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Drodzy Państwo,

jak tylko wybrzmią brawa finałowego koncertu laureatów Konkursu im. Ady 
Sari, zaczynamy myśleć o kolejnej edycji. Następna, już 19., niesie ze sobą wiele 
zmian. Po pierwsze Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, organi-
zator Festiwalu i Konkursu, Pan Antoni Malczak, który całe swoje dorosłe życie 
poświęcił kulturze Nowego Sącza, przeszedł na zasłużony odpoczynek. Jesteśmy 
przekonani, że nadal będzie nas wspierał swoją pozytywną energią, dobrym sło-
wem i ciepłym uśmiechem. Na stanowisku dyrektora powitaliśmy Pana Andrzeja 
Zarycha. Gratulujemy objęcia zaszczytnego stanowiska i życzymy powodzenia! 
Będziemy wspierać nowego Dyrektora w tych trudnych dla kultury miesiącach.

Kolejna zmiana to czasy, w których żyjemy, pełne wątpliwości i obaw związanych 
z przyszłością. Pierwsze zaproszenia do jury wysyłaliśmy już w grudniu 2019 
roku, wtedy jeszcze nic nie zapowiadało pandemii. Piszę do Państwa te słowa  
w sierpniu 2020, kiedy z dnia na dzień rośnie liczba zachorowań na Covid–19, 
wprowadzane są kolejne ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, a przy-
szłość kultury jest bardzo niepewna.

Czy sezon 2020/2021 się odbędzie? A jeśli tak, to w jakiej formie? Czy jest sens 
kształcić artystów, których sztuka wymaga bliskiego kontaktu z kolegami na sce-
nie? Czy konkursy dla młodych śpiewaków mają jeszcze rację bytu? Wierzę, że 
tak! Potrzebujemy tylko trochę czasu, aby oswoić się z nową rzeczywistością. 
Wiadomo, że trzeba położyć większy nacisk na komunikację wirtualną, że mu-
simy unikać tłumów. Być może, kwalifikacje do kolejnych etapów będą się od-
bywać za pomocą przesyłanych nagrań. Być może zostanie ograniczona liczba 
członków jury, może zmniejszony skład orkiestry? Na razie czekamy z decyzjami 
i planujemy kilka możliwych wersji. Sztab festiwalowy z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa działa pełną parą, żeby przyjąć młode talenty i dać im na-
dzieję na powrót do starego porządku. Ada Sari kształciła młodzież w okupowa-
nej Polsce. Wojna jej nie powstrzymała, tak i nas też nie powstrzyma epidemia. 
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Bądźcie rozważni, ale też nie bójcie się żyć. 
Do zobaczenia w Nowym Sączu bądź na internetowych łączach!

sierpień 2020
Małgorzata Walewska
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