich  (!)  atrakcji  turystycznych 
i miejsc pielgrzymkowych.
Wspominano  podczas  sesji  efekty 

tego  partnerstwa,  szczególnie  pod-
kreślano  trwającą  po  dziś  wymia-
nę młodzieży  szkolnej,  zespołów  re-
gionalnych  i orkiestr, a także czynny 
udział Węgrów w wydarzeniach kultu-
ralnych w Starym Sączu. (RKA) 

rada Miejska w sTaryM sąCzu
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Nowe miejsce dało nowy impuls, 
czyli Agropromocja w Starym Sączu
Tegoroczna jubileuszowa wystawa rolnicza Agropromocja miała nowe mocne otwarcie. Tym razem dwudniowe 
wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim pierwszy raz odbyło się przy Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. 
Jana Pawła II w Starym Sączu. Na rozległych błoniach przy ołtarzu papieskim zaprezentowała się rekordowa, naj-
większa w 30-letniej tradycji Agropromocji, liczba wystawców. Ponad 300 stoisk odwiedziły mimo deszczu tłu-
my kupujących, ciekawych rolniczych nowinek, chętnie korzystające z licznych atrakcji, konkursów i degustacji.

– W tę piękną rocznicę chcieliśmy 
dać Agropromocji nowy impuls, nowe 
życie – podkreślał Dominik Pasek, dy-
rektor Małopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Karniowicach, a  jed-
nocześnie organizator Agropromocji na 
starosądeckich  błoniach.  – To nadal 
będzie wydarzenie promujące rolnic-
two i wszystko to, co z nim jest zwią-
zane, ale ma zdecydowanie większy 
rozmach. I do tego idealnie nadaje 
się teren starosądeckich błoń. Tutaj 
nic nas nie ogranicza – ani teren, ani 
infrastruktura.
Dyrektorowi wtórował marszałek wo-

jewództwa. – Gratuluję dyrekcji dwóch 
trafnych decyzji. Po pierwsze – zmia-
ny lokalizacji tego dużego wydarzenia. 
Mamy tutaj nieprawdopodobną prze-
strzeń, która pozwoli na ciągłe jego 
rozwijanie. Druga decyzja to zaprosze-
nie do współpracy Uniwersytetu Rolni-
czego i Instytutu Zootechnicznego. Po-

łączenie tych dwóch potencjałów może 
przynieść tylko wielką synergię i wielki 
sukces w przyszłych latach – podkre-
ślał marszałek Witold Kozłowski.
Agropromocja  to  przede  wszystkim 

ogromna  przestrzeń  promowania  ma-
łopolskiego rolnictwa, firm działających 
w  sferze  agrobiznesu  oraz  produktów 
rolnych  wytwarzanych  na  terenie  Ma-
łopolski,  ze  szczególnym  uwzględnie-
niem  dorobku  gospodarczego,  kultu-
ralnego i kulinarnego naszego regionu. 
W szczególności jest jednak niepowta-
rzalną okazją do zapoznania się z ofer-
tą  dużych,  jak  i  małych  –  często  ro-
dzinnych – firm czy manufaktur, które 
na co dzień profesjonalnie zajmują się 
rolnictwem, dla wystawców zaś –  ide-
alną  okazją  do  promowania  swoich 
produktów.

– Dziękuję dyrektorowi Dominikowi 
Paskowi za tę decyzję i cieszę się, że 
mogliśmy gościć tak licznie wystaw-

ców i odwiedzających w miejscu zupeł-
nie wyjątkowym – zaznacza Burmistrz 
Starego Sącza  Jacek  Lelek. – Dzięku-
ję również dyrektorowi Diecezjalne-
go Centrum Pielgrzymowania ks. Paw-
łowi Brońskiemu. Uważam, że Stary 
Sącz ze względu na swoją tradycję, ale 
jednocześnie odważnemu patrzeniu 
w przyszłość, jest miejscem szczegól-
nie dobrym dla Agropromocji, która też 
przecież wyrasta z tradycji, a dziś dzię-
ki współpracy z ośrodkami naukowymi 
i doświadczeniu praktycznemu wdraża-
nia innowacji śmiało sięga po nowinki 
technologiczne i prezentuje nowocze-
sną stronę rolnictwa. Pozostaje życzyć, 
by ta wystawa była źródłem satysfak-
cji dla organizatorów, rolników i odwie-
dzających a jej owoce przynosiły efekty 
w praktyce.
Wszystko  wskazuje  więc  na  to,  że 

Agropromocję  w  przyszłym  roku  znów 
będziemy gościć w Starym Sączu. (RKA)
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Polonia Minor na 100-lecie 
OSP w Gołkowicach Górnych 

Na 100-lecie  działalności  strażacy 
OSP  w  Gołkowicach  Górnych  otrzy-
mali  nowy  sztandar  i  proporzec  dla 
drużyny  młodzieżowej,  ufundowany 
przez  samorząd  województwa.  Naj-
młodsi strażacy złożyli przyrzeczenie 
pożarnicze na sztandar jednostki i po 
pasowaniu  zostali  przyjęci  w  poczet 
członków  Młodzieżowej  Drużyny  Po-
żarniczej.  Odznaczono  także  wyróż-
niających się druhów.

– Mam niezwykły szacunek dla 
osób, które sto lat temu w trudnych 
czasach powołali straż do życia, po-
trafili się zmobilizować i wspólnie 
działać na rzecz swojej małej ojczy-
zny  –  mówił  burmistrz  Jacek  Lelek. 
– Szacunek należy się tym pokole-
niom, które na przestrzeni tych 100 
lat dbali o bezpieczeństwo Gołkowic 
i okolicy. Szacunek wreszcie dla tych, 
którzy kontynuują to dzieło dzisiaj. 
Jednostka prezentuje się niezwykle 
okazale – jest młodzieżowa drużna 
pożarnicza, kobieca drużyna, bardzo 
liczne drużyny męskie, świetne wypo-
sażenie, wyremontowana remiza – to 
wszystko pozwala spoglądać w przy-
szłość ze spokojem. 

– Mam dużą satysfakcję, że- szcze-
gólnie na przestrzeni ostatniej deka-
dy – mogę przyglądać się temu z bli-
ska, a Gmina Stary Sącz mogła OSP 
w Gołkowicach Górnych wspierać 
i mieć swój udział w jej dynamicznym 
rozwoju. Potrafiliście to wsparcie fan-
tastycznie wykorzystać z pożytkiem 
dla społeczności. Dzisiaj druhowie 

z Gołkowic Górnych przyjmują od 
swoich sąsiadów podziękowania za 
służbę – zgodną z dewizą widniejącą 
na strażackich sztandarach: „Bogu 
na chwałę, ludziom na ratunek”. Ja 
także pragnę Wam, druhowie, podzię-
kować za mężną służbę i gotowość 
do niesienia pomocy innym. Podzię-
kować za to, że podtrzymujecie stra-
żacką tradycję i za to, że śladem zało-
życieli OSP w Gołkowicach Górnych, 
wciąż kolejne pokolenia realizują to 
szczególne strażackie powołanie, 
które nakazuje chronić życie, zdrowie 
i mienie ofiar żywiołów i innych zda-
rzeń, często z narażeniem własnego 
życia  –  mówił  podczas  uroczystości 
marszałek Witold Kozłowski
Jako  wyraz  uznania  za  dotychcza-

sową  działalność  Ochotniczej  Stra-
ży  Pożarnej  w  Gołkowicach  Górnych 
na rzecz ratownictwa i ochrony prze-
ciwpożarowej oraz wieloletnią służbę 
i  pracę  na  rzecz  Małopolski  i  Mało-
polan marszałek  województwa  prze-
kazał druhom Nagrodę – złoty medal 
Polonia Minor.
OSP  Gołkowice  Górne  powstała 

w 1922 roku. Od tamtej pory druhny 
i  druhowie  niosą  pomoc  potrzebują-
cym i czuwają nad bezpieczeństwem 
mieszkańców regionu. Od 1966 roku 
w  jej  strukturach  działa  chłopięca 
Młodzieżowa  Drużyna  Pożarnicza 
(MDP).  W  2012  roku  jednostka  zo-
stała  włączona  do  Krajowego  Syste-
mu  Ratowniczo-Gaśniczego  (KSRG). 
(WW)

Druhny i druhowie OSP w Gołkowicach Górnych mają szczególne powody do ra-
dości. W bieżącym roku mija 100 lat działalności ich jednostki. Podczas jubi-
leuszowej uroczystości gratulacje złożył im burmistrz Starego Sącza Jacek Le-
lek, a w imieniu władz regionu oraz Małopolan – marszałek Witold Kozłowski.  
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Trwa nabór wniosków o zawarcie umowy najmu miesz-
kań, które w Starym Sączu wybuduje spółka Społecz-
na Inicjatywa Mieszkaniowa. Mieszkania mają być 
gotowe w drugim kwartale 2024 roku. Spółka Spo-
łeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Małopolska wy-
buduje przy ul. Podegrodzkiej 104 lokale mieszkal-
ne o zróżnicowanym metrażu. Gmina Stary Sącz jest 
udziałowcem spółki, a dokumentację przygotuje ABC 
Pracownia Projektowa Bożena Nosiła z Zabrza. Umo-
wę z wykonawcą, którego zadaniem będzie dodatko-
wo uzyskanie pozwolenia na budowę, podpisali już we 
wrześniu burmistrz Jacek Lelek i prezes zarządu SIM 
Małopolska Michał Lysy. 

Rada  Miejska  uchwaliła  wcześniej  kryteria  naboru. 
Za  spełnienie  poszczególnych  kryteriów  wnioskodaw-
ca  otrzyma  wskazaną  we  wspomnianej  uchwale  ilość 
punktów.  Na  największą  liczbę  punktów  w  kolejce  po 

najem  mieszkania  mogą  liczyć  wnioskodawcy,  którzy 
posiadają wkład oszczędnościowy na cele mieszkanio-
we na rachunku bankowym, nie są właścicielami domu 
jednorodzinnego  lub  lokalu mieszkalnego  i nie przysłu-
giwało  i  nie  przysługuje  im  spółdzielcze  własnościowe 
prawo do lokalu; rodziny z dziećmi; osoby stale zamiesz-
kałe w Gminie  Stary  Sącz  i  takie,  które w  niej  pracują 
bądź prowadzą działalność gospodarczą. Między innymi 
oczywiście, bo punktowanych kryteriów  jest więcej. Po 
szczegółowe  zasady  naboru  odsyłamy  na  stronę  inter-
netową Gminy Stary Sącz. Ważne, że pojawia się alter-
natywa dla bankowego kredytu. Nabór wniosków, które 
należy składać w starosądeckim magistracie, potrwa do 
18 listopada. Do 31 października mieszkańcy złożyli już 
96 wniosków o najem.

– Chętnie skorzystaliśmy z możliwości przystąpienia 
do spółki, która umożliwi budowę nowych i, co bardzo 
ważne, przystępnych mieszkań w Starym Sączu – mówi 

Takiej oferty w Starym Sączu 
jeszcze nie było

A to ciekawe...

Misja SIM 
Misją Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej jest budo-
wa mieszkań o umiarkowanym czynszu z gwarancją 
długoterminowego najmu, zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego. W ramach 
swojej działalności zamierzamy zrealizować inwestycje 
mieszkaniowe w 16 rozwijających się gminach Mało-
polski, w wyniku których planuje się utworzenie blisko 
1000 lokali mieszkalnych na wynajem. 

Działalność  SIM  oparta  jest  na  ścisłej  współpra-
cy  z  Gminą,  której  celem  jest  stworzenie  atrakcyjnej 
oferty mieszkaniowej  dla  lokalnej  społeczności  z  wy-
korzystaniem  finansowania  oferowanego  w  ramach 
programu wspierania społecznego budownictwa czyn-
szowego. SIM Małopolska jako podmiot „not for profit” 
nie działa w  celu osiągnięcia  zysku,  co pozwala nam 
stworzyć  przystępną  cenowo ofertę  najmu na dogod-
nych dla mieszkańca warunkach. Skarb państwa oraz 
samorządy  jako udziałowcy stanowią gwarancję  reali-
zacji celów statutowych SIM. (red) 
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burmistrz  Starego  Sącza. – Gmina Stary Sącz rozwija 
się wielotorowo – mam tu na myśli infrastrukturę dro-
gową i społeczną, oświatę, ochronę środowiska, ofer-
tę kulturalną, politykę społeczną i turystykę. Teraz ten 
cały pakiet działań na rzecz mieszkańców poszerzamy 
o ofertę mieszkaniową. Propozycja Społecznej Inicjaty-
wy Mieszkaniowej Małopolska to doskonała okazja dla 
osób i rodzin, których nie stać na kredyt mieszkanio-
wy lub nie chcą się wiązać tak długoletnim zobowiąza-
niem finansowym i interesuje je wynajem. Umowa z SIM 
będzie oczywiście obligować do wniesienia partycypa-
cji w wysokości około 30% wartości mieszkania, ale to 
dość niski próg wejścia w wymarzone „M”, biorąc pod 
uwagę ceny na rynku komercyjnym. Program ma gwa-
rancje rządowe i samorządowe i przy umiarkowanym 
czynszu i możliwości dojścia do własności jest wiary-
godną i atrakcyjną propozycją.
Po zakończonym naborze wniosków zostanie utworzo-

na tzw. „lista najemców”, a po  jej sporządzeniu miesz-
kańcy zostaną zaproszeni przez SIM Małopolska do za-
warcia  umów  rezerwacyjnych  i  wniesienia  cegiełki  do 
budowy  swojego  mieszkania  w  postaci  partycypacji 
mieszkańca w kosztach budowy. Wysokość wpłaty par-
tycypacyjnej  dla  inwestycji  w  Starym  Sączu  szacowa-
na jest na około 900–1000 zł za metr kwadratowy, ale 
ostateczna wysokość wpłaty wynikać będzie z realnych 
kosztów budowy. Po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie najemcy zostaną zaproszeni 
do zawarcia umowy najmu, a po latach będą mieli moż-
liwość  uzyskania  własności mieszkania. W  2002  roku 
gwarantowana  stawka  czynszu  najmu  to maksymalnie 
14,63 zł za metr kwadratowy. Określa się ją na podsta-
wie aktualnego wskaźnika przeliczeniowego kosztu od-
tworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków miesz-
kalnych określonego przez wojewodę małopolskiego.

– Realizujemy nowoczesne budownictwo społeczne 
przyjazne seniorom i rodzinom, z uwzględnieniem zie-
lonej infrastruktury  –  zapewnia  prezes  spółki  Michał 
Lysy. – Lokalizacja inwestycji w Starym Sączu jest bar-
dzo atrakcyjna. Dziękuję burmistrzowi Jackowi Lelkowi 
za wsparcie i pozyskane dofinansowanie na rzecz tej 
inwestycji. To dzięki świetnej współpracy z Gminą spół-
ka będzie mogła zaoferować mieszkańcom atrakcyjne 
mieszkania z przystępną stawką czynszu i możliwością 
dojścia do własności.
Lokalizacja  inwestycji w  tym miejscu pomyślana  jest 

szerzej  i  skorelowana  z  innymi  zadaniami.  Równole-
gle  rozpoczęła  się  bowiem  budowa  nowego  odcinka 
ul.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego,  który  skomuni-
kuje  nowe  osiedle  mieszkaniowe  (prywatny  inwestor 
również  buduje  przy  ul.  Podegrodzkiej  mieszkania)  ze 
strefą aktywności gospodarczej, południową  i wschod-
nią częścią miasta oraz drogą krajową. Inwestycja, któ-
ra zapewnidodatkowy  rozwój miasta będzie kosztować  
13 662 677 zł. W ramach tego zadania powstanie nowy 
odcinek drogi od Strefy Aktywności Gospodarczej do ul. 
Podegrodzkiej,  rondo,  most  na  Moszczeniczance,  roz-
budowana  zostanie  sama  ul.  Podegrodzka,  zaplano-
wano  również  budowę  oświetlenia  ulicznego,  budowę, 
rozbudowę i przebudowę odwodnienia i budowę kanału 
technologicznego. Inwestycja powinna się zakończyć w  
IV kwartale 2024 r. (WW)

A to ciekawe...

Praktyka, która się opłaca
Sześciu uczniów Zespołu Szkół w Sta-
rym Sączu (Branżowa szkoła I stopnia) 
kształci się w zawodzie operatora 
obrabiarek skrawających, realizu-
jąc zajęcia praktyczne w firmie SGL 
Carbon w Nowym Sączu. 
 
– Uczniowie mają dostęp do najnowo-
cześniejszych maszyn i programów kom-
puterowych – podkreśla Grzegorz Skalski, 
dyrektor Zespołu Szkół w Starym Sączu. – Otrzy-
mują także wynagrodzenie, pakiet socjalny i mają moż-

liwość odbywania praktyk w międzynarodowej firmie. 
Uczą się w komfortowych warunkach, każdy przy swoim 

stanowisku pracy i pod okiem fachowców. To bardzo 
dobra sytuacja dla młodych ludzi, którzy po 

trzech latach kształcenia są gotowi do 
podjęcia dobrze płatnej pracy. 
Aby kształcić młodzież, firma powoła-
ła Centrum Szkolenia Praktycznego 
SGL Carbon, tworząc osobną prze-
strzeń dla uczniów, w której mają oni 
wszystkie elementy i sprzęt niezbędny 
do zgłębiania wiedzy praktycznej. Mło-

dzież przygotowuje się do wykonywania 
zawodu operator obrabiarek skrawających, 

który należy obecnie do zawodów deficytowych 
i poszukiwanych na rynku pracy. (WW) 
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Kontynuujemy opis antyżydowskich ekscesów, które 
miały miejsce w 1898 roku na południowych terenach 
Polski. Był to okres zaborów. Sądecczyzna była w Ga-
licji, a więc okupantem była austro-węgierska monar-
chia habsburska z dworem w Wiedniu i namiestnic-
twem we Lwowie.

W 1898 roku na terenie ówczesnej Zachodniej Gali-
cji w aż 33 powiatach doszło do demonstracji i zabu-
rzeń antyżydowskich. Nie ominęły one również Stare-
go Sącza. Wiedeńska gazeta „Wiener Zeitung” w dniu 
28 czerwca 1898 roku podała informację, że oficjalnie 
ogłoszono zaprowadzenie stanu wyjątkowego w tych-
że 33 galicyjskich powiatach. Zacytujmy dosłownie 
dalsze doniesienia prasowe dotyczące Starego Sącza 
i okolic.

W sobotę 25. z[eszłego] m[iesiąca] już od rana pano-
wało w mieście zagadkowe poruszenie ludności. Z oko-
licznych gmin przybyło do miasta około 50 włościan, 
uzbrojonych w kije, a za nimi gosposie z koszykami 
i płachtami, jak na zbiórkę lub kupno. Przybysze kręci-
li się przez cały dzień po rynku zupełnie spokojnie. Po 
obębnieniu o g[odzinie] 4 popołudniu, by się o godzinie 
8 wieczorem wydalili z miasta, notariusz p. Obmiński, 
któremu pobyt włościan w mieście w dniu zwykłym, ro-
boczym, wydał się podejrzanym, wezwał zastępcę bur-
mistrza Przybylskiego — burmistrz gdzieś „wyjechał” 
— aby rozkazał ludziom zaraz się wydalić i w jego asy-
stencji podszedł do gromadki włościan, pytając, co tu 

robią i obcesowo natarł, czy przypadkiem nie zachciewa 
im się jakiej awantury. Włościanie ci, znający p. Obmiń-
skiego i darzący go zaufaniem, odpowiedzieli otwarcie, 
że „dziś mają żydów bić, a potem na panów kolej, aby im 
odebrać pieniądze... bo głodni”. P. Obmiński dał im 50 
ct. na chleb, rzecz wytłumaczył i kazał iść do domu, co 
też objaśnieni z ochotą zgodzili się uczynić. Powodzenie 
zachęciło p. rejenta do próby takiej z następną grupą. 
Ale p. Przybylski, przynajmniej z tytułu otyłości nadający 
się na członka Izby panów, a tymczasem wiceburmistrz 
starosądecki, „kurator” krajowej szkoły szewskiej, czło-
nek Wydziału powiatowego, rady szkolnej okręgowej, 
członek zarządu kasy zaliczkowej itp. godności tragarz, 
zresztą bez określonego zajęcia obywatel, odmówił  
p. Obmińskiemu dalszej asystencji... mówiąc, że „z roz-
kazu kapitana, dopiero o [godzinie] 8. wieczorem wszy-
scy przybyli muszą wyjść z rynku pod grozą przymu-
sowego wydalenia”. Innymi słowy, była to zachęta do 
dalszego gromadzenia się tłumu na rynku i tak się też 
stało rzeczywiście. Ludu przybywało, zajęli wszystkie 
ławki wokoło rynku i czekali spokojnie 8. godziny.

Zaraz z rana w sobotę zaalarmowano wojsko, że o ki-
lometr za miastem rabują karczmę Poczekaj. Konnica, 
wysłana na miejsce, niczego już nie zastała, więc po-
służyła tylko za straż do przewozu okowity na stację ko-
lejową. Przy tej sposobności spostrzegł jednak porucz-
nik dowodzący, że w pobliskim lasku ukrywa się spora 
liczba mieszczan razem z kobietami, wystrojonymi od-
świętnie. Na zapytanie, coby robili o tym czasie w la-
sku, odrzekli, że wybrali się tam „na wycieczkę”. Swoją 
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drogą „wycieczkowcy” owi zdołali skraść przed oczyma 
wojska beczułkę okowity i zapijali się do syta.

Po południu tego dnia telegramem z Rytra, o milę od-
ległej wioski, wezwano tam pomocy wojskowej, rzeko-
mo dla uśmierzenia zaburzeń. Kapitan wysłał cały od-
dział konnicy, pozostała tylko piechota. Jak się okazało, 
alarm był fałszywy, w Rytrze był spokój. Dochodzenie 
zapewne zdoła tę rzecz wyjaśnić. Manewr się udał, ka-
pitan nierozważnie pozbył się całego oddziału konnicy.

Zresztą w mieście panował spokój niczym nie zamą-
cony. Mieszczanie przechadzali się ustawicznie gro-
madkami po rynku, chłopi stali spokojnie lub siedzieli 
pod ścianami, trzeźwi zupełnie. Naraz gdy nadchodziła 
g[odzina] 8., kilku mieszczan wmieszało się w groma-
dę włościan tuż koło poruczników stojącą, a niezadłu-
go potem jeden z włościan w tej gromadzie stojących 
wzniósł kij do góry i zawołał „no zaczynajmy naszą ro-
botę, kije do góry, ja was będę prowadził”. Porucznik 
obok stojący wysłuchał tych słów, przeszedł się spo-
kojnie pomiędzy włościan, którzy mu grzecznie zrobili 
miejsce, ale nic nie zarządził. Być może, że nie rozumiał 
owych słów.

W tem cała gromada z okrzykiem „hurra na Holändra” 
(handel win) rzuciła się do rabunku. Porucznik wtedy 
dopiero zawołał „halt”, rabusie chwilę przystanęli, ale 
w lot uderzyli następnie. Porucznik zawołał do broni, 
ale mieszczanie stanęli w drodze i krzycząc „nie wolno 
bić” zatamowali przechód wojsku, a inni pomogli topor-
kami drzwi wyłamywać i rozpoczęła się haniebna uczta 
rabusiów. Zanim wojsko nadciągnęło, to tłum uderzył 
już na inny wyszynk winny, Steinreicha. Wojsko za nimi, 
oni znów w inną stronę i tak sobie żołnierze dalej biega-
li, z jednego rogu rynku, w drugi, w niczym zresztą ra-
bunkowi nie przeszkadzając.

Wreszcie naładowawszy karabiny wojsko na komendę 
kapitana „broń do nogi” stanęło spokojnie koło kwatery 
w zachodniej stronie rynku i przypatrywało się rabun-
kowi, aż do północy, tak samo policja miejska, „nie mie-
szała się wcale do roboty”.

To też nie można się wielce dziwić temu, że ciemny lud 
wiejski bajki o „pozwoleniu cesarskim” uznał za praw-
dę i mówili do siebie; „widzisz Jasiek nie mówiłem ci, 
że cesarz pozwolił i jeszcze wojsko przysłał, aby żydzi 
nie przeszkadzali”. Rabowano z wielkim spokojem. Wor-
ki z mąką wynoszono na rynek, rozwiązywano je i bada-
no, która lepsza, a potem na wozy ładowano.

Naczynia kuchenne sortowano i według gustu rozbie-
rano. Tak trwało to aż do rana.

Kompanja piechoty stała na rynku, pod wodzą kapi-
tana i 3 oficerów, razem około 80 ludzi, policja prze-
chodziła się spokojnie, strażacy oddali toporki na usłu-
gi rabujących. Co za doskonały temat do komedji!  
O 3 kroki za plecami spoczywających żołnierzy, w tym 
samym domu, gdzie się mieściła ich kwatera, zrabowa-
no doszczętnie handel korzenny Kannera i jeszcze dru-
gi sklep.

Nie od rzeczy będzie wspomnieć, że ogółem liczba 
rabujących nie przekraczała 500. Tłum był, początko-
wo przynajmniej, zupełnie trzeźwy i aż do końca takim 
został w przeważnej części, bo przy ciężkiej pracy wy-
noszenia worów mąki, kukurydzy, zboża, naczynia ku-
chennego, stosów materji bławatnych i innych, nie było 
czasu na pijatykę.

Plądrowano kolejno, jeden sklep za drugim, według 
wskazówek dowodzących rabunkiem mieszczan. Tyl-

ko zausznicy szajki, dzierżącej ster miasta w ręku i ci, 
którzy przy wyborach w kwietniu b.r. popierali partję  
p. burmistrza i Przybylskiego, zostali ocaleni. Ale o tem 
później.

Dla dogody plądrujących urządzono na poczekaniu 
przymusową iluminację miasta. Na wezwanie przywód-
ców domy chrześcijańskie i niektóre żydowskie oświe-
tlono, na znak, że „tu rabować nie wolno”. W świetle 
iluminacji mieszczki przebierały na rynku zabrane ma-
terje i według upodobania łupem się dzieliły najspokoj-
niej, odnosząc towar do domu i wracając kilkakrotnie 
po dalszy.

Tak haniebnej sceny, jak ta, że żony zamożnych miesz-
czan i rajców miejskich, kapeluszowe damy, obładowa-
ne skradzionym towarern, ukrytym pod mantylkami 
i płaszczami, uwijały się przez całą noc po rynku, mię-
dzy rozbestwionym tłumem, bodaj że nigdzie jeszcze 
nie widziano. Krochmal, mydło, kawa, cukier w kost-
ki, herbatę itp. artykuły ładowały kobiety w podkasa-
ne spódnice i tak odnosiły do domu. Dalej mieszkający 
wiejscy rabusie, dla oszczędzenia czasu, ładowali to-
war na wozy i nawracali nawet po kilka razy. Inni, z bra-
ku fur, urządzili sobie „tymczasowe składy” w życie za 
stodołami i w rowach przydrożnych. Przezorniejsi za-
wczasu powybierali sobie lochy w ziemi i tam ukrywali 
mąkę, kawę, cukier itp. Zapas win, zrabowany u Arona 
Holendra, przeniesiono na rynek i stąd dopiero robiono 
„kupno bez pieniędzy”. Dobry humor panował przytem 
między rabującymi. Rejent p. Obmiński słyszał dokład-
nie, jak jedna z mieszczek pytała wesoło gospodarza, 
niosącego worek mąki; ,po ileście płacili”, a tenże od-
powiedział: „po 10 centów, proszę pani dobrodziejki”.

Tymczasem o g [odzinie] 10:30 nadeszła z Nowego 
Sącza 16. kompanja obrony kraj[owej] pod wodzą ka-
pitana Mafteniuka. Zająwszy ul. Węgierską, powstrzy-
mał też niebawem p. Mafteniuk gospodarkę rabunko-
wą, przynajmniej w tej części miasta. Zaaresztował on 
3 wozy, naładowane mąką, gdy z rynku wyjeżdżały do 
domów. Między tymi jedna para koni należała do go-
spodarza Jodowskiego z Moszczenicy. Nadto rozesłał 
kapitan Mafteniuk patrole w przyległe do ul. Węgier-
skiej zaułki, i tam także sporo rzeczy poodbierano. Od-
dział w rynku stojący zachował się dalej obojętnie.

O g [odzinie] 11. w nocy przyjechał komisarz staro-
stwa Skrobaczewski, ale i on na widok gorączkowej pra-
cy rabunkowej stracił widocznie przytomność umysłu, 
bo zamiast wkroczyć i powstrzymać tłum, przechadzał 
się po rynku spokojnie. Około północy nadeszła trzecia 
kompanja piechoty i wtedy dopiero jawny rabunek ustał 
w rynku, a tylko tyłami i zaułkami odnoszono skradzio-
ne i w sieniach ukryte przedmioty.

Konnica, powróciwszy z Rytra po północy, oczyści-
ła rynek z tłumu, po dwukrotnym przejeździe w około. 
Pomimo to jeszcze g[odzinie] 6. rano w niedzielę kilku 
mieszczan rzuciło się na handel winny w rynku. Roz-
proszeni przez konnicę rabusie zebrali się na cmenta-
rzu i w życie za stodołami, dla podziału przechowanemi 
tam rzeczami. Z jakim spokojem podziały te przepro-
wadzano, można stąd osądzić, że mnóstwo drobiazgów 
mniejszej wartości pozostawiono. Składy w zbożu od-
kryto o g[odzinie] 3. po północy. Między innemi było 
tam 8 worów mąki. (c.d.n.)

„KuRjeR lWoWSKi”, R. 16:1898, nR 180, S. 1, nR 181, S. 1.
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wydarzenia

Na zewnątrz – różnokolorowe dynie, wrzosy, hortensje oraz wiele innych kwiatów i krzewów; w środku – bardziej 
subtelnie: białe dynie, storczyki i rozświetlające zabytkową przestrzeń lampiony. I jeszcze czerwony dywan roz-
wijany na kilka godzin przed kolejnym spektaklem… Tak przez ostatnie trzy tygodnie wyglądał starosądecki So-
kół. W tym nastrojowo „otulonym” budynku odbywał się bowiem 26. Jesienny Festiwal Teatralny organizowany 
przez Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu, Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Nowym Sączu oraz Teatr 
Robotniczy im. B. Barbackiego. 

Stary Sącz pod znakiem Melpomeny

Dla mieszkańców Starego  Sącza  i  okolic  była  to  prawdzi-
wa „kulturalna uczta” – jak powiedział burmistrz Jacek Lelek. 
Ogromnie się cieszyli, że w swoim miasteczku mogli zobaczyć 
tak wiele interesujących spektakli. Stary Sącz odwiedziły mię-
dzy  innymi  znane warszawskie  teatry,  od  lat  zaprzyjaźnione 
z festiwalową publicznością: Kwadrat, Komedia i Kamienica. 
Na scenie Sokoła wystąpili bardzo popularni i cenieni artyści. 
Goście Festiwalu – aktorzy i twórcy prezentowanych w Sta-

rym  Sączu  sztuk  –  bardzo  pięknie  mówili  o  jego  klimacie, 
miejscu,  w  którym  się  odbywa  i  festiwalowej  publiczności. 
Po  każdym  spektaklu  byli  serdecznie  przyjmowani,  prawie 
zawsze  owacjami  na  stojąco.  Z  niektórymi  artystami widzo-
wie spotykali się też w kawiarence festiwalowej podczas roz-
mów kameralnych. Swoimi wrażeniami dzielili się: R. Rozmus,  
K. Ucherska, A. Barciś, J. Szejbal, J. Żółkowska, P. Polk, P. Szwe-
des, M. Kliszewska, L. Żurek, J. Przebindowski i P. Gąsowski.

– Nawet w najskrytszych marzeniach nie sądziłem, że w cią-
gu niespełna dwóch lat ten Festiwal zakorzeni się tak mocno 
tutaj w Starym Sączu i w tym obiekcie – mówi dyrektor arty-
styczny Janusz Michalik. – Wszyscy – organizatorzy, widzowie, 
goście – wyraźnie czujemy jakby tu, w budynku Sokoła był on 
od bardzo dawna. Jest to kolejny przykład na iluzję teatru czy 
sztuki w ogóle. Staramy się robić coś, myśląc, że ktoś doceni 
to dopiero po latach, a tu okazuje się, że już w drugiej edycji 
starosądeckiego Jesiennego Festiwalu Teatralnego spotyka-
my się z tak miłymi słowami. Słyszymy, że to zabytkowe miej-
sce jest dla Festiwalu wręcz idealne – od strony klimatu, ludzi, 
formy, czyli wszystkich tych elementów, które są potrzebne, 
aby stworzyć wspaniałą, fascynującą imprezę artystyczną.

– Zgadzam się z każdym słowem mojego przedmówcy – 

z dumą stwierdza Wojciech Knapik, dyrektor Centrum Kultu-
ry i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. – Uważam, że nasz 
Jesienny Festiwal Teatralny to prawdziwe święto teatru. Cały 
czas słyszeliśmy to od odwiedzających nas gości – artystów 
i widzów – którzy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Nie-
które z wypowiedzi zostały poniżej zapisane, więc Państwo 
również możecie się z nimi zapoznać. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy na kolejną edycję Festiwalu. Bardzo nam zależy, 
żeby w tym artystycznym święcie wzięło udział jak najwięcej 
mieszkańców Ziemi Sądeckiej.
Prezentowane na Festiwalu spektakle zostały przygotowa-

ne z myślą o różnych gustach odbiorców. Znalazły się wśród 
nich nieskomplikowane komedie, które pełniły głównie funk-
cję  ludyczną,  bo  ich  podstawowym  celem  było  wywołanie 
gromkiego śmiechu. Pojawiły się też sztuki, w których humor 
łączył się dramatyzmem, uniwersalnym przesłaniem lub filozo-
ficzną refleksją. Były również przedstawienia, które oddziały-
wały na intelekt widza, zmuszały do myślenia, pełniły funkcję 
poznawczą.

Inauguracyjna komedia „Metoda na wnuczka”
Po  inauguracyjnej  uroczystości,  której  towarzyszył  werni-

saż fotograficznej wystawy Daniela Janiszyna, widzowie dwu-
krotnie  obejrzeli  pierwszy  spektakl  –  przezabawną,  bardzo 
dynamiczną  komedię  „Metoda  na  wnuczka”  przygotowaną 
przez Teatr Kamienica, w reżyserii E. Kamińskiego. W rolach 
głównych wystąpili: A. Jankowska, D. Kamińska, A. Wielgosz,  
R. Rozmus i M. Sadowski. 
Rozpoczynającą festiwal sztukę w taki sposób ocenił J. Mi-

chalik: Myślę, że na inaugurację trafił nam się fantastyczny 
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Janusza Michalika – dyrektora 
artystycznego 26. Jesiennego 
Festiwalu Teatralnego w Sta-
rym Sączu
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Czy w ostatnim dniu festiwalowych 
prezentacji jest Pan zadowolony 
z wyboru repertuaru? proszę ogól-
nie scharakteryzować prezentowa-
ne sztuki.

– Jako komuś, kto w dużej mierze 
decydował o repertuarze Festiwalu 
trudno mi obiektywnie oceniać do-
bór spektakli, ale sądząc po tym, 
co usłyszeliśmy od widzów, wyda-
je mi się, że był on trafny. Zawsze 
tak staramy się wybierać repertuar, 
żeby zadowolić różne gusta; przed-
stawienia są więc różnorodne. Po-
dobnie było teraz. Z jednej strony 
mieliśmy pospolity humor, taki na 
rozluźnienie mięśni, jak podczas 
wczorajszego spektaklu („Wieczo-
rek pożegnalny”). Rzeczywiście wi-
dzowie cały czas się śmiali, bo tak 
był napisany scenariusz, który zo-
stał też świetnie komediowo zagra-
ny. Ale bywały też sztuki inne, np. 
ta dzisiejsza („Dobrze się kłamie”), 
w których śmiech mieszał się z gro-
zą sytuacji, z pewnym dramatem 
wewnętrznym bohaterów. Dobiera-
jąc teatry i wykonawców, poszuku-
jemy również takich sztuk i myślę, 
że nam się to udało. 

W czasie festiwalowych dni stara-
my się również prezentować przed-
stawienia muzyczne lub koncerty. 
W tym roku był to musical „Tron”, 
który naprawdę „powalił na kolana”. 
Był fantastycznym widowiskiem, 
miał głęboką, uniwersalną wymo-
wę, a do tego – chociaż nie było to 
zamierzone – znakomicie wpisał się 
w bieżący kontekst i w sposób oczy-
wisty odczytywany był poprzez dra-
mat naszych wschodnich sąsiadów. 
Myślę, że takie formy też są świet-
ne, dobrze, że pojawiają się na Fe-
stiwalu i oczywiście będziemy je 
kontynuować. 

Do festiwalowego repertuaru sta-
ramy się też co roku wpleść teatral-
ne spotkania familijne. W tym roku 
prezentowaliśmy dwa takie spek-
takle; jeden warszawski – typowo 
dziecięcy, osadzony w klimacie za-
bawy, z odwołaniem do elementów 

bajkowych, a drugi chorzowski – da-
jący do myślenia i refleksyjny. 

Bardzo się cieszę, że były z nami 
teatry, z którymi jesteśmy od lat 
i bez których nie wyobrażamy so-
bie tego święta. Mam tu na myśli 
chociażby Kamienicę czy Kwadrat. 
Z dwoma przedstawieniami wró-
cił też Teatr Komedia, który wielo-
krotnie u nas występował, ale przez 
ostatnie lata go nie było. Ten po-
wrót to też jest taki sympatyczny 
moment. Cieszymy się również ze 
spotkań z aktorami. W kawiarence 
festiwalowej udało nam się prze-
prowadzić aż siedem rozmów kame-
ralnych, podczas których widzowie 
mieli możliwość bezpośredniego 
kontaktu z aktorami. 

na tegorocznym Festiwalu pokazał 
się pan nie tylko jako kierownik ar-
tystyczny oraz znakomity prezen-
ter, ale także aktor i reżyser. wśród 
festiwalowych spektakli znalazły 
się trzy, które pan reżyserował, 
w tym dwa z Pana aktorskim udzia-
łem. jaka jest pana ocena tych 
przedstawień? 

– Ponieważ – jak wcześniej wspo-
mniałem – Teatr Robotniczy jest 
jednym z organizatorów Festiwalu, 
dlatego od lat ma niepisane prawo 

do występowania na festiwalowej 
scenie i mierzenia swoich sił z pro-
fesjonalnymi aktorami. Dotyczy to 
również Teatru NSA i Teatru „Co 
się stało?” z Limanowej. Analizu-
jąc opinie widzów, które pojawiały 
się po naszych przedstawieniach, 
mogę powiedzieć, że nie musimy 
się wstydzić, wręcz przeciwnie. Po-
równując nas do innych teatrów, wi-
dzowie stwierdzali, że nie widzą róż-
nicy, nie zauważają, że my jesteśmy 
amatorami, a tamci profesjonali-
stami. Bardzo się cieszymy z takiej 
oceny, bo, jak to kiedyś powiedzia-
no, staramy się być profesjonalnymi 
amatorami.

podczas rozmów z widzami można 
było między innymi usłyszeć pyta-
nia o obecność klasyki na następ-
nych Festiwalach. Czy mógłby się 
pan podzielić swoimi planami na 
przyszłość?

– Na razie chcemy skończyć bie-
żący Festiwal, ale już wkrótce za-
czniemy się zastanawiać, jak skon-
struować ten następny. Na pewno 
zrobimy wszystko, żeby na każdym 
spektaklu cała widownia była zapeł-
niona do ostatniego miejsca. Jeżeli 
chodzi o klasykę, to w poprzednich 
latach pojawiała się ona wielokrot-
nie, na przykład w ubiegłym roku 
prezentowaliśmy „Zemstę” A. Fre-
dry. Oczywiście klasyka jest ważna 
i do niej będziemy wracać, to mogę 
Państwu obiecać. Niekoniecznie 
musi być ona w takim „klasycznym 
sztafażu”, bo może również zawie-
rać elementy pewnej współczesno-
ści, ale z całą pewnością dramaty 
zaliczane do klasyki na Festiwalu 
będą. Myślę również, żeby w kolej-
nych edycjach wprowadzić jakieś 
formy bardziej alternatywne. W tym 
roku mieliśmy jedną sztukę Scha-
effera (w wykonaniu Teatru NSA 
z Nowego Sącza) i chcemy to roz-
wijać. Taka forma teatru nie bę-
dzie elementem dominującym, ale 
na pewno w kolejnych latach poja-
wią się spektakle z pewną formalną 
niespodzianką.

Przede wszystkim będzie to jed-
nak przegląd osobowości polskiego 
teatru i filmu, bo to jest stały festi-
walowy punkt i w każdym roku go-
ścimy u nas wiele aktorskich gwiazd.

dziękuję za rozmowę i niezapo-
mniane festiwalowe wrażenia. (AS)



spektakl! Tego można było oczekiwać, 
bo Emilian Kamiński i Teatr Kamienica 
nigdy nie zawodzą widzów, a mnie przy 
okazji. To, co zobaczyliśmy, to typowy 
dla tego teatru styl. W przedstawieniach 
Kamienicy można się spodziewać wielu 
ciekawych elementów… Proszę na przy-
kład zwrócić uwagę na oryginalny język 
jednego z bohaterów. Ni to gwara war-
szawskiej Pragi, ni to jakiś dialekt bli-
żej nieznany… Poza tym oczywiście na 
uznanie zasługuje wspaniała gra ak-
torów. Również sam temat jest bardzo 
ważny, bo spektakl przestrzega przed 
złodziejami, którzy udają policjantów 
i oszukują nieświadome starsze oso-
by. Metoda na wnuczka – wiemy, o co 
chodzi.
Widzowie bawili się wspaniale, co pod-

kreślali w wypowiedziach zebranych po 
zakończeniu  spektaklu.  Oceniając  go, 
używali  określeń:  ciekawy, z uniwer-
salnym przesłaniem, godny polecenia, 
zapewniający rewelacyjną zabawę… 
Niektórzy  podkreślali  również  aktor-
ski  kunszt  (zwłaszcza  A.  Jankowskiej  i  
M. Sadowskiego); innych fascynowała… 
scena obrotowa.
Poproszony  o  wypowiedź  Grzegorz 

z Nowego Sącza powiedział: Oczarowały 
mnie błyskotliwe dialogi oraz zabawne 
odniesienia do aktualnych realiów na-
szego życia. Końcowe owacje na stoją-
co były w pełni zasłużone.
Swoimi refleksjami podzieliła się rów-

nież nowosądeczanka Dominika: Kome-
dia pt. „Metoda na wnuczka” rozbawi-
ła mnie do łez. Jestem pod wrażeniem 
przezabawnej gry słów, które mówią 
więcej, niżby się wydawało – o nas sa-
mych i o otaczającym nas świecie. 
A morał? „Najwięcej witaminy mają 
polskie dziewczyny” – bez względu na 
wiek i okoliczności. Spektakl oczywiście 
polecam! 
Z  teatralnej  jesieni  w  Starym  Sączu 

bardzo dumny  jest burmistrz Jacek Le-
lek.  Po  inauguracyjnym  przedstawie-
niu powiedział: Czuję ogromną radość, 

że ten czas już nadszedł, że mamy już 
Jesienny Festiwal Teatralny. Pytany 
o  pierwszą  festiwalową  sztukę,  dodał: 
„Muszę przyznać, że na inaugurację 
mocnych wrażeń dostarczyli nam nie 
lada artyści. Ich wirtuozerska gra przy-
niosła widzom dużo zabawy. Aktorski 
popis, bawienie gagami, gra słowem… 
Szczególnie podobał mi się pan Roz-
mus, ale wszyscy byli świetni. Również 
pan Sadowski, chociaż miał krótką rolę, 
też zagrał genialnie. Najważniejsze, że 
publiczność bawiła się wspaniale.

„Porwanie” – komedia z krymi-
nalną intrygą
Kolejną  zabawną  komedią  prezento-

waną na scenie starosądeckiego Soko-
ła było „Porwanie” F. Nortesa, w reżyse-
rii  Artura  Barcisia,  który  wcielił  się  też 
w  jedną  z  postaci  –  skorumpowanego 
ministra. Także w pozostałych rolach pu-
bliczność mogła  zobaczyć  popularnych 
i  cenionych  aktorów:  K.  Ucherską,  A. 
Pawlickiego, D. Kulca i P. Grabowskiego. 
Treść  i  wymowę  sztuki  bardzo  traf-

nie  skomentowała  starosądeczanka, 
pani  Anna: Nawiązując do tytułu spek-
taklu, muszę powiedzieć, że już na po-
czątku dałam się porwać – zarówno 
fabule, jak i mistrzowskim kreacjom ak-
torów, którzy z każdą minutą coraz moc-
niej „wciągali” mnie w życie bohaterów. 
Sztuka jest bardzo aktualna – w punkt 
oddaje obecne nastroje społeczne, od-
słania mechanizmy rządzące światem 
gospodarki i polityki. Jej autorzy pokazu-
ją też społeczne wady, np. niekończącą 
się pogoń za władzą, pieniądzem, a na-
wet sławą. Spektakl bawi nas humorem 
sytuacyjnym, ale także uczy, że nic nie 
jest dane na zawsze. Pracę, pozycję, 
majątek można odzyskać, ale relacje 
rodzinnie czy raz nadszarpnięte dobre 
imię trudno naprawić. Właśnie to prze-
słanie wyrażone w końcowych słowach 
jednego z bohaterów – pokrzywdzone-
go przez skorumpowany układ – wydaje 
mi się szczególnie cenne.

Niektórzy z oglądających wybrali wła-
śnie ten spektakl ze względu na obec-
ność Katarzyny Ucherskiej – nowosąde-
czanki, która swoją sceniczną przygodę 
rozpoczynała  w  Teatrze  Robotniczym 
im.  Bolesława  Barbackiego,  pod  kie-
runkiem  J.  Michalika.  To  ona  wcieliła 
się w rolę zdecydowanej kobiety i trzeba 
podkreślić, że przed rodzimą publiczno-
ścią zaprezentowała się znakomicie. Na 
koniec zaśpiewano jej „Sto lat”, bo wła-
śnie w piątek obchodziła urodziny.

– Muszę przyznać, że do tego spekta-
klu podchodzę bardzo emocjonalnie ze 
względu na obecność Kasi, z którą prze-
cież kiedyś grałem – mówił aktor Teatru 
Robotniczego  Mieczysław  Filipczyk. 
Znam ją jako miłą, ciepłą, fajną dziew-
czynę, a na scenie zobaczyłem „kawał 
rozdartej baby”… Gra naprawdę fanta-
stycznie! Pełen uznania dla kreacji no-
wosądeczanki był też mieszkaniec Sta-
rego Sącza pan Adam: Świetna gra pani 
Katarzyny, duża naturalność i swoboda 
na scenie. Wybitnie wczuła się w rolę, 
znakomicie pokazała emocje odgrywa-
nej przez siebie postaci. Oczywiście pan 
Artur Barciś to klasa sama w sobie. Bar-
dzo mi było miło oglądać ten spektakl.
Na  koniec  jeszcze  jeden  komentarz, 

pani Elżbiety: Znakomita gra aktorska, 
świetnie dobrane role, bardzo dobrze 
kreowane. Dobrze się bawimy. Może 
tych wulgaryzmów można by było tak 
nie eksponować, ale skoro to komedia, 
to przymknijmy oko…

„Znaczek miłości” – komedia 
z wątkiem kryminalnym
Motyw kryminalny pojawił się również 

w innej z festiwalowych komedii – spek-
taklu „Znaczek miłości” przygotowanym 
przez AB Production z Warszawy. Sztu-
kę  napisał  i  wyreżyserował  J.  Przebin-
dowski, który wcielił się również w jedną 
z ról. Obok niego na scenie wystąpili: J. 
Kurowska, D. Chotecka, M. Kliszewska 
i L. Żurek. 
Sztuka  w  sposób  prześmiewczy,  ale 

A to ciekawe...

Spektakle familijne
W czasie 26. Jesiennego Festiwa-
lu Teatralnego widzowie mieli rów-
nież okazję zobaczyć dwa ciekawe 
spektakle familijne – przeznaczone 
nie tylko dla najmłodszych, ale tak-
że całych rodzin. Pierwsze z przedsta-
wień miało charakter typowo bajkowy 
i odwoływało się do znanych dzieciom hi-
storii i postaci. 

Uroczy „Bal księżniczek” – w reżyserii J. Chudeckiej oraz  
K. Piechoty – zaprezentował Teatr Scena 11 z War-

szawy. Dziecięce oczy przyciągała kolorowa sce-
nografia, typowa dla urodzinowego przyjęcia. 

Drugim  spektaklem  familijnym  była 
sztuka  „Bleee”  przygotowana  przez  Te-
atr  Reduta  Śląska  z  Chorzowa.  Ponie-
waż  przedstawienie  zapowiadane  było 
jako widowisko dla osób w różnym wieku, 
na widowni  pojawiły  się  całe  rodziny.  Sce-

ną zawładnęły muzyka, śpiew i taniec. Wzrok 
przyciągała  scenografia,  a  zwłaszcza  niezwykle 

oryginalne kostiumy. (AS) 
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jednocześnie prawdziwy, przedstawia realia epoki Gierka i we-
dług widzów to właśnie jest jej atutem, oprócz walorów rozryw-
kowych. Poproszona o wypowiedź pani Dominika powiedziała: 
Bardzo mi się podobało; było wesoło, zabawnie, można było 
się pośmiać z komunistycznej rzeczywistości. Ponieważ nie 
pamiętam tamtych lat, to dla mnie ten spektakl miał również 
wartość poznawczą. PRL znam głównie z filmów Barei; tutaj 
było podobnie.
 – Dzięki temu przedstawieniu przeniosłam się do czasów, 

które doskonale pamiętam – mówiła pani Anna. – Rzeczy-
wistość PRL-u została w nim świetnie odtworzona. Mam na 
myśli relacje między pracownikiem a przełożonym, podej-
ście do wykonywanych zadań – „czy się stoi, czy się leży…”, 
kombinowanie przy wódeczce, towar spod lady albo z Pe-
wexu... Przedstawionego w sztuce obrazu świetnie dopełnia 
również bardzo prawdziwa scenografia i epokowe kostiumy. 
Wzruszyły mnie zwłaszcza buty „Relaksy”, bo przypomnia-
łam sobie, jak cieszyła się moja córka, kiedy jej takie kupiłam. 
Podsumowując, powiem, że to była ciekawa sentymentalna 
podróż, ale cieszę się, że pokazana w spektaklu epoka to cza-
sy „słusznie minione” i mam nadzieję, że tak zostanie.
Pytany o przyczyny powstania spektaklu reżyser Jakub Prze-

bindowski powiedział, że zależało mu, aby zmienić obiegową 
opinię o czasach PRL. – Chciałem pokazać, że w latach sie-
demdziesiątych, sześćdziesiątych, pięćdziesiątych, podobnie 
jak dziewięćdziesiątych czy obecnych, ludzie się spotykali, za-
kochiwali w sobie, mieli swoje marzenia, aspiracje, ambicje… 
To wszystko również dzisiaj jest szalenie aktualne.

„Wieczorek pożegnalny” – komedia w stylu fran-
cuskim
Spektaklem pełniącym głównie funkcję ludyczną był „Wie-

czorek  pożegnalny”  –  francuska  komedia  prezentowana 
w przedostatnim dniu Festiwalu. Sztuka została przygotowa-
na przez Teatr Komedia w Warszawie i Impresariat Teatralny 
Odeon w Szczecinie. Wyreżyserował ją T. Dutkiewicz, a w ob-
sadzie znaleźli się: K. Skrzynecka, J. Chabior i wspomniany już 
P. Gąsowski.
Proszeni  o  ocenę  widzowie  podkreślali,  że  był  to  kolejny 

fantastyczny  spektakl  –  bardzo  zabawny,  lekki,  relaksujący 
i przede wszystkim wyśmienicie zagrany. – To było znakomite 
przedstawienie; blisko dwie godziny dobrej zabawy – zachwy-
cał się pan Krzysztof. – Momentami cała sala prawie ryczała 
ze śmiechu… Przyznaję, że sam dawno się tak nie śmiałem. 
Aktorzy zagrali genialnie! Było ich tylko troje, ale naprawdę 
potrafili bawić publiczność. Będę polecał ten spektakl. 
„Wieczorek  pożegnalny”  to  lekka,  sympatyczna  komedia 

w stylu  francuskim. Warto  ją polecić  tym, którzy w  teatrze 
szukają  głównie  rozrywki  i  oderwania  od  problemów  co-
dzienności. W  czasie  trwania  spektaklu  kilkakrotnie można 
też posłuchać melodyjnych francuskich piosenek, relaksują-
cych i przyjemnych dla ucha. 

„Małżeństwo do poprawki” – lekka, ale inteligent-
na komedia romantyczna
Romantyczna historia miłosna  z  zaskakującym happy en-

dem,  zachwycająca  gra  aktorska,  pełne  błyskotliwego  hu-
moru dialogi  oraz  doskonała, współgrająca  z  emocjami  bo-
haterów muzyka to główne atuty „Małżeństwa do poprawki” 
– spektaklu w  reżyserii Andrzeja Nejmana, przygotowanego 
przez warszawski Teatr Kwadrat.
Przedstawienie  spotkało  się  z  bardzo  ciepłym  przyjęciem 

festiwalowej  publiczności.  Zabawne  sytuacje,  zwykle  zna-
ne z codziennego życia, dowcipna gra słów, niespodziewane 
zmiany  akcji,  ale  również  wirtuozerskie  popisy  aktorskiego 

talentu  (głównie  Andrzeja  Andrzejewskiego)  wywoływały  ży-
wiołową reakcję odbiorców. W trakcie spektaklu wciąż rozle-
gały się salwy śmiechu, a po zakończeniu długo trwały owa-
cje na stojąco. Poproszeni o refleksję widzowie podkreślali, że 
doskonale się bawili i spędzili wyjątkowo miły wieczór. Szcze-
gólnie doceniali wartką akcję,  inteligentny humor i aktorskie 
mistrzostwo. 

– Byłem zainteresowany dzisiejszą sztuką, bo już jej tytuł 
brzmiał intrygująco – mówił wicestarosta nowosądecki Antoni 
Koszyk. – Po przedstawieniu mogę powiedzieć, że jestem za-
uroczony. Poruszony w sztuce temat bardzo mnie zaciekawił. 
W trakcie fabuły zaszło wiele zmian, ale cieszę się, że właśnie 
taki był finał. Podziwiam również występujących dzisiaj akto-
rów. Bardzo lubię przyjeżdżać na Jesienny Festiwal Teatralny 
do Starego Sącza, jestem tu już któryś raz…
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wydarzenia

„Powiedzmy miłość” – gorzka komedia o miłości
Świetna komedia, bardzo mi się podobało, doskonale się 

bawiłem, aktorzy genialni, przyciągająca oczy scenografia… 
Takie  słowa najczęściej  padały  z  ust widzów,  którzy  ze  sta-
rosądeckiego  „Sokoła”  wychodzili  5  października.  Na  festi-
walowej scenie wystąpili w tym dniu aktorzy teatru Komedia 
z Warszawy,  którzy  zaprezentowali  sztukę T.  Frisby'ego  „Po-
wiedzmy  miłość”,  w  reżyserii  Tomasza  Dutkiewicza.  Obsa-
da  spektaklu  była  rzeczywiście  gwiazdorska  i  gwarantowa-
ła wysoki poziom widowiska: J. Koroniewska, M. Wierzbicka,  
M. Krawczyk i J. Jankowski. 
Na  widowni  bardzo  często  rozlegały  się  salwy  śmiechu, 

zwłaszcza  po  celnych,  błyskotliwych  ripostach,  ale  trudno 
było oprzeć się wrażeniu, że to trochę śmiech z własnych wad 
i znanych historii, a autor sztuki za Gogolem pyta: „Z czego się 
śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie”. Zdradzona kobie-
ta po czterdziestce, przeżywający drugą młodość mąż, który 
zostawia ją dla znacznie młodszej, student bez pieniędzy po-
rzucony dla podstarzałego playboya i młoda sekretarka, któ-
ra wybiera starszego pana, bo przy nim „czuje się bezpieczna, 
a raczej zabezpieczona”... Widzowie bez problemu mogli odna-
leźć się w którejś z tych postaci.
– Według mnie jest to bardzo życiowa historia. Niestety czę-

sto tak wyglądają relacje we współczesnych małżeństwach 
– mówił  po  spektaklu  pan  Krzysztof  z  Barcic.  –  Pieniądze 
mocno wpływają na poziom życia, a wiadomo, że młodzi ich 
nie mają, więc szukają sposobu, żeby je zdobyć, a przy oka-
zji czasem niszczą swoje rodziny, są przyczyną czyjegoś bólu, 
samotności… 

– Dla mnie to nie była komedia, bardziej tragikomedia, a je-
żeli śmiech, to nie pełną buzią, tylko raczej przez łzy, trochę 
jak u Moliera – dzieliła się swoimi refleksjami pani Wiesława. 
– Autor moim zdaniem nie opowiada śmiesznej historii, bo 
przecież mówi o samotności, porzuceniu, cierpieniu, pragnie-
niu macierzyństwa… Końcowa scena też nie jest śmieszna. 
Prawie sześćdziesięcioletni człowiek traci wszystko, co życiu 
nadaje sens, a raduje się odzyskanymi obrazami… 
Na koniec jeszcze dwie opinie widzów: pani Doroty  i pana 

Grzegorza: Doskonała rozrywka, wynikająca zapewne nie tyl-
ko z gwiazdorskiej obsady, ale także ze scenariusza. Niby lek-
ka historia miłości i zdrady, ale niosąca za sobą uniwersalną 
prawdę: autentyczne uczucie potrafi pokonać wszelkie barie-
ry. Spektakl sprawił, że dobrze się bawiłam; skłonił też do re-
fleksji na temat relacji w związkach. 

– Cieszę się, że mogłem obejrzeć ten spektakl i przeżyć 
chwilę oderwania od codzienności. Naprawdę świetnie się ba-
wiłem. Sztuka bardzo mi się podobała, między innymi dlatego, 
że dotyczyła problemów, które się zdarzają, spraw obyczajo-
wych, damsko-męskich… Oczywiście doceniam również per-
fekcyjną grę aktorską.

„Dobrze się kłamie” – kinowy hit na deskach 
teatru
Na zakończenie 26.  Jesiennego Festiwalu Teatralnego wi-

dzowie  zobaczyli  sztukę  „Dobrze  się  kłamie”  opartą  na  fil-
mie P. Genovese „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. 
Przedstawienie – przygotowane przez TITO Productions z War-
szawy  –  doskonale  wyreżyserował  M.  Hycnar,  a  w  obsa-
dzie  znaleźli  się:  A. Warchulska, M.  Ścisłowicz,  K. Michalik,  
J. Wieczorek, M. Perchuć, P. Sadowski i W. Zieliński. 
Ostatni akord Festiwalu  to kolejny spektakl, który publicz-

ność przyjęła długimi owacjami na stojąco – niby zabawny, ale 
momentami bardzo dramatyczny, skłaniający do głębokich re-
fleksji.  Mówił  o  skomplikowanych  relacjach  międzyludzkich, 
szczerości, zaufaniu, odpowiedzialności za własne czyny, sza-

cunku, tolerancji i prawie do prywatności. Ogromną wartością 
przedstawienia była doskonała gra aktorska,  co podkreślali 
wszyscy pytani o opinię widzowie. Swoimi refleksjami dotyczą-
cymi omawianego przedstawienia podzielił się dyrektor arty-
styczny Festiwalu J. Michalik. Zostały one zawarte w zamiesz-
czonym wcześniej wywiadzie.
W obsadzie sztuki znalazła się również pochodząca z Żeleź-

nikowej Karolina Michalik. Na widowni obecni byli jej rodzice 
i przyjaciele. Pani Wanda, mama aktorki w taki sposób mówi-
ła o jej występie: Dla mnie to jest ogromne przeżycie. Bardzo 
się cieszę, że mogłam tu na starosądeckiej scenie zobaczyć 
moją córkę. Oboje z mężem ogromnie to przeżywaliśmy i je-
steśmy z niej niesamowicie dumni. Od razu przypomniałam 
sobie, jak pierwszy raz na tych deskach występowała z okazji 
jubileuszu trzydziestolecia Technikum w Starym Sączu. Brała 
udział w akademii i śpiewała „Pamiętajcie o ogrodach”. A te-
raz taki spektakl… Myślę, że chyba dobrze wypadła. 
Wzruszający moment nastąpił po zakończeniu przedstawie-

nia o godz. 19. Podczas owacji na stojąco Przemysław Sadow-
ski rozwinął ukraińską flagę, a publiczność gromkimi brawami 
oddała hołd bohatersko walczącym sąsiadom. 

„Pół na pół” – genialna czarna komedia
  „Pół  na  pół”  to  współczesna  hiszpańska  komedia  przy-

gotowana  przez  Kompanię  Teatralną  z  Warszawy.  Spektakl 
przyciągnął  nadkomplet  widzów,  którzy  cały  czas  reagowa-
li niezwykle emocjonalnie, a po przedstawieniu zgotowali wy-
konawcom bardzo długie owacje na stojąco. Atuty  sztuki  to 
przede wszystkim wybitne aktorstwo, niesamowity dynamizm, 
liczne zwroty akcji i błyskotliwe dialogi – często oparte na za-
bawnej grze słów. Trudno porównywać poszczególne przedsta-
wienia, ale w opinii publiczności właśnie to było jednym z naj-
lepszych, zagranych genialnie!
Odtwórca jednej z ról, ale także współproducent sztuki Piotr 

Szwedes – pytany o przyczyny tak wielkiej popularności przed-
stawienia – stwierdził, że jego zdaniem widzów przyciąga to, 
czego w dzisiejszych czasach brak, czyli  inteligentny humor. 
Sukces zapewniają też starsi koledzy: Wojtek (Malajkat – reży-
ser) i Piotr (Polk – drugi z występujących w spektaklu aktorów). 
– Czasami tak jest, że mamy wszystkie składniki, ale danie 
nie wychodzi; tu akurat wyszło znakomicie i jeszcze podobno 
smakuje, jak Państwo mówią… – żartował Szwedes. 

 – To, co dzisiaj zobaczyłem, to jest aktorski majstersztyk 
– zachwycał się w czasie rozmowy kameralnej z aktorami J. 
Michalik. – Wy się chyba świetnie bawicie na tej scenie… Wa-
sze aktorstwo jest niebywałe, to jest coś, co się chce oglądać, 
Was się chce oglądać.
Znakomitą  grę  aktorską  podkreślał  każdy  z  pytanych  wi-
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dzów. Kamil Jakubowski – aktor Teatru 
Robotniczego  –  mówił:  Ten spektakl 
oglądałem dzisiaj trzeci raz. Byłem na 
jego premierze i muszę powiedzieć, że 
od tego czasu ewoluował. Naprawdę wi-
dać chemię między panami Piotrami… 
Tempo spektaklu jest niesamowite, a to 
przede wszystkim wynika z ogrania; 
wszystko się świetnie klei.

– Z Piotrem gra mi się bardzo dobrze, 
bo nie tylko się dobrze znamy, ale także 
dobrze słyszymy, czujemy, rozumiemy… 
– opowiadał P. Polk. – Mamy takie drob-
ne zmianki, takie drobne zakamyczki, 
takie… rowerki i to jest cudowne. Piotr 
wie, że ja wiem… Dla nas aktorów naj-
większą satysfakcją jest to, kiedy nasza 
praca – która być może wygląda na lek-
ką, ale lekką nie jest – idzie do Państwa 
i to u Państwa mamy zapłatę za to, co 
proponujemy na scenie, z czym czasem 
walczymy. I ta cisza jest cudowną zapła-
tą i ten śmiech i to wodzenie oczami… 
My to wszystko widzimy i czujemy.
Pytani  po  przedstawieniu  widzowie 

wypowiadali się również na temat prze-
słania spektaklu. Starosądeczanka pani 
Agnieszka powiedziała: Ta sztuka to dla 
mnie samo życie. Oglądając ją, myśla-
łam, że mam szczęście, bo u mnie w ro-
dzinie wygląda to inaczej. Jestem jed-
nak świadoma, że w wielu domach tak 
właśnie jest. Patrzę na ten spektakl rów-
nież od strony psychologicznej i widzę: 
manipulację, grę, brak więzi emocjo-
nalnej między synami a matką, ale też 
pomiędzy braćmi, no i oczywiście chci-
wość… Najważniejsze jest to, kto więcej 
zagarnie…

„Życie: trzy wersje” – spektakl 
dla wymagającego widza
Zupełnie odmiennym od omawianych 

wcześniej był spektakl „Życie:  trzy wer-
sje”,  tragikomedia  autorstwa  francu-
skiej  dramatopisarki  Yasminy  Rezy  – 
mistrzyni  sztuk  kameralnych.  Dramat 
prezentował trzy możliwe (tylko na pozór 
do siebie podobne) wersje pewnego ży-
ciowego zdarzenia, pokazując, że o ludz-
kim losie decydują czasem drobnostki: 
chwilowe emocje, jedno niefortunne sło-
wo, pomyłka…
W  opinii  znacznej  grupy  rozmówców 

był to spektakl znakomity, chociaż trud-
ny, inteligentny, zmuszający do koncen-
tracji  i –  jak powiedział  sam  reżyser – 
przeznaczony dla wymagającego widza. 
Swoją refleksją po inscenizacji podzielił 
się W. Knapik, dyrektor CKiS w Starym 
Sączu: Spektakl bardzo mi się podobał, 
chyba najbardziej ze wszystkich. War-
tością tego festiwalu jest to, że można 
się zaskoczyć i właśnie dzisiejsza sztu-
ka to dla mnie bardzo pozytywne zasko-

czenie. Z jednej strony spektakl był dow-
cipny, a z drugiej – bardzo inteligentny, 
mądry. Pokazał, że w świecie nie ma de-
terminizmu, nikt nam z góry nie narzu-
cił, że coś w naszym życiu będzie tak, 
a nie inaczej i my nie możemy tego zmie-
nić. Bardzo dużo zależy od nas, od na-
szego podejścia. Sztuka rewelacyjna 
i perfekcyjnie zagrana. Bardzo się cie-
szę, że będę miał o czym myśleć. Jeże-
li chodzi o grę aktorską, to zupełnie nie 
wiem, kogo miałbym wyróżnić, bo cała 
czwórka była rewelacyjna. Na podkre-
ślenie zasługuje to, że w poszczegól-
nych scenkach aktorzy musieli grać 
niby tę samą postać, ale tak naprawdę 
kogoś zupełnie innego. I to też było fa-
scynujące. Oglądać tych samych ludzi, 
grających niby te same postaci, ale inny-
mi środkami; ze skrajnie różnymi emo-
cjami. Jeżeli musiałbym kogoś wyróżnić, 
to przede wszystkim autorkę. Napisa-
ła fantastyczny dramat, bardzo uniwer-
salny. Myślę, że nie jest ważne, czy widz 
mieszka w Starym Sączu czy gdziekol-
wiek indziej… Wszyscy zrozumiemy tę 
sztukę bez problemu, bo jest bardzo ży-
ciowa i posiada uniwersalne przesłanie.

„Pani Pylińska i sekret Chopi-
na” – teatralny koncert

– Ten spektakl był cudny, magicz-
ny, przeniósł mnie do innego świata… 
– mówiła po przedstawieniu  „Pani Py-
lińska  i sekret Chopina”  jedna z obec-
nych  na  sali  pań.  Podobnych  opinii 
można  było  odnaleźć  znacznie  więcej. 
Widzowie  byli  oczarowani,  podkreśla-
li, że sztuka jest wyjątkowa i bardzo im 
się podobała; pozwoliła przeżyć coś nie-
zwykłego,  a  przecież  to  jest  zadaniem 
teatru.  Potwierdzeniem  zachwytu  były 
długie owacje na stojąco.
Spektakl  –  według  tekstu  E.  E. 

Schmitta;  przygotowany  przez  Agencję 
Artystyczną  C.D.N.  z  Krakowa  – wyre-
żyserował R. Gliński; w rolach głównych 
wystąpili: J. Żółkowska, P. Holtz i K. Ku-
szewski. Ogromną wartością przedsta-
wienia była płynąca ze sceny muzyka, 
gdyż spektakl w połowie był koncertem. 
Bohaterowie  wcielali  się  w  role  osób 
grających utwory F. Chopina i F. Liszta, 
a w ich imieniu przepięknie robiła to na 

żywo pianistka Lena Ledoff. 
Dla Joanny Żółkowskiej – występują-

cej w  roli  ekscentrycznej  polskiej  emi-
grantki,  Profesor  Pylińskiej  –  spektakl 
ma  wartość  szczególną,  jest  bowiem 
uświetnieniem  jubileuszu  pięćdziesię-
ciolecia pracy artystycznej. W rozmowie 
kameralnej  podkreślała  wyjątkowość 
tekstu  francuskiego  pisarza: Uważam, 
że to, co wymyślił E. E. Schmitt jest po 
prostu piękne. Chyba nikt w ten spo-
sób nie opowiadał o muzyce. Ta sztuka 
to przecież w połowie koncert; koncert 
plus akcja dramatyczna. Takie połącze-
nie z jednej strony wydawało mi się bar-
dzo trudne, ale też z aktorskiego punktu 
widzenia było niezwykle ciekawe. Uzna-
łam, że dla widza również będzie to in-
teresujące, że ofiaruje mu coś więcej. 
Dzisiaj, kiedy w teatrze królują farsy, 
bardzo mi zależało na tym, żeby ta sztu-
ka dotyczyła spraw ważnych w naszym 
życiu, również w moim, bo ja w pełni 
utożsamiam się z tym, o czym mówi ten 
spektakl, tym bardziej, że sama zajmu-
ję się sztuką, gram, jestem aktorką. 
Swoimi  refleksjami po spektaklu po-

dzielił się burmistrz Starego Sącza J. Le-
lek: Dla mnie to była prawdziwa uczta, 
bo ja bardzo kocham muzykę i kocham 
Chopina, a taki spektakl jak ten na-
prawdę otwiera oczy na tę muzykę; po-
zwala zobaczyć i usłyszeć w niej znacz-
nie więcej. Bardzo ciekawie zbudowana 
została akcja sztuki, która jednocze-
śnie objaśniała Chopinowskie utwory; 
dzięki temu muzyka brzmiała zupełnie 
inaczej. Trudno sobie lepiej i ciekawiej 
wyobrazić taką lekcję. Oczywiście pod-
kreślić też trzeba fantastyczną grę ak-
torską i przepiękne wykonania utworów 
Chopina. Z jednej strony była to świetna 
zabawa, a z drugiej – również refleksja. 
Po takim spektaklu na pewno wycho-
dzi się ubogaconym tym, co się widzia-
ło i słyszało. 

„Tron” – musical z uniwersal-
nym przesłaniem 
Fantastyczne widowisko z bardzo głę-

bokim, uniwersalnym przesłaniem; przy-
ciągające wzrok układy taneczne, barw-
ne  kostiumy,  nastrojowa  gra  świateł, 
znakomicie  dobrane  piosenki  ilustrują-
ce dramatyczną fabułę. To tylko krótka 
charakterystyka musicalu „Tron” – w re-
żyserii T. Micha i T. Owczarka – przygoto-
wanego przez Studio Musicalowe STEP 
Tomasza Micha  z Chorzowa.  Przedsta-
wienie  zostało  przyjęte  bardzo  długimi 
owacjami na stojąco i  trzeba przyznać, 
że były one zasłużone. 
Chociaż scenariusz musicalu powstał 

jeszcze przed wybuchem wojny w Ukra-
inie,  to  docierające  z  niej  obrazy  bar-
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dzo pogłębiły jego wymowę. – Zupełnie 
inaczej patrzyłem na tę sztukę, mając 
przed oczami sceny, które dzieją się za 
naszą wschodnią granicą –  dzielił  się 
przemyśleniami  jeden  z widzów. – Ten 
kontekst bardzo zmienił mój odbiór. 
Uderzyło mnie podobieństwo czasów, 
postaci, zabolały refleksje o bezsen-
sownej śmierci młodych ludzi wysyła-
nych na wojnę… Niewiarygodne, jakie to 
prawdziwe…
Festiwalowi widzowie doceniali głębię 

przekazu i ponadczasową wymowę sztu-
ki,  ale  zachwycali  się  też  bogactwem 
środków artystycznych, podkreślając, że 
było  to  również niezwykłe widowisko – 
dynamiczne, barwne, z piękną muzyką. 
– Z jednej strony spektakl skłaniał do 
refleksji na temat roli, jaką odgrywamy 
w społeczeństwie, z drugiej – był bar-
dzo ciekawym wizualnym przeżyciem, 
niesamowitym show, odpoczynkiem od 
codziennego życia. Chętnie zobaczyła-
bym go jeszcze raz – zwierzała się pani 
Anna. – Repertuar muzyczny był świet-
nie dobrany; taki ciekawy mix starego 
z nowym. Dawno nie słyszałem „Jaskół-
ki uwięzionej” Stana Borysa... Poza tym 
piękni, młodzi ludzie, w których jest na-
dzieja – dodawał kolejny z widzów.
Chorzowscy aktorzy byli po spektaklu 

bardzo wzruszeni. Podkreślali doskona-
ły kontakt z widzami, którzy siedzieli bar-
dzo blisko i żywiołowo reagowali. – Czu-
jemy się zaszczyceni takim wspaniałym 
przyjęciem festiwalowej publiczności 
i tym, że Państwu się podobało – mó-
wił odtwarzający rolę błazna – narratora 
pan Tomasz Mich. – Parę lat temu przy-
jeżdżaliśmy do Starego Sącza na warsz-
taty, jednak nigdy nie spodziewalibyśmy 
się, że zostaniemy zaproszeni do tego 
wspaniałego miejsca, na tak wspaniały 
festiwal. Jesteśmy bardzo wzruszeni, bo 
nieczęsto mamy możliwość grać w in-
nych regionach Polski. Mamy nadzie-
ję, że będzie okazja, żebyśmy tu jeszcze 
kiedyś wrócili.

W czasie starosądeckiego świę-
ta teatru zaprezentowane zostały też 
trzy spektakle, których reżyserem 
był J. Michalik – dyrektor artystyczny 
i prezenter Festiwalu. 

„Tutam” – trudna sztuka o mi-
łości
Pierwszym  z  wyreżyserowanych 

przez  J.  Michalika  przedstawień  była 
sztuka Bogusława Schaeffera „Tutam” 
przygotowana  przez  Teatr  NSA  z  No-
wego Sącza. Jej reżyser wcielił się rów-
nież w jedną z ról; partnerowała mu M. 
Sowa. Trudny spektakl współczesnego 
polskiego dramaturga, ale także kom-
pozytora i teoretyka muzyki, wzbudził 
różne emocje. Na twarzach widzów po-
jawiał się uśmiech, ale często też za-
myślenie, może smutek…
Swoimi  refleksjami po przedstawie-

niu podzieliła się Dorota Kaczmarczyk 
–  koleżanka  sceniczna  Janusza  Mi-
chalika z Teatru Robotniczego. O grze 
aktorów  powiedziała:  Bardzo mi się 
podobała, widać, że rozumieją się na 
scenie. Dla mnie przynajmniej wszyst-
ko jest czytelne. Wcielanie się w dwie 
postacie w czasie jednego spektaklu 
jest szalenie trudne, dlatego jestem 
pełna podziwu i gratuluję. Twórczość 
Schaeffera znam dosyć dobrze, zresz-
tą poznałam ją dzięki Januszowi. Do 
tego autora zawsze podchodzę z dozą 
niepewności, bo on lubi zaskakiwać 
i mnie czasem przeraża. Spektakl „Tu-
tam” jest trochę łagodniejszy, nie ma 
w nim tyle szaleństwa i emocji, cho-
ciaż trafia pod serce i czasami ściska, 
zwłaszcza, gdy człowiek troszeczkę 
zna życie i rozumie podteksty, które 
tkwią w tekście, a dzięki aktorom tra-
fiają do nas.

– Sztuka miała interesującą fabu-
łę i bardzo mi się podobała  – mówi-
ła  jedna  z  młodych  odbiorczyń  oma-
wianego spektaklu. – Ciekawe było to, 
że występowało tylko dwoje aktorów, 

chociaż ról było więcej. Pewnie trud-
no zagrać różne postacie, ale moim 
zdaniem zostało to zrobione dobrze. 
Poza tym pięknie pokazano emocje; 
na końcu mogła się nawet łezka w oku 
zakręcić. 

„Zaświaty, czyli czy pies ma 
duszę” – czarna komedia teatru 
z Limanowej
Żartobliwa,  ale  także  momentami 

wzruszająca historia pióra J. A. Masłow-
skiego, zdolne dziewczyny w roli trafiają-
cych do nieba sympatycznych striptize-
rek, zabawna gra słów w prowadzonych 
przez  bohaterki  dialogach  i  oplatająca 
to wszystko filozoficzna refleksja o życiu, 
śmierci  i  życiu  po  śmierci  to  niewątpli-
we atuty sztuki „Zaświaty, czyli czy pies 
ma duszę” – kolejnego spektaklu wyre-
żyserowanego przez J. Michalika, który 
opracował go również muzycznie. Przed-
stawienie zostało przygotowane przez li-
manowski Teatr „Co się stało?!”. W ob-
sadzie wystąpili: A. Starzyk, K. Jaromin, 
Z. Majeran, J. Moskal oraz Misiek – bar-
dzo grzeczny pies.

– Ja jestem fanką psa – żartowała jed-
na z obecnych na widowni pań. – A tak 
poważnie: dziewczyny zagrały bardzo 
odważnie. Chociaż nie są profesjonalny-
mi aktorkami, to całkiem dobrze pora-
dziły sobie z trudnym zadaniem. Najle-
piej, moim zdaniem, Serenada. Trochę 
onieśmielony był chłopak grający Anio-
ła, ale w sumie… to nawet było mu do 
twarzy z tą nieśmiałością. W końcu miał 
przy sobie trzy mocne kobiety, a one 
mogły onieśmielać. 

– Przyjemny, zabawny spektakl – mó-
wił po zakończeniu jeden z widzów. – Już 
go oglądałem w wykonaniu któregoś 
z teatrów warszawskich. Wiedziałem, 
o co chodzi, więc nic mnie nie zasko-
czyło. Co prawda wtedy występowały 
znacznie starsze aktorki, ale myślę, że 
te młode dziewczyny zagrały naprawdę 
bardzo fajnie. 

Teatr KWADRAT MAŁŻEŃSTWO DO POPRAWKI
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„Poprawka, czyli jak się pozbyć narzeczonej” – 
sympatyczna komedia z ciekawą intrygą

– Spektakl był naprawdę znakomity i zasłużył na duże 
owacje. Wartka, komiczna akcja cały czas trzymała w na-
pięciu, więc myślę, że nikt się nie nudził – mówiła po przed-
stawieniu Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego 
jedna  ze  starosądeczanek.  Podobne  opinie  wyrażali  rów-
nież  pozostali  rozmówcy  –  w  tym  stali  bywalcy  Festiwa-
lu – podkreślając, że przedstawienie w żaden sposób nie 
ustępowało tym, które zaprezentowały renomowane teatry 
warszawskie.  Było  zabawne,  sympatyczne,  relaksujące. 
Uwagę publiczności przyciągała pełna humoru fabuła opar-
ta na dziwnej tajemnicy starszego pana… Emocje wzbudza-
ło też… różowe futerko. 
Sztuka B. Kupis-Kucharskiej „Poprawka, czyli jak się po-

zbyć  narzeczonej”  była  trzecią  wyreżyserowaną  przez  J. 
Michalika, który wystąpił również w jednej z głównych ról. 
Obok niego zagrali: D. Kaczmarczyk, E. Michalska, O. Jarzę-
biak, J. Kaczmarczyk, K. Jakubowski i M. Ruchała. Wszyscy 
aktorzy zasłużyli na duże słowa uznania; widzowie podkre-
ślali  ich  sceniczną  swobodę  i  profesjonalizm. Kilkoro  roz-
mówców  wyznało,  że  szczególnie  podobała  im  się  Elwira 
Michalska – grająca rolę Barbary. – Jestem dumna i peł-
na podziwu dla koleżanek i kolegów, zarówno młodych, jak 
i starszych – mówiła aktorka Teatru Robotniczego Monika 
Ślepiak. – Widziałam ten spektakl po raz trzeci, a mimo 
tego cały czas się śmiałam. Wspaniale się rozkręcili…
Również inni obecni na widowni aktorzy Teatru Robotni-

czego z podziwem wypowiadali się o grze swoich scenicz-
nych  przyjaciół.  Mieczysław  Filipczyk  powiedział:  Przed 
chwilą rozmawiałem z burmistrzem J. Lelkiem, który za-
uważył, że trzeba było mieć odwagę, aby zagrać w takim 
ciągu przedstawień z samymi profesjonalistami. Odpowie-
działem, że Teatr Robotniczy znam od podszewki, więc 
mogę powiedzieć, że my nie boimy się takich wyzwań. Uwa-
żam, że wszyscy, którzy dzisiaj wystąpili na scenie, zagrali 
na naprawdę pięknym poziomie, udźwignęli rolę i rozbawili 
widownię.
Wzruszającym  wyznaniem  podzieliła  się  pani  Anna,  od 

wielu  lat  emocjonalnie  związana  z  nowosądecką  sceną: 
Mam ogromny sentyment do tego zespołu, ponieważ czę-
ściowo tworzą go osoby, z którymi współpracowała moja 
siostra (Bogusława  Agata  Konstanty  –  poetka,  autorka 
sztuk,  aktorka  i  kierownik  artystyczny  Teatru Robotnicze-
go). Dla mnie każdy ich występ jest rewelacją i będzie rewe-
lacją. Jestem pełna uznania dla aktorów i życzę im wszyst-
kiego najlepszego. 
Teatr Robotniczy im Bolesława Barbackiego w Nowym Są-

czu jest  jedną z najstarszych w Polsce scen amatorskich; 
w tym roku obchodził stulecie powstania. „Poprawka, czyli 
jak się pozbyć narzeczonej” była jego trzysta sześćdziesią-
tą pierwszą premierą. Trzeba przyznać, że naprawdę uda-
ną,  czego  dowodem  są  opinie  widzów,  gromkie  śmiechy 
podczas spektaklu i brawa po jego zakończeniu.

Kameralne spotkania z aktorami
Zwyczajem Jesiennego Festiwalu Teatralnego są też ka-

meralne spotkania z aktorami w kawiarence festiwalowej. 
Tradycyjnie prowadził je Janusz Michalik, ale widzowie rów-
nież mogli zadawać pytania, otrzymać autograf, zrobić zdję-
cie. Wszystkie spotkania przebiegały w bardzo miłej atmos-
ferze i dawały szansę bliższego poznania scenicznych idoli. 
Aktorzy opowiadali o początkach swojej kariery, szczegól-
nie ważnych  rolach,  życiowych pasjach,  rodzinie… Z uwa-
gi  na  ograniczoną  ilość miejsca  przywołujemy  tylko  kilka 
spotkań.
Niezwykle wzruszona Katarzyna Ucherska mówiła o swo-

ich aktorskich pierwszych krokach (szkolna rola Hamleta) 
i  grze  w  Teatrze  Robotniczym,  „pod  skrzydłami”  dyrekto-
ra  artystycznego  Festiwalu.  Opowiadała  też  o  roli  Stalina 
w dyplomowym przedstawieniu „Mistrza i Małgorzaty” oraz 
obecnej pracy w Teatrze Ateneum. 
Artur Barciś również wspominał swoje aktorskie począt-

ki. Ze śmiechem mówił o zdumieniu,  jaki wywoływał swo-
im dziecięcym wyglądem. Opowiadał też zabawną historię, 
która miała miejsce  na  premierze  spektaklu  „Pokojówki” 
rolę główną odegrały w niej kobiece szpilki i wino (!). W wy-
powiedzi pojawiło się też odniesienie do słynnego „Okienka 
Pankracego”, które przyniosło aktorowi ogromną popular-
ność, zwłaszcza wśród dzieci. Efekty tego uznania bywały 
czasem trudne i wymagały dużo cierpliwości. Kiedy aktoro-
wi jej zabrakło – podczas pewnych wczasów nad morzem – 
„uśmiercił” kudłatego towarzysza z telewizyjnego okienka… 
O pracy w krakowskim Starym Teatrze,  roli Zosi w słyn-

nych  „Dziadach” Konrada Swinarskiego  i  nietypowym ca-
stingu  u  Stanisława  Różewicza  –  mówiła  Joanna  Żół-
kowska.  Wspominała  współpracę  z  różnymi  reżyserami 
i aktorami, przede wszystkim Andrzejem Wajdą i Januszem 
Gajosem. Sporo miejsca poświęciła „rodzinnej” działalno-
ści artystycznej (z córką Pauliną Holtz i mężem Robertem 
Glińskim). Nie zabrakło też refleksji na temat serialu „Klan”, 
w tym roli Anny Surmacz, z którą aktorka często jest utoż-
samiana. – Wcale mi to nie przeszkadza, wręcz obawiam 
się, jak to będzie, kiedy przestanę być z Anią – żartowała. 
Wyjątkowo sympatyczne było spotkanie z genialnymi od-

twórcami ról bohaterów sztuki „Pół na pół”. Piotr Szwedes 

Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego   POPRAWKA, czyli JAK SIĘ POZBYĆ NARZECZONEJ
Studio Musicalowe STEP Tomasza Micha TRON 
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opowiadał  o  swoich  dziecięcych  marzeniach  związanych 
z zawodem policjanta, a później prawnika. Wspominał też 
początki artystycznej kariery; mówił o roli w „Młodych wil-
kach” i serialu „Złotopolscy”. W kontekście „Złotopolskich”, 
ale  także  ostatnio  powstałego  filmu,  bardzo  ciepło wypo-
wiadał  się  o  Ani  Przybylskiej  –  swojej  partnerce  z  planu. 
Przyznał  również,  że  największą  jego  pasją  jest  czytanie 
książek.
Od Piotra Polka widzowie dowiedzieli  się,  że kocha mu-

zykę  i  gra  na  wielu  instrumentach.  Aktor  opowiadał  tak-
że o swoich śląskich korzeniach, rodzinie, śląskiej gwarze 
i  trudnych aktorskich początkach. – Byłem dziwnym mło-
dym człowiekiem, pragnącym wejść w świat, który wydawał 
się dla niego całkiem zamkniętym – wyznał. Wzruszył opo-
wieścią o sile charakteru i samozaparciu oraz trudnych ży-
ciowych doświadczeniach, które nauczyły go pokory (pobyt 
we Francji). Dużo miejsca poświęcił swojej najsłynniejszej 
filmowej  roli  – w  serialu  „Ojciec Mateusz”  –  i  związanym 
z nią komicznym sytuacjom. Opowiedział  też o niezwykłej 
pasji… tworzeniu mebli.

26.  Jesienny  Festiwal  Teatralny  w  Starym  Sączu  prze-
szedł już do historii. Melpomena – muza sztuki teatralnej – 
opuściła już klimatyczne miasteczko, ale na pewno wróci do 
niego w przyszłym roku. W imieniu organizatorów serdecz-
nie dziękujemy wszystkim widzom i zapraszamy na kolejną 
edycję. Zapewniamy, że na czerwonym dywanie, a później 
w przestrzeni Sokoła, poczujecie się Państwo jak prawdzi-
wi goście, podobnie  jak nowosądeczanka Dominika – au-
torka cytowanych poniżej  słów:  Jesienny Festiwal Teatral-
ny z różnych powodów ma swój wyjątkowy klimat, również 
za sprawą nowego miejsca. Wchodząc do starosądeckiego 
Sokoła, poczułam się jak w prawdziwym teatrze o znakomi-
tej renomie: miłe przywitanie przez organizatorów, eleganc-
ki wystrój – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz – ciekawe 
fotografie na ścianach, kawiarenka festiwalowa oraz jedy-
na w swoim rodzaju „dusza festiwalu”, czyli Janusz Micha-
lik w roli konferansjera. To miejsce warto odwiedzić… 

oPRacoWała anna SKalSKa, WSPółPRaca – Wojciech WaliSzeWSKi
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A to ciekawe...

Bitwa Regionów  
na starosądeckim rynku 
17 września starosądecki rynek 
znów tętnił życiem, a to za sprawą 
Kół Gospodyń Wiejskich z całego 
powiatu nowosądeckiego, które ry-
walizowały w konkursie o najlepszą 
potrawę w I etapie konkursu kulinar-
nego „Bitwa Regionów”. 

 Przed komisją konkursową, w której zasiedli 
m.in. radna Julia Dziedzic i wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Starym Sączu Sławomir Szczepaniak, 
zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiej-

skich z Moszczenicy Niżnej, Kamionki 
Wielkiej, Szczawnika, Miłkowej, Zago-
rzyna, Czarnego Potoku, Chomranic, 
Marcinkowic i Olszany. Jury miało 
twardy orzech do zgryzienia, bo po-
traw nie powstydziłyby się najlep-
sze restauracje. Ostatecznie I miej-
sce otrzymało KGW Szczawniczanki 

za potrawę „Kaczy cycek w sosie boro-
wikowym z kluseczkami babci Heli podany 

z czarną borówką zanurzoną w pieczonym jabł-
ku”. (WW) 
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Liczby same mówią za siebie. Leśne Molo jest 
bardzo popularne. Poniżej przedstwiamy dane na 
koniec października 2022 
• Liczba osób, które odwiedziły Leśne Molo: 

290 220
• Średnia dzienna: 610 osób
• Szczytowe dni: 1 maja 2022 - 5382 wejścia/

wyjścia, 7 sierpnia 2022 – 5307 wejścia/
wyjścia. (WW)

Leśne Molo 
w rekordowych liczbach
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Tegoroczna, VI edycja konkursu fo-
tograficznego „Stary Sącz – kre-
atywnie” organizowana przez To-
warzystwo Miłośników Starego 
Sącza odbyła się pod hasłem Miej-
sce i pamięć.  

Do  VI  edycji  konkursu  nadesłano 
łącznie  38  prac.  Jury  w  składzie:  An-
drzej Długosz, prezes Towarzystwa Mi-
łośników Starego Sącza – przewodni-
czący,  Alicja  Przybyszowska,  artystka 
fotografik,  członek  EFIAP  AFR –  czło-
nek  jury,  Danuta  Sułkowska,  członek 
Zarządu TMSS,  członek Związku Lite-
ratów Polskich – członek jury przyzna-
ło następujące nagrody:

• i nagroda Jan Brdej 500 zł, Na-
dzieja 2

• ii nagroda Jakub Gałysa 400 zł, 
Zamyślenie anioła

• iii nagroda Witold Koza 300 zł. 
Śpij spokojnie 2

Wyróżnienia  otrzymali:  Witold  Koza 
za  pracę  pn.  Śpij spokojnie 3,  Aneta 
Wójcik za Odpoczywanie 5 oraz Adam 
Górski  za Grób księdza Jarzębińskie-
go. Ponadto  przyznano  nagrodę  spe-
cjalną  Prezesa  Towarzystwa  Miłośni-
ków Starego Sącza  Lidii Małeckiej  za 
pracę  Aniele Boży,  a  nagrodę  Firmy 
Biurowiec  otrzyma  Łucja  Małecka  za 
pracę Koniec ziemskiego czasu. Wer-
nisaż  wystawy  pokonkursowej  i  wrę-
czenie  nagród  odbędzie  się  w  dniu 
5  listopada  2022  r.  o  godz.  11.00 
w  siedzibie  PiM-G  Biblioteki  Publicz-
nej  w  Starym  Sączu,  przy  ul.  Mickie-
wicza  32.  Poniżej  prezentujemy  naj-
ciekawsze  nagrodzone  i  wyróżnione 
prace  z  komentarzem  samych  auto-
rów. (WW) 

W mojej fotografii pasjonują mnie przede wszystkich tematy związane z człowiekiem. Fotografowana oso-
ba, ze swoją złożonością, jej działanie i to, co powstało w wyniku tego działania, relacje pomiędzy ludźmi czy 
różnego rodzaju wydarzenia. Temat „Miejsce i pamięć” tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Stary 
Sącz - kreatywnie” jest niewątpliwie związany z człowiekiem. Ci, którzy zakończyli już ziemskie życie, trwają 
w pamięci z pokolenia na pokolenie. Jednym ze znaków takiej pamięci są nagrobki na naszych cmentarzach.

Podejmując ten temat, chciałem pokazać coś więcej, niż wygląd poszczególnych nagrobków czy ich de -
tali. Dla mnie śmierć nie jest końcem, ale nadzieją na wieczność, dlatego też w swoich kadrach szukałem 
sposobu, aby chociaż trochę to zaznaczyć. Takim symbolem nadziei jest przede wszystkim Krzyż Chrystusa, 
umieszczony w centralnej części nagrobka, są nim też promienie słońca, które pomimo chmur i bariery li-
ści zawarłem na fotografii. Jednak ostateczną interpretację prezentowanej fotografii pozostawiam każdemu 
Odbiorcy. Bardzo dziękuję Jury za docenienie mojej pracy, a Organizatorom za możliwość udziału w kolejnej 
edycji konkursu.

jan Brdej, 56 lat, Marcinkowice

I nagroda 
Jan Brdej  Nadzieja 2

Miejsce i pamięć 
– konkurs fotograficzny rozstrzygnięty 



wrzesień – październik  2022  21KURIER

Fotografia pt. „Zamyślenie anioła” została wykonana na starym 
cmentarzu w Starym Sączu, gdyż jest tam wiele zabytkowych nagrob-
ków o bardzo wysokich walorach architektonicznych. W tegorocznej 
edycji konkursu był warunek, aby wybrać mogiły sprzed 1945 roku, 
a więc to miejsce okazało się idealne. Zależało mi, aby zrobić zdjęcia 
podczas pochmurnego dnia, bo byłem przekonany, że taka pogoda le-
piej oddaje charakter miejsca, a tym samym fotografii. Po przeczytaniu 
tytułu konkursu od razu miałem w głowie wizję zdjęć monochromatycz-
nych, aby uwydatnić niedoskonałości zaniedbanych nagrobków, które 
powstawały przez lata. Oglądając różne mogiły, szukałem od razu po-
staci anioła, sądząc, że jest ciekawszym zwieńczeniem nagrobka niż 
częściej spotykany samotny krzyż. Niniejsza fotografia została wyko-
nana od dołu, gdyż prezentowany anioł patrzy właśnie w tym kierun-
ku. Dodatkową zaletą były drzewa okalające pomnik anioła, z długimi, 
zwisającymi gałęziami. Wydaje mi się, że dodało to charakteru nostal-
gii. Według mnie zdjęcie doskonale wpisało się w tę ciekawą i rzadko 
spotykaną tematykę konkursu fotograficznego, w którym miałem oka-
zję uczestniczyć.

jakub Gałysa, 23 lat, Stary Sącz 

Fotografią interesuję się już od 
dłuższego czasu, ale w ostatnim 
roku jako amator postanowiłem po-
głębić tą wiedzę uczęszczając do 
szkoły fotografii Katarzyny Bielak, 
która znajduje się w Starym Sączu, 
gdzie dostałem informację o kon-
kursie organizowanym przez Towa-
rzystwo Miłośników Starego Sącza. 
Fotografie, które wykonałem do kon-
kursu były zrobione w godzinach po-
południowych, przy zachmurzonym 
niebie, chwilami przebijało się słoń-
ce, dając wspaniałe światło na fo-
tografowane obiekty architektury 
cmentarza. Stary krzyż, który jest 
na fotografii oraz położony przez ko-
goś mały metalowy krzyżyk nasu-
nął mi pomysł połączenia przeszło-
ści z teraźniejszością, refleksji nad czasem, 
który przemija, niszcząc przez lata architek-
turę i w którym my obecnie się znajdujemy, 
tworząc nową formę dla pokoleń. Dlatego też 
chciałem dodać, że wszelkiego rodzaju orga-
nizowane konkursy są wspaniałą formą, dają-
cą możliwość rozwijania swojej kreatywności 
i doskonalenia pasji w fotografii.

Witold Koza, 50 lat, nowy Sącz 

Wyróżnienie
 Aneta Wójcik Odpoczywanie 5  

Nagroda Prezesa TMSS 
Lidia Małecka Aniele Boży

 Nagroda firmy Biurowiec
Łucja Małecka 

Koniec ziemskiego czasu

II nagroda 
Jakub Gałysa Zamyślenie anioła

III nagroda 
Witold Koza Śpij spokojnie 2
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Jesienne spotkania w bibliotece 
W trwającym Roku Romantyzmu Polskiego Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Ba-
zielicha w Starym Sączu uczestniczyła w jedenastej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, która od-
była się w sobotę 3 września 2022 r. 

Dwieście  lat  temu  w  Wilnie  wydane  zostały  „Ballady 
i  romanse”  Adama  Mickiewicza,  które  zapoczątkowały 
romantyzm  w  Polsce.  „Romantyczność”,  „Świtezianka”, 
„Powrót  taty”,  „Pani  Twardowska”  i  inne  niezapomniane 
utwory tego cyklu od dziesiątków lat  łączą pokolenia Po-
laków.  Zachwycają  wyjątkową  aurą  i  mądrą  prawdą,  że 
świat musi być sprawiedliwy, dobro nagrodzone, a zło uka-
rane. Do wspólnego czytania „Ballad i romansów” zostali 
zaproszeni: Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, sekre-
tarz  Daniel  Śmierciak,  Piotr  Dyrek  –  kierownik  Referatu 
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego 
w  Starym  Sączu,  Franciszek  Tudaj  –  kierownik  Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele lokalnych stowa-
rzyszeń: Witold Kaliński – Stowarzyszenie „Amici Hunga-
riae”, Zofia Wcisło i Urszula Sznajder – Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO, Zofia Wygoda 
– Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi, Jolanta Łabuda – 
Stowarzyszenie Mieszkańców Przysietnicy, Wiesława Kan-
tor – Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic,  Jadwiga Pięt-
ka – Stowarzyszenie Szafirki  z Gołkowic  i  Jolanta Gruca 
– Koło Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy Wyżnej. Opra-
wę muzyczną i wokalną wydarzenia zapewnili: Magdalena 
Makowska, Rafał Kuźma i Stanisław Dudka.
W  dniach  5–9 września  2022  r.  odbyło  się międzyna-

rodowe  szkolenie  Erasmus+  dla  bibliotekarzy  z  Bibliote-
ki  z  Vranova  nad  Topl’ou  na  Słowacji.  Uczestnikami  byli 
pracownicy  Oddziału  dla  dzieci  i młodzieży  z  Hornozem-
plínskiej Knižnicy. Dopełnieniem spotkań warsztatowych 
było  wspólne  poznawanie  atrakcji  Sądecczyzny.  Słowac-
cy goście zwiedzili Muzeum Regionalne w Starym Sączu, 
po którym oprowadzała ich pani kustosz Magdalena Fryź-
lewicz. Następnie udali się do Klasztoru Klarysek, w któ-
rym  pani  Danuta  Sułkowska  przedstawiła  dzieje  i  życie 
księżnej  Kingi;  zwiedzali  również  Leśne Molo,  gdzie  pan 
Piotr Dyrek, oprowadzając gości, opowiadał. Byli  również 
na  Platformie  Widokowej  na  Woli  Kroguleckiej  oraz  na 
Ołtarzu Papieskim. Po zapoznaniu gości  z pracą  i udzia-
le w warsztatach w bibliotece w Starym Sączu, w Barci-
cach, Gołkowicach i Przysietnicy, zapoznaniu się z atrak-
cjami turystycznymi Gminy Stary Sącz, był również czas na 
wizytę w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu  i  spotkanie 
z Burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem. Uczestni-

cy programu Erasmus+,  jak  i pracownicy PiMGBP w Sta-
rym  Sączu,  zgodnie  stwierdzili,  że  udział  w  programie 
przyniósł  same  korzyści.  Dzielenie  się  pomysłami,  bez-
pośrednia  wymiana  doświadczeń  inspiruje  do  podejmo-
wania  nowych  wyzwań,  ale  też  doskonali  w  kontaktach 
interpersonalnych.
W dniu 14 września 2022 r. odbył się finał oraz wręcze-

nie nagród w Powiatowym Konkursie  Literacko-Plastycz-
nym  „Poszukiwacze  przygód  Traper  i  Lukier  odkrywają 
kolejne  atrakcje  Sądecczyzny”,  organizowanym  pod  ho-
norowym  patronatem  Starosty  Nowosądeckiego  Marka 
Kwiatkowskiego  i  Burmistrza  Starego  Sącza  Jacka  Lel-
ka. Na konkurs wpłynęło 11 prac literackich z klas V–VII 
oraz 55 prac plastycznych z klas I–IV. Jury w składzie: Mo-
nika  Jackowicz-Nowak,  Jadwiga  Marzec,  Anna  Czerwiń-
ska-Rydel  –  konkurs  literacki;  Jadwiga  Marzec,  Elżbie-
ta Szot, Barbara Ruchała – konkurs plastyczny, wyłoniło 
zwycięzców. 
W  konkursie  literackim  I  miejsce  zdobyła  Hanna  Cet-

narowska  (Chełmiec),  II  miejsce  –  Karolina  Bołoz  (Łom-
nica-Zdrój) oraz Wiktoria  Ignarska (Chełmiec),  III miejsce 
– Paweł Lorek (Przysietnica)  i Amelia Obrzud (Chełmiec). 
W  konkursie  plastycznym  zwycięzcą  został  Dawid  Citak 
(Gaboń), II miejsce zajęły Rita Obrzud (Przysietnica) i Fau-
styna Gałysa (Gaboń), III miejsce – Hanna Smoleń (Kryni-
ca-Zdrój) oraz Emilia Wastag (Krużlowa).
W poniedziałek 26 września 2022  r. w  starosądeckiej 

bibliotece  zaprezentowana  została  wystawa  archiwal-
nych fotografii rodzinnych Seweryna Udzieli oraz fotografii 
Starego Sącza i okolic z początku XX wieku, wykonanych 
przez  samego  etnografa.  Otwarciu  wystawy  towarzyszy-
ła projekcja filmu „Wytrwałością człowiek cudów dokaże. 
Seweryn Udziela” w reżyserii Marii Pisarek. Film jest opo-
wieścią o niezwykłym człowieku, nauczycielu i społeczni-
ku o duszy kolekcjonera, który ponad 100 lat temu założył 
w Krakowie nowoczesne Muzeum Etnograficzne, będące 
prężnie  działającą  placówką  naukową. Dzięki  swojej  pa-
sji, wizji  i wytrwałości w dążeniu do celu Seweryn Udzie-
la  zgromadził  ogromną, unikatową w skali  światowej ko-
lekcję  przedmiotów  codziennego  użytku,  należących  do 
ludzi  zamieszkujących  różne  zakątki  globu,  od  Afryki  po 
najdalej wysunięte miejsca na Syberii. Wystawa powsta-
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ła  dla  uczczenia  urodzonego  w  Sta-
rym  Sączu  patrona  Muzeum  Regio-
nalnego  w  Starym  Sączu,  Seweryna 
Udzieli  w  związku  z  przypadającymi 
w  2022  r.  rocznicami:  165.  urodzin 
i 85. śmierci. Organizatorami spotka-
nia  były: Muzeum Regionalne w  Sta-
rym Sączu  i  Towarzystwo Miłośników 
Starego Sącza przy współpracy z Po-
wiatową  i Miejsko-Gminną Biblioteką 
Publiczną w Starym Sączu.
„To się musi powieść” – pod  takim 

hasłem organizowana  była  ósma  od-
słona Nocy Bibliotek, w którą włączyła 
się,  jak co roku, starosądecka biblio-
teka, organizując dla młodszych i do-
rosłych czytelników różne wydarzenia. 
Noc  Bibliotek  to  ogólnopolska  akcja 
przekonująca  do  czytania  poprzez 
promocję lokalnych bibliotek jako naj-
bliższych  miejsc  spotkań  z  kulturą, 
z różnorodnymi zasobami i bezpłatną 
ofertą dla społeczności, sprzyjających 
wymianie idei i integracji. Akcja ma na 
celu  skierowanie uwagi na biblioteki, 
pokazując wspierającą moc literatury 
i siłę lokalnej społeczności.
Pracownicy  biblioteki  dla  swoich 

czytelników  w  różnym  wieku  7  paź-
dziernika  2022  r.  przygotowali  wiele 
ciekawych atrakcji. – Nasze obchody 
rozpoczęliśmy warsztatem plastycz-
nym, który poprowadził zaproszony 
gość, Marcin Bruchnalski. Autor z wy-
kształcenia jest lekarzem, jednak 
na co dzień ilustruje oraz projektuje 
książki dziecięce. Współpracuje rów-
nież z czasopismem „Świerszczyk”. 
„Rysowanie tego czego narysować się 
nie da” było tematem pracy i dużym 
wyzwaniem dla młodzieży ze staro-

sądeckiej szkoły podstawowej, która 
uczestniczyła w warsztatach  –doda-
je Monika Jackowicz-Nowak, dyrektor 
PiMGBP w Starym Sączu. 
W godzinach wieczornych,  z  czytel-

nikami  dorosłymi  spotkała  się Danu-
ta  Sułkowska,  pisarka  i  publicystka, 
mieszkająca w Starym Sączu, na pro-
mocji swojego najnowszego tomu po-
ezji pt. „Ślady na wodzie”. „To pierwszy 
tego  typu  tom  poezji  w  dorobku  lite-
rackim Danuty Sułkowskiej. Mamy bo-
wiem do czynienia z autorskim wybo-
rem  wierszy,  głęboko  przemyślanym 
i subiektywnym, będącym w swej isto-
cie kreacją artystyczną o charakterze 
metatekstowym. Jest to więc pozycja 
niezwykle  interesująca  zarówno  dla 
badaczy, jak i obserwatorów twórczo-
ści autorki” – pisze w posłowiu Justy-
na Sułkowska-Bajdo, redaktor tomu.
  W  tematykę  i  klimat  utworów  za-

mieszczonych w  tomie  „Ślady na wo-
dzie” wprowadził uczestników spotka-
nia  Paweł  Szeliga  podczas  rozmowy 
z Autorką. Wybrane wiersze z tomu in-
terpretowali Barbara Paluchowa  i  Ja-
cek Lelek, przy akompaniamencie for-
tepianowym  i  wokalnym  Magdaleny 
Makowskiej.
Równocześnie  odbyły  się  zaję-

cia  plastyczne  „W  świecie  kolorów 
i  dźwięków”  dla wszystkich  chętnych 
czytelników  oddziału  dla  dzieci.  Na 
podstawie wierszy Stanisława Barań-
czaka  „Dziaberliada”  oraz  Małgorza-
ty  Strzałkowskiej  „Gwałtu!  Rety!  Co 
się dzieje?!” dzieci tworzyły ilustracje, 
postać  „echa”  i  „dziaberłaka”,  różny-
mi  technikami  plastycznymi.  Zabawy 
i gry naszych dziadków: państwa mia-

sta,  rebusy,  papier  kamień  nożyce, 
kółko i krzyżyk oraz wyszukiwanki lite-
rowe do wierszy, dostarczyły młodym 
czytelnikom wielu radości. Na zakoń-
czenie akcji wszystkich zaproszono na 
projekcję filmu  familijnego  „Biuro de-
tektywistyczne  Lassego  i Mai.  Pierw-
sza tajemnica”.
Bibliotekę  odwiedzili  uczniowie  Ze-

społu Szkół w Starym Sączu wraz z wy-
chowawczynią,  panią  Dorotą  Kulig. 
Młodzież zapoznała się z ofertą biblio-
teczną, zasadami korzystania z biblio-
teki  i  wyszukiwania  określonych  po-
zycji w  księgozbiorze. Grupa uczniów 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym 
Sączu,  wraz  z  opiekunami:  panią  Ur-
szulą Dzięgą, panią Anną Grabek, pa-
nią  Renatą  Jasińską-Nowacką  i  pa-
nią Barbarą Kulig gościli w bibliotece 
na projekcji filmu „Wytrwałością czło-
wiek  cudów  dokaże.  Seweryn  Udzie-
la”. Obejrzeli także wystawę „Seweryn 
Udziela (1857–1937) – etnograf i jego 
Stary Sącz”. 
Warto dodać, że w Oddziale dla Dzie-

ci  od  września  odbywają  się  cyklicz-
ne  zajęcia  dla  poszczególnych  grup 
przedszkolnych z przedszkoli z terenu 
Starego Sącza. Przedszkolaki uczą się 
korzystać z księgozbioru, słuchają czy-
tanych im bajek oraz biorą udział w za-
jęciach  literacko-plastycznych.  Swoją 
działalność rozpoczął również działają-
cy przy Oddziale dla Dzieci Klubik Ma-
łego Czytelnika, na którego spotkania 
przychodzą  maluchy  w  wielu  2–4  lat 
wraz  ze swoimi opiekunami. Wspólna 
zabawa,  gry,  czytanie  bajek  oraz  wy-
konywane prace plastyczne dają dzie-
ciom wiele radości. (WW)
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wydarzenia

W Barcicach po raz dzięwiąty, a zarazem ostatni odbył się jeden z największych 
i najważniejszych festiwali muzyki etnicznej i bałkańskiej w Polsce. Pannonica 
Festival co roku przyciąga liczną kolorową międzynarodową publiczność szu-
kającą wyjątkowych wrażeń i emocji. Na trzy dni na scenie oraz w całej fe-
stiwalowej wiosce zapanowały pozytywna energia, radość, miłość oraz sza-
cunek do szeroko rozumianej odmienności. Zapłonął ogień, zarówno ten 
muzyczny, jak i prawdziwy. 

Dobra informacja jest taka, że jubileuszowa, 10. edycja festiwalu Pan-
nonica na pewno odbędzie się w nowym miejscu, czyli położonym w nieda-
lekiej odległości od Barcic Myślcu, również nad Popradem. W latach 70. 
i 80. dokładnie w tym miejscu odbywały się słynne 
KRAMy (Konfrontacje Ruchu Artystycznego Młodzie-
ży). Przyciągały one tłumy ludzi i tradycja ta powróci 
w nowej odsłonie. (WW)

Pannonica przenosi się do Myślca
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Zarejestruj się na stronie 
bezpieczenstwo.krus.gov.pl 
i rozwiąż test.
Regulamin konkursu dostępny jest na 
www.krus.gov.pl

III Ogólnopolski Konkurs Testowy
z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe 
o wartości ok. 600 zł brutto

Powodzenia!

Zakończeniekonkursu25.11.2022 r.

Patronat medialny

Zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych 
17 września br. (sobota) na placu papieskim odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP. 13 Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Stary Sącz i 3 z Gminy Piwniczna-Zdrój rywalizowały ze sobą w trzech kon-
kurencjach: musztra, sztafeta i ćwiczenie bojowe. 

Drużyny  z  terenu  Gminy  Stary 
Sącz wykazały  się  dużym pro-
fesjonalizmem  i  zaangażowa-

niem,  zwłaszcza  młodzieżowa  dru-
żyna  z  jednostki  OSP  Moszczenica 
Wyżna,  która  wywalczyła  pierwsze 
miejsca, zarówno w kategorii chłopię-
cej,  jak  i  dziewczęcej.  Wyniki  zawo-
dów dla zespołów z Gminy Stary Sącz 
przedstawiają się następująco:
• drużyny Chłopięce
I  miejsce    –  MDP  z  jednostki  OSP 
Moszczenica Wyżna;
II  miejsce  –  MDP  z  jednostki  OSP 
Gaboń;
III  miejsce  –  MDP  z  jednostki  OSP 
Gołkowice Górne;
IV  miejsce  –  MDP  z  jednostki  OSP 
Przysietnica;
V miejsce – MDP z jednostki OSP Sta-
ry Sącz.
• drużyny dziewczęce
I  miejsce    –  MDP  z  jednostki  OSP 
Moszczenica Wyżna;
II  miejsce    –  MDP  z  jednostki  OSP 

Gołkowice Górne;
III  miejsce    –  MDP  z  jednostki  OSP 
Stary Sącz.

Medale oraz nagrody wręczali: Bur-
mistrz  Starego  Sącza,  Komendant 
Gminny ZOSP RP w Starym Sączu Pa-
weł  Banach,  Prezes  Miejsko-Gmin-
nego  ZOSP  RP  Piwniczna-Zdrój  Jan 
Żywczak,  Komendant  Gminny  ZOSP 
RP  Czesław  Tomaszewski  oraz  Pre-
zes jednostki OSP Stary Sącz Roman 
Jop.  Nagrody  zostały  ufundowane 
przez: burmistrza Starego Sącza Jac-
ka  Lelka,  Piwniczanka  Spółdzielnia 
Pracy,  nadleśniczego  w  Starym  Są-
czu,  BATIM w  Starym  Sączu,  Cukier-
nię  Jeziorek  w  Starym  Sączu,  Urząd 
Marszałkowski  w  Krakowie,  Bank 
Spółdzielczy w Starym Sączu, Lemur 
Park w Starym Sączu, M Park w Po-
degrodziu,  Reflex  w  Nowym  Sączu, 
ZOSP  RP  Filia  w  Nowym  Sączu,  Fa-
kro  w  Nowym  Sączu,  Niepubliczne 
Przedszkole Muzyczne Bajkowy Dom 

w Gołkowicach Górnych, Aptekę Kin-
ga w Starym Sączu, Biurowiec w Sta-
rym Sączu oraz Sądeckie Wodociągi. 
(WW)
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Wybiegana Miejska Góra 
Tegoroczna edycja V Biegu i Marszu Nordic Walking o Puchar Miejskiej Góry odbyła się 3 września 2022 roku 
i po raz kolejny zgromadziła ponad 150 zawodników, którzy rywalizowali w dwóch biegach na 16 km oraz na 5,5 
km, odbył się również Marsz NW na 5,5 km. 

Zawody  pokazały,  że  Miejska  Góra  jest  wspaniałym 
miejscem do sportowej rywalizacji dla wszystkich, którzy 
lubią biegać czy maszerować. Dla najmłodszych przygo-
towano niespodziankę - Bieg Kumaka, w którym uczestni-
czyło ponad 50 dzieci. Organizatorem zawodów było Sto-
warzyszenie AKTYWNY STARY SĄCZ, przy wsparciu Gminy 
Stary  Sącz.  Patronat  Honorowy  nad  tegoroczną  edycją 
objęli burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, starosta no-
wosądecki Marek Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dy-
rekcji  Lasów  Państwowych  w  Krakowie  Paweł  Szczygieł 
oraz prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Kra-
kowie Grzegorz Biedroń. Tegoroczne zawody wsparło rów-
nież Województwo Małopolskie. W tym roku na linii startu 

stanęli  zawodnicy m.in  z Krakowa, Wieliczki,  Limanowej 
Gorlic,  całego  powiatu Nowosądeckiego, Nowego  Sącza 
oraz  zaprzyjaźniona  ze  Starym  Sączem  grupa  biegacza 
z  Rytra. Na  linii  startu  nie  zabrakło  samorządowców  ze 
Starego Sącza: burmistrza Jacka Lelka i radnego Jana To-
karczyka,  którzy  pokonali  trasę marszu Nordic Walking. 
– Dziękujemy wszystkim, który wsparli nasze zawody 
sportowe w różnej postaci: OSP Stary Sącz, Moszczeni-
cy Niżnej, Wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego 
w Stary Sączu oraz wielu osobom prywatnym, bez któ-
rych trudno byłoby zorganizować to sportowe wydarzenie. 
Zapraszamy za rok!!! – podsumowuje tegoroczną edycję 
Sławomir Szczepaniak, współorganizator Biegu. (WW)
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