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Prezydent RP Lech Kaczyński w Sandomierzu
- Proszę pamiętać, iż piękny Sandomierz wart jest powrotów
i zawsze wita swych gości i przyjaciół z prawdziwie staropolską gościnnością – tymi słowami burmistrz Sandomierza Jerzy
Borowski żegnał goszczącego w zabytkowym grodzie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. - Tak się złożyło, że w Sandomierzu jeszcze nie byłem. Muszę przyznać, że Sandomierz jest
piękniejszy niż myślałem – powiedział na zakończenie swojej
wizyty w nadwiślańskim mieście Prezydent Lech Kaczyński.
Wizyta głowy państwa polskiego w Sandomierzu miała
miejsce 12 maja 2009 roku. Chociaż wizyta Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego trwała tylko kilka godzin, to program jego pobytu był niezwykle bogaty.

- Panie Prezydencie, szanowni Państwo. Z prawdziwą przyjemnością i dumą pragnę zaprezentować Sandomierz – miasto
ze wszech miar godne uwagi, zainteresowania i podziwu. To
zabytkowy, staropolski gród stanowiący dziś prawdziwy skarb
narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego – przekonywał podczas swego wystąpienia burmistrz Jerzy Borowski.
- Mimo wielu dziejowych przeciwności, Sandomierz do dziś
zachował swe piękno. Na każdym kroku widać ślady wielowiekowej, przebogatej historii i współczesności, wpisujących miasto w dzieje Polski i Europy. Obecne pokolenia kochających
swe miasto Sandomierzan, dbają o zachowanie jego dziedzictwa oraz aktywnie działają na rzecz jego dalszego rozwoju –
wyjaśniał gospodarz prastarego Sandomierza.
W licznej delegacji głowy państwa obecni byli najbliżsi
jego współpracownicy z kancelarii Prezydenta RP, a także
parlamentarzyści. Wśród znakomitych gości nie zabrakło również administratora Diecezji Sandomierskiej ks. bp Edwarda
Frankowskiego oraz przedstawicieli Rady Miasta Sandomierza. Podczas swego wystąpienia w sandomierskim zamku Prezydent Lech Kaczyński mówił o panującym obecnie kryzysie
gospodarczym i jego niepokojącym wpływie na zwiększające
się bezrobocie. Zapowiedział, że będzie wzywał rząd do przeciwdziałania tej niepokojącej sytuacji. Ponadto zachęcał zgromadzonych do udziału w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W czasie wizyty w Sandomierzu, prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu towarzyszył burmistrz miasta Jerzy Borowski oraz administrator
Diecezji Sandomierskiej bp Edward Frankowski.

Oficjalne rozpoczęcie spotkania miało miejsce na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego. W imieniu mieszkańców
Sandomierza Prezydenta RP Lech Kaczyńskiego powitał burmistrz Jerzy Borowski. Następnie w Sali Rycerskiej zamku
odbyło się spotkanie z przedstawicielami miejscowych instytucji samorządowych, duchowieństwa, zakładów pracy, szkół,
środowiska akademickiego, organizacji kombatanckich.
Spotkanie w sandomierskim zamku
- Serdecznie witam Pana Prezydenta w murach naszego staropolskiego, królewskiego grodu w imieniu własnym, samorządu
i mieszkańców Sandomierza – powiedział na początku spotkania
w zamku burmistrz Jerzy Borowski. - Z radością i dumą przyjmujemy w sandomierskim zamku królewskim zacnego gościa – Na zakończenie spotkania w zamku Prezydent RP dokonał wpisu do
Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. księgi pamiątkowej.

Odznaczenia dla opozycjonistów
Kolejnym punktem wizyty było wręczenie wysokich odznaczeń państwowych osobom, które przed 1989 rokiem,
angażowały się w opozycji demokratycznej. Wśród odznaczonych znalazło się kilku działaczy z terenu Sandomierza.
Na zakończenie spotkania w zamku Prezydent RP wpisał
się w księdze pamiątkowej:
„Z prawdziwą przyjemnością odwiedziłem Sandomierz prastary, polski gród. Piękno i niepowtarzalny, historyczny
nastrój tego miasta sprawiły na mnie wielkie wrażenie. Gorąco pozdrawiam Sandomierz i wszystkich jego mieszkańców
– wspaniałych ludzi, których tu spotkałem. Z uszanowaniem.
Lech Kaczyński - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej”.
Po spotkaniu w zamku Prezydent znalazł czas, aby zwiedzić katedrę oraz spotkać się z młodzieżą licealną z Collegium Gostomianum. Ostatnim punktem wizyty głowy państwa
w Sandomierzu było spotkanie z mieszkańcami na Rynku
Starego Miasta. Najważniejszą osobę w polskim państwie
powitała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Po krótkim
przemówieniu Prezydent Lech Kaczyński, w asyście sandomierskich harcerzy, złożył wieniec pod pamiątkową płytą na
ścianie sandomierskiego ratusza. Zaraz potem wraz ze strażnikami miejskimi wieniec złożył także burmistrza Sandomierza
Jerzy Borowski .

Podczas uroczystego spotkania na sandomierskiej Starówce burmistrz Jerzy Borowski w asyście strażników miejskich złożył wieniec
pod płytą upamiętniającą mieszkańców miasta, którzy zginęli w czasie wojny polsko – radzieckiej w 1920 roku.

Zaproszenie do Sandomierza
- Serdecznie dziękuję Panie Prezydencie za wizytę w Sandomierzu i spotkanie się z jego mieszkańcami. Pełen wdzięczności za odwiedziny naszego miasta i ciepłe słowa wypowiedziane pod jego adresem, w imieniu wszystkich Sandomierzan,
pragnę przekazać Panu wedutę, autorstwa sandomierskiego artysty grafika Andrzeja Karwata, przedstawiającą widok prastarego Sandomierza
– powiedział już na zakończenie wizyty Prezydenta RP burmistrz miasta
Jerzy Borowski.
- Proszę pamiętać, iż piękny Sandomierz wart jest powrotów i zawsze
wita swych gości i przyjaciół z prawdziwie staropolską gościnnością. Gorąco dziękujemy Panie Prezydencie!
– dodał na zakończenie wizyty Prezydenta w Sandomierzu burmistrz miasta Jerzy Borowski.
Na zakończenie wizyty w Sandomierzu
Prezydent Lech Kaczyński osobiście
pożegnał zgromadzonych na Starówce
mieszkańców miasta.
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Wizyta Prezydenta Lech Kaczyńskiego w Sandomierzu była transmi- Na Rynku Starego Miasta Prezydent Lech Kaczyński spotkał się z
towana „na żywo” przez kilka stacji telewizyjnych i radiowych oraz mieszkańcami Sandomierza.
relacjonowana przez kilkunastu dziennikarzy.
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6. Festiwal Filmów Niezwykłych

Filmowcy zauroczeni Sandomierzem
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Spotkania autorskie ze znakomitymi osobowościami polskiego kina, liczne projekcje filmowe, ogólnopolskie warsztaty filmowo - muzyczne, wystawy i koncerty towarzyszące
oraz wiele innych atrakcji - to wszystko można było znaleźć
w programie 6. Festiwalu Filmów Niezwykłych, który od 28
kwietnia do 3 maja 2009 roku, odbywał się w Sandomierzu.
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W pierwszych dniach maja do Sandomierza przyjechali
niezwykle popularni, znakomici polscy aktorzy: Janusz Gajos, Krzysztof Wakuliński, Teresa Marczewska, Jan Nowicki,
a także reżyserzy: Wojciech Marczewski, Jacek Bławut, Stanisław Lenartowicz oraz Xawery Żuławski. Miłośnicy kina mieli okazję do uczestniczenia w licznych spotkaniach autorskich Na dziedzińcu sandomierskiego zamku odbyło się spotkanie z ekipą
z udziałem sław rodzimej kinematografii. Na dziedzińcu san- filmową serialu „Ojciec Mateusz”, na zdjęciu drugi z lewej: Michał
domierskiego zamku przygotowano wystawę z planu zdjęcio- Piela – filmowy aspirant Nocul.
wego, niezwykle popularnego serialu telewizyjnego – „Ojciec
Mateusz”, który w ubiegłym roku realizowano w Sandomierzu. W otwarciu plenerowej ekspozycji uczestniczył między
innymi: niezwykle pogodny i sympatyczny aktor Michał Piela,
czyli serialowy aspirant Nocul.
W ramach sandomierskiego festiwalu po raz pierwszy
odbyły się ogólnopolskie warsztaty filmowo – muzyczne,
organizowane z pomocą Sieci Kin Studyjnych. Znakomicie
wypadł także koncert Macieja Maleńczuka z zespołem, który w Domu Katolickim wykonał świetny program z ostatniej
płyty „Psychodancing”. Z okazji jubileuszu „100 - lecia filmu
polskiego”, można było wysłuchać koncertu muzyki filmowej
w wykonaniu kompozytora Rafała Rozmusa do filmu „Mogiła Nieznanego Żołnierza”. Wspomniany projekt powstał we
współpracy z Filmoteką Narodową.
Podczas trwania festiwalu odbyło się kilka ciekawych spotkań ze
znakomitymi reżyserami i aktorami; na zdjęciu od lewej: Janusz Gajos i Krzysztof Wakuliński.

Po zakończeniu projekcji filmu „Jeszcze nie wieczór”, odbyło się Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski prezentuje filmową statuetkrótkie spotkanie z reżyserem Jackiem Bławutem oraz odtwórcą kę wylicytowaną na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich
głównej roli, znakomitym polskim aktorem Janem Nowickim.
w Skolimowie.

Maciej Maleńczuk z zespołem, w Domu Katolickim wykonał świetny
koncert z ostatniej płyty „Psychodancing”.

Partnerzy i sponsorzy: Polski Instytut Sztuki Filmowej,
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Karpacka Spółka Gazownictwa – Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu,
PGNiG S.A. – Gazowania Sandomierska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Patronat medialny: TVP 1 oraz TVP INFO – Kielce,
Polskie Radio Kielce S.A., Radio „Leliwa”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Gość Niedzielny”, „Echo Dnia” oraz portal internetowy www.stopklatka.pl

Akcja „Polska Biega”
promowanie zdrowego stylu życia

Kilkadziesiąt wysportowanych osób wzięło
udział w akcji „Polska Biega”, której jeden z etapów przeprowadzono w Sandomierzu. Miłośników
biegania poprowadził wielokrotny medalista i olimpijczyk – Robert Korzeniowski.
W ramach akcji „Polska Biega” organizatorzy
zachęcali do aktywnego spędzania wolnego czasu
i promowania biegania, jako sposobu na zdrowy styl
życia. Trasa ogólnopolskiej akcji ruszyła z miejscowości Piątek, która uchodzi za centralne miejsce na
mapie kraju. W dniu 8 maja 2009 roku, uczestnicy
akcji dotarli do Sandomierza. Kolumnę biegaczy,
przez ulice miasta, poprowadził znany medalista
i wielokrotny olimpijczyk, pochodzący z Tarnobrzega - Robert Korzeniowski. Do akcji przyłączył
się również Ambasador Sandomierski Sportu, Jacek
Łabudzki – znany lekarz, sportowiec i maratończyk.
Na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu odbyło
się spotkanie sportowców z mieszkańcami.
Uczestnicy ogólnopolskiej sztafety z Robertem Korzeniow- Zastępca Burmistrza Sandomierza Marek Bronkowski odebrał od
skim, po krótkim pobycie na sandomierskiej Starówce, ruszyli Roberta Korzeniowskiego, naszego wielokrotnego olimpijczyka, okolicznościową koszulkę z autografem mistrza.
w dalszą trasę do Tarnobrzega, a potem do Przemyśla.
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Kolejnym ważnym wydarzeniem festiwalowym był wernisaż w sandomierskim BWA wystawy „Akwarele i rysunki”,
autorstwa Franciszka Maśluszczaka.
Uroczyste zakończenie sandomierskiego festiwalu odbyło
się w przepięknej scenerii romańskiego kościoła Ojców Dominikanów pw. św. Jakuba. To właśnie w tej świątyni organizatorzy wręczyli znakomitościom polskiego kina festiwalowe
statuetki. Pierwsza przypadła reżyserowi Niezwykłemu - Wojciechowi Marczewskiemu, druga powędrowała do twórców
NieZwykłego serialu, czyli do ekipy filmowej „Ojca Mateusza”, a trzecią zdobył burmistrz Sandomierza - Jerzy Borowski, który wygrał licytację przeprowadzoną na rzecz Domu
Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.
Festiwalową galę poprzedziła projekcja filmu pt. „Jeszcze
nie wieczór”, ukazującego sceny z życia emerytowanych aktorów scen polskich, mieszkających na co dzień w Skolimowie.
Po zakończeniu filmu odbyło się krótkie spotkanie z reżyserem
tego filmu - Jackiem Bławutem oraz odtwórcą głównej roli –
znakomitym polskim aktorem Janem Nowickim.
Podczas trwania festiwalu w wybranych obiektach turystycznych i kulturalnych na terenie Sandomierza prowadzono
sprzedaż specjalnych cegiełek na rzecz Domu Aktora w Skolimowie.
Przebywający w Sandomierzu aktorzy i reżyserzy nie szczędzili organizatorom imprezy słów podziękowań i pochwały za
wspaniałą atmosferę, stworzoną podczas trwania 6. Festiwalu
Filmów NieZwykłych.
***
Organizatorzy Festiwalu Filmów Niezwykłych: Urząd
Miejski w Sandomierzu, Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej, Sandomierskie Centrum Kultury; Pomysłodawca i producent: CAMFILM; Warsztaty filmowo – muzyczne „Ogrody
polskiej animacji”: Sieć Kin Studyjnych.
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