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KACPER DĄBROWSKI
Muzyczna podr ż

NAJLEPIEJ CZUJĘ SIĘ W MUZYCZNEJ PODR ŻY
ROZMOWA Z KACPREM DĄBROWSKIM,STAROSĄDECZANINEM, MUZYKIEM,
ABSOLWENTEM UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W
WARSZAWIE I HOCHSCHULE FÜR MUSIK WE FRYBURGU
Starosądeczanie nie związani bliżej z
muzyką klasyczną usłyszeli o Panu przy
okazji stypendium burmistrza Starego
Sącza dwa lata temu. Już wtedy m gł się
Pan pochwali bogatym muzycznym CV.
Co zmieniło się od tego czasu?
Patrząc
na
wielowiekową
tradycję
muzyczną miasta, wyr żniającą się na
arenie
międzynarodowej,
trudno
uwierzy , by przeciętny starosądeczanin
nie był związany bliżej z muzyką
klasyczną
( miech!).
Je li
chodzi
natomiast o minione dwa lata, to muszę
przyzna , że do istotnych wydarze tego
okresu
zdecydowanie
zaliczyłbym
uko czenie Hochschule für Musik we
Fryburgu, jak r wnież naszej polskiej
uczelni,
mianowicie
Uniwersytetu
Muzycznego im. Fryderyka Chopina w
Warszawie. Ważny moment to wydanie
mojej debiutanckiej płyty z zespołem
INSOMMA,
wsp łtworzonym
ze
wspaniałą klawesynistką, a prywatnie
długoletnią przyjaci łką Darią Kubik.
Pole moich aktywno ci artystycznych z
powodu
okoliczno ci zmieniło swoje
oblicze, ale nie przeszkodziło mi to w
owocnym
udziale
w
konkursach
muzycznych. Mniejsza ilo
koncert w
pozwoliła mi na spokojniejszą pracę nad
nowym repertuarem, dając przestrze i
czas do namysłu.
Kwarantanny spowodowane podr żami
sprawiły, że miałem okazję do spędzenia
czasu sam ze sobą, czego bardzo mi
wtedy brakowało.

Czy może Pan przybliży repertuar
jakim Pan się zajmuje, ulubioną epokę
muzyczną, scharakteryzowa się jako
muzyk?
Trudno jest mi w jakikolwiek spos b
siebie scharakteryzowa . My lę że tym co
obecnie mnie najbardziej zajmuje są
nieustanne artystyczne poszukiwania.
Staram się by mediatorem w
muzycznych sporach na granicach epok,
styl w i technik, bo wła nie tam
odnajduje najsilniejsze i najczystsze
spoiwo sztuki - piękno. Jako badacz
muzyki obecnie pochłonięty jestem
tw rczo cią z okresu wczesnego
romantyzmu, zwłaszcza w kontek cie
sztuki fletowej, więc r wnież nad takim
repertuarem spędzam najwięcej czasu.

Carolego i jego niesamowita wiedza, były
czym co skłoniło mnie jak i ponad stu
innych kandydat w do przystąpienia do
egzamin w wstępnych ( miech!).
Położenie Fryburga w blisko ci z Francją
i Szwajcarią pozwala mi na częste
kontakty z innymi ważnymi centrami
muzyki jak Bazylea czy Strasbourg. To co
cenie sobie r wnież w niemieckiej
uczelni, to jej międzynarodowy klimat.
Wsp łpraca z reprezentantami tak wielu
narodowo ci pozwala mi lepiej pozna
nie tylko kulturę i języki innych kraj w,
ale r wnież spos b pojmowania wiata.

Co skłoniło Pana do podjęcia dalszego
kształcenia w Hochschule für Musik we
Fryburgu?
Przede wszystkim pomysł ten
zaproponowała mi pani dr hab. Agata
Igras, kt ra była moją profesorką podczas
studi w w Warszawie. Renoma klasy fletu
w Hochschule für Musik, jest znana na
całym wiecie i budowana latami
do wiadczenia profesor w i sukces w
absolwent w. Wykładowcami byli tutaj
najlepsi fleci ci, autorzy wspaniałych
podręcznik w metodycznych. Począwszy
od Gustawa Schecka, poprzez Aurele
Nicoleta, Filexa Renggliego, a
sko czywszy na Mario Carolim, obecnym
profesorze. Kunszt gry profesora
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W PEWNYM STOPNIU UTOŻSAMIAM
SIĘ Z TYTUŁOWYMI „BIEGUNAMI”
NASZEJ NOBLISTKI OLGI
TOKARCZUK, BO W PODRÓŻY CZUJĘ
SIĘ NAJLEPIEJ I NIE MAM TU NA
MYŚLI JEDYNIE PRZEMIESZCZANIA
SIĘ Z MIEJSCA W MIEJSCE. POZA
MUZYKĄ KLASYCZNĄ NIE SĄ MI
OBCE TAKIE GATUNKI JAK JAZZ,
POP CZY INDIE. TO DAJE MI
AKTUALNE SPOJRZENIE NA
CZŁOWIEKA, NA SIEBIE, JAKO
ODBIORCĘ OTOCZONEGO BODŹCAMI
NA MIARĘ JEGO CZASÓW.
STARY.SACZ.PL
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Duet INSOMMA, kt ry tworzy Pan z
klawesynistką Darią Kubik ma już za
sobą pierwszą płytę. Wzięli cie na
warsztat utwory Jana Sebastiana Bacha.
Bacha interpretuje i wykonuje setki
muzyk w. Czy trudno było p j w tym
kontek cie własną wykonawczą drogą?
Wbrew pozorom, nowych interpretacji
sonaty h-moll Bacha nie ma zbyt wiele.
Oczywi cie, w panującym trendzie
wykonawstwa historycznie
poinformowanego (czyli jedynie na
instrumentach z epoki i we względnej
zgodzie z zasadami zawartymi w
traktatach tamtych czas w) istnieje wiele
fantastycznych album w, jednak niewiele
jest nagra poruszających problematykę
wykonawczą w kontek cie fletu
wsp łczesnego. W wielkim skr cie, wraz
z Darią chcieli my pokaza , że jako
arty ci wykonawcy nie musimy czu się
rozerwani między cisłymi zasadami
wykonawczymi a wolno cią wypowiedzi.
Wierzę, że jeżeli nie przekracza się
pewnych tendencji, a balansuje na ich
granicach, o czym już wspominałem, to
rezultaty mogą by zniewalające.
Czy duet planuje koleje wydawnictwo?
Jakie plany na najbliższe miesiące?
Ależ oczywi cie. Obecnie bardzo ciężko
pracujemy nad kolejnym projektem,
jednak obecnie nie wolno mi nic więcej
zdradzi .
Starosądeczanina nie mogę nie zapyta o
Festiwal Muzyki Dawnej. Jest Pan
bywalcem, czy wpada Pan okazjonalnie?
Jak by Pan ocenił ten zasłużony festiwal
w jego obecnym kształcie?
Z przyjemno cią uczestniczę w
festiwalowych koncertach za każdym
razem gdy tylko jestem w Starym Sączu.
Ostatnie edycje są mi w jaki spos b
bliższe, bowiem wielu z zapraszanych
wykonawc w to moi przyjaciele, bąd
bliscy znajomi. Cieszy mnie r wnież fakt,
że festiwal transmitowany jest na falach
radiowej „Dw jki”, dzięki temu w
ubiegłym roku mogłem ledzi jego
przebieg będąc w domu w Niemczech.
Moim zdaniem warto doceni , że wraz ze
zmieniającymi się dyrektorami festiwalu,
zmienia się r wnież jego oblicze. nie ma
stagnacji. Uważam że jest to bardzo
dobra tendencja, kt ra pozwala na
zachowanie r wnowagi między my lą
przewodnią festiwalu, a nowymi
trendami towarzyszącymi interpretacji
muzyki.

STARY.SACZ.PL

POSŁUCHAJ

Flute Sonata in B minor, BWV 1030
Pr buje Pan r wnie sił jako dziennikarz
muzyczny...
Dziennikarz muzyczny to za dużo
powiedziane. Wsp łpracując z magazynem
Laboratorium Muzycznych Fuzji i dzielę się
jedynie swoimi spostrzeżeniami
dotyczącymi nowo ci muzycznych na rynku
polskim i zagranicznym. Okazjonalnie piszę
r wnież dla polskiego wydania
międzynarodowego czasopisma „ lady”,
będącego magazynem ruchu Komunia i
Wyzwolenie. W moim przypadku okre lenie
recenzent wydaje się by bardziej trafnym,
lecz i tak staram się go unika . W
publikacjach pr buję podkre la moje
indywidualne podej cie do nagra , czego
skutkiem są podejmowane przez
czytelnik w dyskusje - tworzenie
społeczno ci to jeden z istotnych aspekt w
mojej aktywno ci na tym polu
Rozmawiał Rafał Kamie ski
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Sezon rowerowy rozpoczęty
Na tytuł Miejsca Przyjaznego Rowerzystom zasłużyły
jak na razie 4 obiekty w naszej gminie. Oferują
minimalnie: bezpieczne i nieodpłatne przechowanie
rowerów wraz z bagażem w trakcie pobytu,
nieodpłatne
udostępnianie
narzędzi
do
podstawowych napraw rowerów
i aktualną
informację o pobliskich punktach serwisowych i
sklepach
rowerowych.
Certyfikację
Miejsc
Przyjaznych
Rowerzystom
wprowadzono,
by
umożliwić miłośnikom dwóch kółek dostęp do usług
na najwyższym poziomie. System promuje miejsca, w
których rowerzyści mogą liczyć na dodatkowe
ułatwienia i usługi. W budowanie wizerunku
Małopolski i Gminy Stary Sącz jako destynacji
turystyki rowerowej włączyły się: Łowisko Stawki w
Barcicach
Dolnych,
Ośrodek
wypoczynkowy
JordaNova w Gołkowicach, JM Bike Serwis w Starym
Sączu i Ogród Marzeń w Myślcu - Zagórzu.

JORDANOVA

JM BIKE SERWIS

ŁOWISKO STAWKI

OGRÓD MARZEŃ

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA
JACEK LELEK: STARY SĄCZ DAJE
OGROMNIE ROWEROWE
MOŻLIWOŚCI. DLA KAŻDEGO.
KTO WOLI PŁASKI TEREN, MOŻE
KREŚLIĆ DOWOLNĄ
KOMBINACJĘ PĘTLI.
A KTO WOLI STROME PODJAZDY

Nowy Rowerowy Przewodnik

I PIĘKNE WIDOKI PRZY OKAZJI,

Portal turystyczny Województwa Małopolskiego
prowadzony przez Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego prezentuje 19
propozycji na jedno-, kilkudniowe lub rodzinne
wyprawy rowerowe. Wycieczki polecają znani i
lubiani
autorzy
popularnych
blogów
podróżniczych.
Rzecz
godna
polecenia
szczególnie na najbliższe miesiące, bo sezon
rowerowy właśnie się rozpoczął. Wśród
propozycji rozmaitych tras są oczywiście i takie,
które nie omijają naszego miasta i gminy.
Zapraszamy do lektury, a potem na rower i do
Starego Sącza i w Beskid Sądecki !

TEN MOŻE CZERPAĆ PEŁNYMI
GARŚCIAMI. KIEDYŚ WE
WŁOSKIM CASALE NIE MOGŁEM
SIĘ NADZIWIĆ, SKĄD TAM TYLU
ROWERZYSTÓW. AŻ MIEJSCOWY
BURMISTRZ WYJAŚNIŁ MI: „TU
SIĘ ZACZYNA PŁASKA JAK STÓŁ
DOLINA PADU. I WSZYSCY
KOLARZE Z TEJ DOLINY
PRZYJEŻDŻAJĄ DO NAS, ŻEBY
POJEŹDZIĆ PO GÓRKACH”.
JEŻDŻENIE POD GÓRĘ MA SENS!

STARY.SACZ.PL

KLIKNIJ I POBIERZ !
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Rozbrajanie ekologicznej bomby
To operacja kosztowna i długotrwała, ale konieczna - dla zdrowia, dla czystego
środowiska, dla atrakcyjności gminy pod względem inwestycyjnym i komfortu życia
mieszkańców, wreszcie wymagana przepisami prawa. Realizowany obecnie projekt
budowy kanalizacji i sieci wodociągowej wart 70 mln zł jest niemal na półmetku.
BURMISTRZ STAREGO SĄCZA JACEK LELEK:
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
POZYSKALIŚMY PONAD 12 MILIONÓW ZŁOTYCH I JEST TO
WIELKI ZASTRZYK FINANSOWY DLA NASZEGO BUDŻETU,
KTÓRY SPOŻYTKUJEMY INWESTYCYJNIE. TYMCZASEM W
TYM MOMENCIE GMINA JEST NIEMAL NA PÓŁMETKU
REALIZACJI NAJWIĘKSZEGO POD WZGLĘDEM
FINANSOWYM PROJEKTU, WARTEGO 70 MILIONÓW
ZŁOTYCH, A ZWIĄZANEGO Z ROZBUDOWĄ SIECI
KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ. TROCHĘ NAM TA
INWESTYCJA SPOWSZEDNIAŁA, ALE ONA CAŁY CZAS SIĘ
DZIEJE. JEST WIELKA, SKOMPLIKOWANA, TRUDNA I
KOSZTOWNA. Z TEGO PROJEKTU ZAKOŃCZYLIŚMY JUŻ
PRACE W REJONIE ULIC PIŁSUDSKIEGO I PARTYZANTÓW,
W TYM MOMENCIE TRWA BUDOWA KANALIZACJI W
MOSTKACH I MOSZCZENICY NIŻNEJ. LICZMY, ŻE
WYKONAWCA UPORA SIĘ Z PROJEKTEM I RUSZY
Z PRACAMI W GOŁKOWICACH DOLNYCH I MOSZCZENICY
WYŻNEJ, GDZIE OPRÓCZ KANALIZACJI BĘDZIE
BUDOWANA TEŻ SIEĆ WODOCIĄGOWA.

CIEKAWOSTKA
Instalacja fotowoltaiczna zamontowana
na budynku klubowym Sokoła Stary Sącz
zasila przepompownię ścieków przy ul.
Bandurskiego

STARY.SACZ.PL
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Stan prac
Kanalizacja sanitarna Południe - zakończone
Kanalizacja sanitarna Bazielicha - zakończone
Kanalizacja sanitarna Węgierska - zakończone
Komponent fotowoltaika - zakończone
Kanalizacja sanitarna Zachód - zakończone
Kanalizacja sanitarna i wodociąg Mostki - w trakcie
budowy - konieczność przeprojektowania ze
względu na duże ilości wody w wykopie - być może
to spowoduje konieczność zmiany terminu realizacji
Kanalizacja sanitarna Moszczenica Niżna - w trakcie
budowy - termin zakończenia: 31.10.2021
Kanalizacja sanitarna Gołkowice Dolne - zaprojektuj
i wybuduj - w trakcie opracowywania projektu
Kanalizacja sanitarna i wodociąg Moszczenica
Wyżna - zaprojektuj i wybuduj - w trakcie
opracowywania projektu.
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„Stary Sącz - kreatywnie” -piąta edycja konkursu fotograficznego

fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zapraszają
do udziału w piątej edycji Konkursu Fotograficznego „Stary Sącz - kreatywnie”, tym razem pod hasłem „Punkty
widokowe wraz z ich walorami na terenie gminy Stary Sącz”. Organizatorzy cieszącego się uznaniem konkursu, w
tym roku zachęcają do fotografowania najpopularniejszych punktów widokowych w Starym Sączu i całej gminie, a
jednocześnie stanowiących jedne z większych atrakcji turystycznych Popradzkiego Parku Krajobrazowego
obiektów: Platformy Widokowej – Ślimak w Woli Kroguleckiej, Enklawy Bobrowisko oraz powstającej atrakcji na
Miejskiej Górze - "leśnego molo". Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Muzeum Regionalne im.
Seweryna Udzieli w Starym Sączu ul. Rynek 6, 33-340 Stary Sącz, „konkurs fotograficzny”, od 1 do 30 września
2021 roku. Laureatom konkursu zostaną przyznanie nagrody pieniężne. "Projekt jest dofinansowany z budżetu
powiatu nowosądeckiego". Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu na stronie stary.sacz.pl
NOWY PORTAL UTWORZONY PRZEZ
STOWARZYSZENIE GÓRALI
POPRADZKICH W PRZYSIETNICY

STARY.SACZ.PL
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W BARDZO WIELKIM SKRÓCIE KANALIZACJA, DROGI, SALE
GIMNASTYCZNE, ATRAKCJE
TURYSTYCZNE ITP. ITD.
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Galerii IMO konkurs na plakat
Międzynarodowy rozmach
miał konkurs na plakat
"Pandemia? Kryzys!"
zorganizowany przez
starosądecką IMO Galerię.
Na konkurs plakatu
nadesłano aż 1190 prac! Nie
tylko z Polski, ale z 14 krajów!
Między innymi z Meksyku,
Ekwadoru, Kuby, Turcji,
Indonezji i Chin.
Prezentujemy tutaj pracę,
która zdobyła II nagrodę, ale
wszystkie nagrodzone
plakaty i wiele innych
konkursowych galeria
zaprezentuje, kiedy otworzy
swoje podwoje, a od tego
dzielą nas już tygodnie.
"Odwołanie się do stereotypu
artysty jako lekkoducha i
niebieskiego ptaka (beret
jako atrybut) ma w tym
przypadku poruszający, ale i
sympatyczny sens. Jeśli
chcemy się cieszyć ich
obecnością i słuchać ich
śpiewu, winniśmy im pomóc
w każdy możliwy sposób w
geście solidarności" uzasadniło ten akurat wybór
jury.

TO JUŻ OSTATNIA
PROSTA. JUŻ
NIEDŁUGO ODDAMY
DO UŻYTKU NOWĄ
SIEDZIBĘ CENTRUM
KULTURY I SZTUKI IM.
ADY SARI I GALERIĘ
IMO.
ELEWACJE NABRAŁY
OSTATECZNYCH
KSZTAŁTÓW I TRWAJĄ
PRACE
WYKOŃCZENIOWE.
ZARYSOWAŁA SIĘ TEŻ
NOWA OTWARTA
PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA OGÓLNODOSTEPNY
SKWER U ZBIEGU ULIC
KOPERNIKA I
DASZYŃSKIEGO,
KTÓRY UDOSTĘPNIMY
MIESZKAŃCOM

STARY.SACZ.PL
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Fotograficzne impresje

Inwestycje

W tym miejscu publikujemy najczę ciej zdjęcia przedstawiające uroki Starego
Sącza, Gminy Stary Sącz, czy szerzej Beskidu Sądeckiego. Nie inaczej jest tym
razem. Sądecka Toskania czyli Łąki w Przysietnicy - Beskid Sądecki 2021.
Photography by Wiktor Baron

ATRAKCYJNOŚĆ
STAREGO SĄCZA DLA
INWESTORÓW WIDAĆ
JAK NA
DŁONI.BROWAR
RZEMIEŚLNICZY NA
MIEJSCU DAWNEJ
"PRZYSTANI"

Do wynajęcia mamy lokale użytkowe
w przychodni lekarskiej w Starym
Sączu i w o rodku zdrowia w
Gołkowicach.
Szczeg łowe
informacje w starosądeckim MZGK
pod numerem telefonu 18 446 00 64.
Lokal użytkowy przeznaczony na
działalno medyczną w zakresie
rehabilitacji
o
łącznej
powierzchni
82,56
m2
(Gołkowice).
Lokal użytkowy przeznaczony na
działalno
medyczną o łącznej
powierzchni 107,40 m2 (Stary
Sącz)
STARY.SACZ.PL
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