
 

  

 
 

 

 

 

VII ZJAZD SĄDECZAN 
 

 

Świadomi, że historia, tradycja i solidarność społeczna stanowią o naszej tożsamości, 

dokładamy wszelkiej troski aby duchowe i materialne dziedzictwo przodków zostało zachowane,  

a przywiązanie do Sądecczyzny stawało się czynnikiem budującym. 

Już po raz siódmy Sądeczanie porozrzucani po całym świecie spotkają się pod Ołtarzem 

Papieskim w Starym Sączu na corocznym Zjeździe Sądeczan. Zjazd Sądeczan łączy rodowitych 

mieszkańców Sądecczyzny oraz miłośników tego regionu, którzy czują potrzebę kultywowania lokalnej 

tożsamości oraz troskę o społeczny i kulturowy rozwój Ziemi Sądeckiej. Jest to święto wszystkich 

Sądeczan - tych, którzy nigdy nie opuścili rodzinnego gniazda, i tych, których los rzucił w daleki świat. 

We wspólnocie odnajdujemy więzy, które nas łączą: wiarę, tradycję, kulturę, język. 

To wyjątkowy zjazd w kulturowo i historycznie ważnym dla regionu miejscu. To tutaj 20 lat 

temu przy zgromadzeniu dziesiątek tysięcy sądeczan papież Jan Paweł II wyniósł do chwały świętych 

Kingę, Panią Ziemi Sądeckiej, z pochodzenia Węgierkę. Wymiana polsko-węgierskiej myśli na stałe 

zapisała się też w historii miasta, które od stuleci było punktem przenikania się obydwu kultur. Tym 

samym nieprzypadkowo wydarzeniem w Starym Sączu, które odbędzie się w przeddzień Zjazdu 

Sądeczan będzie Forum Polsko-Węgierskie z udziałem znamienitych gości z Polski i zagranicy. 

VII Zjazd Sądeczan rozpocznie się od uroczystej Mszy Świętej 19 maja 2019 przy Ołtarzu 

Papieskim. Po Eucharystii zgromadzeni wezmą udział w wielkim pikniku z mnóstwem atrakcji. Na 

scenie zaprezentują się kandydaci nominowani do plebiscytu o „Nagrodę Społeczno-Kulturalnego 

Towarzystwa Sądeczanin” (zespołów regionalnych, kapel i orkiestr dętych oraz osoby, które swoim 

dorobkiem twórczym i talentem artystycznym uczą szacunku do miejsca, w którym żyjemy, do tradycji 

i kultury naszego regionu, kultywują historię i tradycję naszej Małej Ojczyzny). Koneserzy będą mogli 

podziwiać dzieła twórców ludowych na największej w tym regionie wystawie. Ponadto odbędą się: 

konkurs na potrawę regionalną z prezentacją Kół Gospodyń Wiejskich, zawody Ochotniczych Straży 

Pożarnych, Turniej Gmin. Uczestnicy Zjazdu wezmą udział w autentycznym wydarzeniu, które promuje 

kulturę Sądecczyzny, a jednocześnie pokazuje jej współczesne atuty. Uroczystości towarzyszy Bieg 

Sądeczan a dla rodzin z dziećmi przewidziano strefę zabaw. 

Wierzymy, że nasza wspólna troska o promocję Sądecczyzny, jej potencjału i tradycji przysłuży 

się regionowi. Zapraszamy na to doniosłe wydarzenie. 

  

Prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” 

 

 

 

 
Zygmunt Berdychowski 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM VII ZJAZDU SĄDECZAN 

19 MAJA 2019, STARY SĄCZ 

DIECEZJALNE CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II  

 

10:00  MSZA ŚWIĘTA PRZY OŁTARZU PAPIESKIM 

11:30  ZJAZD SĄDECZAN NA BŁONIACH STAROSĄDECKICH 

 

WYSTĘPY ZESPOŁÓW REGIONALNYCH I ORKIESTR Z SĄDECCZYZNY 

 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW VII PLEBISCYTU „O NAGRODĘ SPOŁECZNO – 

KULTURALNEGO TOWARZYSTWA „SĄDECZANIN” 

 

WYSTAWA TWÓRCÓW LUDOWYCH 

 
ZAWODY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

 

JARMARK WYROBÓW REGIONALNYCH 

 

BIEGI SĄDECZAN 

 
WYSTĘP LAUREATÓW „SĄDECKICH MŁODYCH TALENTÓW” 

 

KONKURS „TRADYCYJNA POTRAWA SĄDECKA” 

 

PREZENTACJA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

  
WYSTĘPY GAWĘDZIARZY LUDOWYCH 

  

TURNIEJ GMIN 

 

POKAZY PLENEROWE Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 
 

ZABAWY DLA DZIECI I RODZIN 

 

LOTERIA FANTOWA 

Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” 

ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz 

tel: (18) 475 16 20, mail: sekretariat@sadeczanin.info 


