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GENIALNI LOKALNI GLOBALNI 

Ranking im. Danuty Szaflarskiej1 

Regulamin 

 

 

I. Ranking jest inicjatywą społeczną, której celem jest doroczne wyróżnianie i promowanie 

związanych2 z Sądecczyzną3 artystów oraz twórców wybitnych współczesnych wydarzeń 

artystycznych, które miały miejsce w minionym roku. Inicjatywę wspierają organizacyjnie4 

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, redakcja „Dobrego Tygodnika 

Sądeckiego” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Przedstawiciele 

wspomnianych trzech instytucji uczestniczący w pracach Kapituły Rankingu upoważnieni 

są do jej reprezentowania i podejmowania zobowiązań w jej imieniu działając łącznie. 

 

II. Ranking nosi nazwę GENIALNI LOKALNI GLOBALNI – im. Danuty Szaflarskiej. 

Patronką Rankingu jest pochodząca z Sądecczyzny wybitna aktorka filmowa i teatralna 

Danuta Szaflarska5, której kariera zawodowa i postawa społeczna jest symbolem idei 

przewodniej Rankingu GENIALNI LOKALNI GLOBALNI. 

 

III. Zakres tematyczny rankingu obejmuje dokonania artystyczne oraz wydarzenia, zarówno 

jednostkowe, jak i cykliczne w następujących dziedzinach: muzyka, teatr, taniec, film, 

literatura, sztuki wizualne i performatywne, architektura, moda i wzornictwo oraz sektory 

kreatywne w tym; nowe media, multimedia i gry video oraz w innych pokrewnych z 

                                                           
1 Organizatorzy Rankingu otrzymali zgodę przedstawicieli Rodziny Szaflarskich, za co składamy serdeczne 
podziękowania. 
2 Przez słowo „związane” rozumie się osoby urodzone na Sądecczyźnie oraz w przeszłości lub aktualnie na jej 
terenie zamieszkujące. 
3 Przez Sądecczyznę rozumie się (1) sensu stricto – powiat nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz (2) sensu largo – 
obecny obszar tak zwanego subregionu sądeckiego, obejmującego powiaty: nowosądecki, limanowski i gorlicki 
oraz miasto Nowy Sącz. 
4 Dotyczy szczególnie sytuacji, kiedy celowe będzie działanie w sprawach Rankingu instytucji mającej osobowość 
prawną, np. w wypadku występowania o granty. Wszelkie takie czynności mogą być podejmowane za aprobatą 
Kapituły Rankingu. 
5 Danuta Szaflarska; ur. 6 lutego 1915 w Kosarzyskach, zm. 19 lutego 2017 w Warszawie. Wystąpiła w ponad stu 
rolach filmowych i ponad osiemdziesięciu teatralnych. Występowała w Teatrze Telewizji, słuchowiskach Teatru 
Polskiego Radia, serialach telewizyjnych, a także podkładała głos do filmów zagranicznych. Była najdłużej 
pracującą i żyjącą polską aktorką. Brała udział w powstaniu warszawskim jako łączniczka. Zarówno krytycy, jak i 
widzowie cenili jej osobowość i temperament. Zawsze podkreślała swój sądecki rodowód. Była wielokrotnie 
odznaczana i nagradzana. 
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wcześniej wymienionymi i interdyscyplinarne6. Przy ustalaniu listy rankingowej Kapituła 

bierze pod uwagę nowoczesność i artystyczną unikalność dzieła i jego efektywny wkład w 

promowanie Sądecczyzny w Polsce i na świecie poprzez związek jej autora/autorki z 

naszym regionem. 

 

IV. Pierwszą Kapitułę w składzie nie więcej niż 15 osób powołuje dyrektor Centrum Kultury i 

Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu i przewodniczy jej obradom. Członkowie Kapituły 

reprezentują wyłącznie siebie, a nie instytucje, z którymi związani są zawodowo lub 

społecznie, i wykonują swoje czynności w Kapitule pro publico bono. Ponadto nie 

uczestniczą w głosowaniach w sytuacji konfliktu interesów (dotyczy wyłącznie powiązań 

rodzinnych). Głosowanie może być osobiste lub przez Internet. Skład pierwszej Kapituły 

stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu. Członkostwo w Kapitule ustaje w 

wypadku zgłoszonej rezygnacji, lub w rezultacie dwukrotnego (pod rząd) nieuczestniczenia 

w głosowaniach Kapituły. Decyzje Kapituły podejmowane są zwykłą większością głosu 

przy obecności minimum połowy składu Kapituły. 

 

V. W kolejnych latach Kapituła uzupełniana jest każdego roku o pięć osób, które uplasowały 

się na pięciu pierwszych miejscach w Rankingu. 

 

VI. Kandydatów do Rankingu mogą zgłaszać osoby fizyczne (w tym członkowie Kapituły) oraz 

osoby prawne w oparciu o kwestionariusz, który stanowi załącznik numer 2 do niniejszego 

regulaminu. Ostateczną decyzję o umieszczeniu na liście nie więcej niż 15 kandydatów do 

Rankingu podejmuje Kapituła w głosowaniu jawnym. 

 

VII. Kolejność w Rankingu ustalana jest w efekcie tajnego głosowania członków Kapituły7.  

Głosowanie poprzedzone jest dyskusją nad zgłoszonymi kandydaturami. Jeden głos w 

Kapitule będzie odzwierciedlał efekt publicznego głosowania przeprowadzonego za 

pośrednictwem portalu internetowego „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” (DTS) – dts24.pl. 

 

VIII. Terminarz 

a. Ogłoszenie kolejnej edycji Rankingu – do 15 stycznia 

b. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatur w oparciu o kwestionariusz – do 5 lutego 

                                                           
6 Zakres przedmiotowy Rankingu oparty jest na nomenklaturze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
7 Głosowanie będzie nadzorowane pro publico bono przez instytucję zaufania publicznego. 
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c. Zatwierdzenie listy kandydatów przez Kapitułę. Lista podawana jest do publicznej 

wiadomości w kolejności alfabetycznej – do 20 lutego 

d. Głosowanie publiczne (DTS) – do 25 marca 

e. Głosowanie Kapituły – do 31 marca 

f. Ogłoszenie wyników Rankingu – do 30 maja 

 

IX. Osoba, które zajmie pierwsze miejsce w Rankingu, otrzymuje nagrodę, jaką jest specjalnie 

zaprojektowana statuetka, natomiast zdobywcy miejsc od drugiego do dziesiątego dyplomy 

potwierdzające zajęte miejsce w Rankingu. Laureat Rankingu, czyli zdobywca pierwszego 

miejsca, może ponownie wystartować w konkursie po trzech latach. 

 

X. Wręczenie wyróżnień odbywa się podczas uroczystości organizowanej nie później niż w 

maju w Starym lub Nowym Sączu z udziałem minimum pięciu członków Kapituły, w tym 

co najmniej trzech osób z jej pierwszego składu. Do wiadomości publicznej podawana jest 

pierwsza dziesiątka Rankingu.  

 

XI. Członkowie Kapituły podejmują społecznie działania na rzecz promowania osiągnięć 

laureatów Rankingu oraz jego Patronki. 

 

XII. Ranking posiada logo, które wybrane zostanie przez Kapitułę w drodze otwartego 

konkursu. Kapituła ustala zasady promocji Rankingu w przestrzeni medialnej, w tym na 

portalach społecznościowych, a także zasady współpracy ze środowiskiem biznesu, w tym 

potencjalnymi sponsorami Rankingu. Kapituła każdego roku przed ogłoszeniem kolejnej 

edycji Rankingu może dokonać poprawek do niniejszego regulaminu. 

 

Zatwierdzono na spotkaniu Kapituły w dniu 

dziesiątego stycznia 2019 roku odbytym w 

budynku „Sokoła” w Nowym Sączu 
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Załącznik numer 1 

Skład Pierwszej Kapituły Rankingu 

Przewodniczący – Wojciech Knapik, geograf, menedżer kultury   NS 

Zastępca przewodniczącego – Wojciech Molendowicz, dziennikarz i wydawca  NS 

Zastępca przewodniczącego – Ryszard Kruk, prawnik, kolekcjoner    Wawa/NS 

Sekretarz – Anna Florek, historyczka sztuki      NS 

Rzecznik prasowy - Katarzyna Gajdosz-Krzak, dziennikarka    NS 

dr Monika Bryl, historyczka sztuki, antykwariuszka     Wawa 

Maria Ekier, artystka plastyk        Wawa 

Agnieszka Kilańska-Cypel, historyczka sztuki      Wawa 

Wojciech Kuliś, artysta plastyk         NS 

dr Maria Molenda, kostiumolożka        NS 

Dariusz Prończuk, finansista, kolekcjoner sztuki     Wawa 

Rafał Skąpski, prawnik, wydawca,        Wawa/NS 

Karol Szafraniec, filmoznawca        NS/Wawa 

Agnieszka Szling, tłumaczka        Wawa/NS 

 

Załącznik numer 2 

Kwestionariusz zgłoszenia kandydata/tki do Rankingu za rok [ ] 

Kandydat/ka [           ] 

Za co? Osiągnięcia w roku minionym (max 2000 znaków ze spacjami) 

[            

            

            

            ] 

Zgłaszający [           ] 


