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ukazuje się od 1993 roku

Drodzy Czytelnicy! 
Grudzień jest chyba najkrótszym miesiącem spośród 

dwunastu pozostałych, pomimo, że każdego roku liczy sobie 
równe 31 dni to jednak w tym miesiącu wyjątkowo szybko 
mijają dni. Zarówno w samorządzie jak i w kulturze wiele się 
dzieje, dobiegają końca prace inwestycyjne i realizowane 
projekty roczne. 

W grudniowym numerze „Głosiciela” piszemy o wizy-
cie Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego w Lusławicach 
i na Melsztynie, podpisaniu listu intencyjnego w sprawie 
przejęcia ruin zamku na Melsztynie przez Gminę Zakliczyn,  
a także o III Powiatowym Dniu Pracownika Socjalnego świę-
towanym w ECM w Lusławicach. Już od kilkunastu tygodni 
Gmina Zakliczyn ma nowego busa do przewozu osób nie-
pełnosprawnych zakupionego w ramach dofinansowania  
z PFRON, natomiast wysłużony ford został przekazany decy-
zją Rady Miejskiej w Zakliczynie podczas sesji 10 grudnia br. 
do Zakliczyńskiego Centrum Kultury, co znacznie ułatwi tej 
jednostce realizację wielu projektów kulturalnych tj. „Kultu-
ra na kółkach” czy imprezy plenerowe np. Biesiada Rycerska 
czy Dożynki Gminne.

O tym, kto otrzymał „Kryształy Soli” i o notacji filmowej 
zrealizowanej przez Stowarzyszenie „Klucz” a także o sukce-
sie KGW „BIEŚNICZANIE” i konkursie Małżonki Prezydenta 
dla kół gospodyń wiejskich dowiecie się Państwo z serwisu 
informacyjnego. Przekazujemy również podziękowania za 

okazane wsparcie od rodziny Tomasza Stojowskiego i zapro-
szenie na IV Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy dla Rodzin. 

W dziele kulturalnym przeczytać można o realizowanych 
projektach, występie chóru i zespołu „Dziatki z chatki”, a tak-
że zaproszenie na spektakl teatralny. Na nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia życzę naszym Czytelnikom spokojnego  
i radosnego świętowanie w gronie najbliższych, zdrowia, mi-
łości i pokoju w sercach oraz obfitości łask od Bożej Dzieciny 
w nadchodzącym Nowym Roku. 

Monika Kulak
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Zamyślenia ojca Andrzeja – listopad 2021

Wicepremier prof. Piotr Gliński  
w Lusławicach i Melsztynie

Grudzień, już od dziecka,  
pachnie choinką, domem,  
wigilią,  
świętami Bożego narodzenia -  
 
stąd ta grudniowa refleksja: 
 
Mały maleńki taki 
Dziecięcy 
Uśmiechnięty 
Nie taki jak kiedyś - 
 
Wielki 
W potędze i mocy 
W gwałtownej burzy 
Nawałnicy 
Grzmocie piorunów 
Wybuchu wulkanów 
Trzęsieniach ziemi... 
 

- Ten Wszechmogący 
By Go przytulić 
Staje się dzieckiem 
Takim małym niedużym... 
 
„Przytul to dziecko - mówi -  
Podając nam syna 
Przytul  
Kiedy nie umiesz  
Nawet się pomodlić 
Dotknij tłuściutkich nóżek  
Spojrzyj w oczka modre 
Bo niemowlęta  
Najpierw modre oczka mają 
 
Przytul serce do serca  
Tam gdzie się zaczyna 
Źródełko miłosierdzia  
Słyszysz -  

centrum muzyki Krzysztofa Pendereckiego w lusławicach przybył minister kultury i dziedzictwa narodowego 
Prof. Piotr Gliński, który wspólnie z małżonką zmarłego kompozytora elżbietą Penderecką przekazał informację  
o podpisaniu umowy zamykającej proces objęcia przez państwo polskie opieki nad lusławickim dworem i ogrodem, 
jako miejscem o szczególnym znaczeniu dla polskiej i światowej kultury, albowiem jak podkreślał wicepremier, 
Krzysztof Penderecki był polskim kompozytorem o światowym znaczeniu.

Tekst: Monika Kulak
foto: Michał Papuga

Zaproszonych gości powitał dyrektor ECM Adam Balas, przedsta-
wiając krótki opis historii pozyskania zespołu parkowo-dworskie-
go dla narodowej wspólnoty zapoczątkowanej podpisaniem listu 
intencyjnego w maju 2019 roku, co było wypełnieniem woli śp. 
Krzysztofa Pendereckiego, który podkreślał, że przekazanie dworu 
i ogrodu pod opiekę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Europejskiego Centrum Muzyki jest najlepszym pomysłem, 
aby zachować dla potomnych integralność tego wyjątkowego au-

torskiego założenia dworsko-parkowego. „Jestem szczęśliwy, że 
pójdzie to w najlepsze ręce” – mówił przy okazji podpisania listu 
intencyjnego. Proces został spowolniony przez pandemię Co-
vid-19 i śmierć kompozytora w marcu 2020 r.

Wśród zaproszonych gości gospodarz powitał Elżbietę Pen-
derecką wraz z córką Dominiką Penderecką, wicepremiera Prof. 
Piotra Glińskiego i towarzyszącą mu delegację z Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Marszałka Województwa 
Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego, posłanki Annę Pieczarkę  
i Józefę Szczurek- Żelazko, wieloletniego posła ziemi tarnowskiej 
dr Michała Wojtkiewicza, Wicewojewodę Małopolskiego Ryszarda 
Pagacza, delegację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego na czele z Dyrektorem Generalnym Jarosławem Czubą, Dy-
rektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Agnieszkę 
Komar-Morawską, Dyrektora Centrum Informacyjnego Minister-
stwa Panią Anna Pawłowska-Pojawa, doradcę premiera - Grzego-
rza Łożyńskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Małopolskiego – Wojciecha Skrucha, Dyrektora Departamentu 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego 
Monikę Gubałę, a także członków zarząd Stowarzyszenia Aka-
demia im. Krzysztofa Pendereckiego Międzynarodowe Centrum 
Muzyki, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
Mariusza Haładyja oraz Dyrektor Magdalenę Kowalczyk i Cornelię 
Much członek zarządu Stowarzyszenia Music United, wspierające-
go ECM. Obecny był również Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 
Dawid Chrobak oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych z ECM jedno-

Oddychają Listeczki płuc  
No przytul Je  
Czego się boisz? 
Zmień mu pieluszki 
Czemu życie twoje 
Takie przeciwne tobie? 
Pomóż 
Posiedź nocą
Przy Dziecku gdy ma kolkę  
Pobujaj kołyską 
Prosi Maryja -  
Bądź blisko Dziecka  
To jest wszystko 
To zawsze się udaje 
I trwaj przytulony 
Bądź teraz silny  
Tyś Dziecka obroną 
Nawet gdy w życiu twoim  
Wszystko zagubione   
- Przytul je...”
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W piątek 26 listopada 2021 r. rozpoczął się proces nabycia przez Gminę zakliczyn nieruchomości gruntowej, na 
której stoją ruiny zamku w melsztynie. na wieży zamkowej w melsztynie podpisany został list intencyjny pomię-
dzy gminą zakliczyn a regionalną dyrekcją lasów Państwowych w Krakowie w sprawie zamiany nieruchomości, 
zgodnie z którym samorząd przekaże lasom państwowym cztery działki leśne o pow. ok. 2 ha, a w zamian otrzyma 
na własność teren, na którym stoją ruiny zamku w melsztynie.

Rozpoczął się proces nabycia ruin zamku na 
Melsztynie przez Gminę Zakliczyn 

Tekst: Monika Kulak,  
foto z arch. UM Zakliczyn 

Gmina Zakliczyn już od 2018 roku prowadzi odbudowę wieży 
zamkowej w Melsztynie, nie będąc właścicielem terenów, na któ-
rym stoi zabytkowa budowla. Inwestycje opierają się na umowie 
użytkowania zawartej 2008 roku z właścicielem nieruchomości, 
którym jest Nadleśnictwo Brzesko. Podpisanie listu intencyjnego 
rozpoczęło procedurę zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą, 
Zakliczyn a Lasami Państwowymi.

– Nabycie przez Gminę Zakliczyn prawa własności do działki, na 
której znajdują się ruiny zamku w Melsztynie to otwarcie na nowe 
możliwości finansowania kolejnych etapów odbudowy zamku. Bardzo 
dziękuję za pomoc w pozyskiwaniu przez Gminę Zakliczyn środków 
na odbudowę zamku, jak również w uzyskaniu prawa własności po-
przez zamianę działek Panu Wicepremierowi Prof. Piotrowi Glińskie-
mu, Panu Ministrowi Prof. Senatorowi Włodzimierzowi Bernackiemu 
oraz Panu Wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi – powiedział Bur-
mistrz Dawid Chrobak.

Gmina Zakliczyn nabywając na własność teren zamkowy bę-
dzie mogła starać się m.in. o unijne dofinansowanie odbudowy 
zamku w Melsztynie, gdyż do tej pory samorząd korzystał wy-

łącznie ze środków krajowych pochodzących ze wsparcia Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwa dni wcześniej 
Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. 
Piotr Gliński osobiście oglądał postęp prac przy odbudowie wieży 
zamkowej w Melsztynie.

Na wieży zamkowej w miniony piątek list intencyjny podpisali 
Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Dyrektor Regional-

stek kultury i przedstawiciele mediów lokalnych i ogólnopolskich. 
Po przedstawieniu krótkiego filmu prezentującego dwór i ogród 
miały miejsce wypowiedzi Wicepremiera i Pani Elżbiety oraz Mar-
szałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

-To bardzo ważny moment dla polskiej kultury. Państwo ma na-
turalny, konstytucyjny obowiązek opieki nad rodzimą kulturą i prze-
jawami jej dziedzictwa (…) Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia 
jest opieka nad dorobkiem, nad spuścizną Krzysztofa Pendereckiego 
- zarówno artystycznym, jak i tym, niezwykle ważnym dla kompozy-
tora, związanym z przyrodą - podkreślił minister kultury i dziedzictwa 
narodowego.

- Krzysztof Penderecki uważał, że całe jego dzieło, cały jego doro-
bek powinien stać się dziedzictwem wszystkich Polaków. Dzisiaj może-
my ogłosić, że państwo polskie wypełnia swój obowiązek wobec tego 
dziedzictwa. (…) Lusławice, obok Żelazowej Woli, stają się fragmentem 
polskiego panteonu, pozostającym pod szczególną opieką narodowej 
wspólnoty” – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego 
prof. Piotr Gliński podczas uroczystości.

Znajdujące się w Lusławicach, Europejskie Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego jest jednym z najważniejszych ośrod-
ków muzycznych w Europie, które, dzięki podpisanej umowie, bę-
dzie mogło w jeszcze większym stopniu promować Polskę i polską 
muzykę.

Dwór, park i arboretum stanowiły ukochane miejsca Krzyszto-
fa Pendereckiego, w którym Maestro skomponował wiele swoich 
dzieł. W zespole dworsko-parkowym w Lusławicach ulokował cały 
swój dorobek, pochodzący z działalności kompozytorskiej i dyry-
genckiej.

- Zespół dworsko-parkowy w Lusławicach w przyszłości ma stać 
się kolejnym miejscem na mapie kraju, związanym z krzewieniem 
pamięci i edukacji o wybitnych polskich artystach, możliwie szeroko 
dostępnym dla odwiedzających (…) Ważnym zadaniem, wynikającym  
z dzisiejszej umowy, jest otwarcie tego miejsca dla wszystkich, dla 

młodego pokolenia, ale również dla społeczności lokalnej - zwrócił 
uwagę prof. Piotr Gliński.

- Przejęcie pieczy nad Dworem i Arboretum przez państwo polskie 
jest wstępem do wspólnej realizacji w porozumieniu z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego strategii na rzecz międzynarodo-
wego upowszechniania dziedzictwa Prof. Krzysztofa Pendereckiego – 
wskazała małżonka kompozytora Elżbieta Penderecka. Pani Elżbieta 
wyraziła swoją wdzięczność za wszelka pomoc w przeprowadzeniu 
tego trudnego procesu jakim było  objęcie pieczy nad zespołem 
dworsko-parkowym przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego, co umożliwi instytucji znaczące poszerzenie ofer-
ty programowej, dając jej odbiorcy szansę zetknięcia się nie tylko  
z muzyką, ale historią życia i pasją Krzysztofa Pendereckiego, które 
kryją się m.in. w tworzonym przez kompozytora parku i arboretum 
oraz przywróconym do świetności zabytkowym dworze.

Następnym punktem spotkania było podpisanie „deklaracji 
lusławickiej” przez Panią Elżbietę Penderecką i Wicepremiera prof. 
Piotra Glińskiego w sprawie zachowania substancji Lusławic.

Na zakończenie uczestnicy udali się na spacer do parku i mieli 
okazję podziwiać zarówno arboretum, jak i cały zespół parkowy 
oraz dwór – gniazdo rodzinne Elżbiety i Krzysztofa Pendereckiego.

W godzinach popołudniowych po zakończeniu spotkania  
w Lusławicach Wicepremier prof. Piotr Gliński udał się wraz z Mar-
szałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim, 
Wicewojewodą Ryszardem Pagaczem w towarzystwie Burmistrza 
Dawida Chrobaka i delegacji z MKDiN oraz przedstawicieli me-
diów, do Melsztyna aby zobaczyć efekty prac konserwatorsko-bu-
dowlanych związanych z odbudową wieży zamkowej. Teren zamku 
w Melsztynie przybyli goście zwiedzali również w towarzystwie 
Zastępcy Burmistrza – Dawida Drukały i sołtysa sołectwa Melsz-
tyn - Józefa Franczyka. Efekty prac zrobiły duże wrażenie na przy-
byłych gościach, a widok na dolinę Dunajca z zamkowej wieży 
wzbudzał zachwyt zgromadzonych.
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III Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego 
świętowano w Lusławicach 

W czwartek w europejskim centrum muzyki Krzysztofa Pendereckiego w lusławicach świętowano iii Powiatowy 
dzień Pracownika Socjalnego. organizatorem obchodów był Powiat Tarnowski, Powiatowe centrum Pomocy rodzinie 
w Tarnowie wspólnie z Gminą zakliczyn, GoPS w zakliczynie oraz Samarytańską Federacją organizacji Pozarządowych  
w zakliczynie. W wydarzeniu uczestniczyła minister rodziny, Pracy i Polityki Społecznej marlena maląg, Przewodniczą-
ca Komisji Sejmowej Polityki Społecznej i rodziny Poseł Urszula rusecka oraz Poseł Wiesław Krajewski.

Tekst: Monika Kulak, 
foto: Michał Papuga 

nej Dyrekcji Lasów Państwowych Paweł Szczygieł, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Brzesko - Paweł Dzięgielowski, Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Gromnik Grzegorz Wojtanowski oraz Burmistrz Miasta  
i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

W konferencji udział wzięli również wieloletni poseł ziemi tar-
nowskiej i Honorowy Obywatel Gminy Zakliczyn dr Michał Wojt-
kiewicz, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie 
Bogusław Kania, dr Roman Fleszar – artysta malarz, wykładowca 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Zastępca 
Burmistrza Dawid Drukała i Sekretarz Gminy Janusz Krzyżak oraz 
licznie zgromadzeni radni Rady Miejskiej w Zakliczynie a także soł-
tys Melsztyna Józef Franczyk. Na zamkowe wzgórze przybyli też 
przedstawiciele mediów.

Burmistrz Dawid Chrobak przedstawił prezentację multime-
dialną ukazującą postępy prac archeologiczno-konserwatorsko
-budowlanych na przełomie kilku ostatnich lat a także przedsta-
wiającą projekt budowlany obrazujący ostateczny wygląd wieży 
zamkowej i przypory. Łączna wartość wykonanych przez Gminę 
Zakliczyn od 2018 roku prac budowlano-konserwatorskich przy 
wieży zamku w Melsztynie wyniosła blisko 1,7 mln zł, w tym  
z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach Programu „Ochrona zabytków” niemal 1,2 mln zł (ok. 70% 
wartości wykonanych prac).

List intencyjny określa, że podpisanie aktu notarialnego za-
miany nieruchomości i przejęcia przez Gminę Zakliczyn działki, na 
której stoją ruiny zamku w Melsztynie nastąpi do 31.03.2022 r.

W wydarzeniu uczestniczyli również Wicemarszałek Województwa Ma-
łopolskiego Józef Gawron, Wicewojewoda Małopolski - Ryszard Pagacz, 
ks.bp. Stanisław Salaterski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Małopolskiego 
- Wojciech Skruch, ekonom diecezji tranowskiej - ks. Marcin Kokoszka, 
Dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz - ks. Jan Bartoszek, 
Dyrektor PFRON w Krakowie Marta Mordarska, Dyrektor Wydziału Poli-
tyki Społecznej  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Kowalczyk, 
Dyrektor ROPS w Krakowie Wioletta Wilimska i Zastępca Dyrektora Ra-
fał Barański, Starosta Dąbrowski - Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta 
Krzysztof Bryk, Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma, Przewodniczący 
Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń i Wiceprzewodniczący: Irena 
Kusion i Zbigniew Karciński, członkowie Zarządu Powiatu: Tomasz Stel-
mach, Mariusz Tyrka i Bogdan Płachno, radni powiatowi: Grażyna Karaś,  
Magdalena Kopczyńska i Józef Gwiżdż; wójtowie i burmistrzowie: Marta 
Herduś, Tadeusz Bąk, Józef Knapik, Tomasz Banek, Stanisław Kuropatwa, 
Dyrektor PCPR w Tarnowie Anna Górska, Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Tarnowie Stanisław Dydusiak wraz z zastępcami, przedstawiciele 
służb mundurowych (Policji, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tarnowie, Służby Więziennej i Zakładu Karnego  
w Tarnowie).

Na uroczystość przybyli dyrektorzy, kierownicy i pracownicy PCPR, 
miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej, Środowiskowych Domów 
Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Placówek Wsparcia Dzien-
nego. Licznie zgromadzili się przedstawiciele mediów lokalnych i regional-
nych.

Wydarzenie prowadzili Agnieszka Łazarek z Wróblowic i Jerzy Zabawa 
- rzecznik Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Po powitaniu zebranych, 
głos zabrali kolejno gospodarze uroczystości Starosta Roman Łucarz, Mini-
ster Marlena Maląg i Burmistrz Dawid Chrobak.

Minister Marlena Maląg mówiła, że rząd Mateusza Morawieckiego stara 
się jak najlepiej służyć Polsce i Polakom. Dlatego rosną nakłady finansowe 
na tych, którzy potrzebują pomocy i pomocnej dłoni drugiego człowieka. 
– W imieniu polskiego rządu pragnę serdecznie podziękować wszystkim pra-
cownikom socjalnym w powiecie tarnowskim za pomoc w skutecznej polityce 
socjalnej oraz prorodzinnej. Doceniamy Wasz profesjonalizm i poświęcenie – 
stwierdziła Minister Maląg.

Starosta Tarnowski podkreślił, że praca, którą wykonują pracownicy so-
cjalni jest służbą człowiekowi w potrzebie. Życzył wszystkim pracownikom 
socjalnym wielkiej empatii, cierpliwości i wrażliwości na problemy każdego 

człowieka, aby ich praca była doceniana w społeczeń-
stwie. Podkreślił, że Powiat Tarnowski stara się tę prace 
doceniać i to wydarzenie jest okazją aby uhonorować 
wszystkie osoby zaangażowane w pomoc społeczną  
w powiecie tarnowskim.

- Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy  
i szczególnych umiejętności, wyróżniają się nimi pracownicy 
socjalni. Swoją trudną pracą przyczyniają się do zmniejsze-
nia poczucia bezradności i łatwiejszego pokonywania prze-
ciwności losu. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj wspólnie 
z samorządem powiatu tarnowskiego gościć pracowników 
socjalnych, którym właśnie możemy w ten sposób podzię-
kować za ich bardzo ciężką, odpowiedzialną pracę, związa-
ną z rozwiązywaniem problemów naszego społeczeństwa 
– powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid 
Chrobak. Podziękował również Dyrektorowi Europej-
skiemu Centrum Muzyki Adamowi Balasowi za pomoc  
w organizacji obchodów i za dobrą współpracę.
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Gmina Zakliczyn za-
kupiła nowy samo-
chód do przewozu 
osób niepełnospraw-
nych, w tym jednej 
osoby na wózku 
inwalidzkim. Nowy 
pojazd to 9-oso-
bowy Ford Transit 
Custom, który służy 
już do codziennego 
dowozu uczniów do 
Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Złotej. Koszt zakupu samochodu wy-
niósł 168.510 zł, w tym 105.000 zł z dotacji pozyskanej przez Urząd 
Miejski w Zakliczynie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III”.

Celem programu jest eliminacja barier i zapewnienie równego 
dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury społecznej, tj. 
przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych. Jednost-
ką realizującą program PFRON na terenie powiatu tarnowskiego 
jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Dowóz dzieci niepełno-
sprawnych do szkół to zadanie ustawowe samorządu gminne-
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Komunikat w sprawie wykazu nieruchomości
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zakliczynie,  

Rynek 32, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zakliczyn,  
przeznaczonych do oddania w użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie.

Po podziękowaniach i gratulacjach złożonych przez gospoda-
rzy na ręce pracowników socjalnych i wszystkich zaangażowanych 
w szeroko rozumianą pomoc społeczną, zostały wręczone naj-
wyższe powiatowe odznaczenia - Grosze Ziemskie Tarnowskie, 
przyznawane na rzecz osób zasłużonych w zakresie działalności 
społecznej mieszkańców powiatu tarnowskiego.

Pierwsze odznaczenie zostało przyznane Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marlenie Maląg - w uznaniu zasług 
w zakresie działalności społecznej i obywatelskiej na rzecz osób 
korzystających ze wsparcia i pomocy instytucji powiatu tarnow-
skiego, a w szczególności za codzienną misję realizowaną od lat 
zawsze z profesjonalizmem i pełnym poświęceniem, jak również 
za wspieranie i mecenat nad inicjatywami realizowanymi na rzecz 
seniorów z powiatu tarnowskiego. Drugą nagrodzoną osobą była 
Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Tarnowie 
Anna Górska za koordynowanie 
powiatowych systemów pomo-
cy społecznej i wsparcia rodziny. 
Nagrody wręczył Starosta Tar-
nowski Roman Łucarz i Burmistrz 
Dawid Chrobak w asyście Wice-
starosty Jacka Hudymy.

W dalszej części miały miej-
sce wystąpienia i podziękowania 
zaproszonych gości, a wśród nich 
parlamentarzystów i ks. bpa Sta-

nisława Salaterskiego, który podziękował pracownikom socjalnym 
za ich empatię i wrażliwość na potrzeby innych oraz zachęcił do 
dalszej kontynuacji dobrej współpracy z Caritas Diecezji Tarnow-
skiej i innymi kościelnymi organizacjami niosącymi pomoc.

Całość wydarzenia uświetnił wspaniały koncert Zakliczyńskie-
go Klubu Małopolskich Harmonistów i Heligonistów pod kierow-
nictwem prezesa Klubu - Tadeusza Malika, występ został nagro-
dzony wielkimi brawami i upominkiem od organizatorów.

W naszym kraju Dzień Pracownika Socjalnego obchodzi się od 
1990 roku. Wydarzenie to jest gestem wyrażającym podziękowa-
nie za pracę pełną poświęcenia dla drugiego człowieka, ale także 
jest okazją, by przypomnieć społeczeństwu o tym wciąż niedoce-
nionym zawodzie.

Nowy gminny bus dla osób  
niepełnosprawnych

Tekst i foto:  
Janusz Krzyżak 

go, ale Gmina Zakliczyn od 2008 roku w sposób szczególny dba  
o należyty komfort i bezpieczeństwo uczniów o specjalnych po-
trzebach, przewożonych do placówki w Złotej. Dlatego oprócz 
nowoczesnego i bezpiecznego samochodu, gmina zapewnia także 
profesjonalne usługi kierowcy oraz wsparcie dzieci w czasie do-
wozu przez przeszkoloną i doświadczoną opiekunkę. Wszystkim 
użytkownikom pojazdu życzymy szerokiej drogi!
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Powstała notacja filmowa Stowarzyszenia 
„Klucz” o Stanisławie Chrobaku 

Tekst i foto:  
Kazimierz Dudzik 

W ramach konkursu Filmoteka małopolski 
2021 organizowanego przez małopolskie 
centrum Kultury „Sokół” w nowym Sączu, 
realizowanego ze środków Województwa 
małopolskiego, Stowarzyszenie „Klucz” 
otrzymało dotację w wysokości 4 000 zło-
tych na produkcję notacji filmowej pod ty-
tułem „Stanisław chrobak – świadkowie  
i spadkobiercy.” To oczywiście była zbyt 
mała kwota na to, aby pokryć koszty przy-
gotowania i produkcji dokumentu filmowe-
go, dlatego zwróciliśmy się o wsparcie do 
Fundacji PGniG im. i. Łukasiewicza i stąd 
otrzymaliśmy 10 000 zł, dzięki czemu z bu-
dżetem 14 000 zł przystąpiliśmy do realiza-
cji projektu filmowego wraz z Grupą reedy 
media Piotra derlagi.

Pierwotny scenariusz dokumentu zakładał wspomnienie 
najbliższej rodziny oraz współpracowników o śp. Stani-
sławie Chrobaku; działaczu opozycyjnym w latach PRL, 
współzałożycielu rolniczej Solidarności, senatorze i wójcie 
Gminy Zakliczyn oraz radnym województwa małopolskie-
go. Początkowo zakładałem, że w dokumencie wystąpi 
małżonka Małgorzata, synowie; Dawid i Waldemar oraz 
córka Klementyna a także trzech, może czterech działa-
czy społecznych i politycznych, a dokument zamknie się 
w czasie 40 – 50 minut. Tymczasem w trakcie realizacji 
okazało się, że w tej drugiej grupie chętnych do wypo-
wiedzi jest dużo więcej osób, z czego ostatecznie udało 
mi się porozmawiać z dziewięcioma osobami, a mianowi-
cie; Ireną Kusion, Józefem Gwiżdżem, Józefem Gądkiem,  
o. Andrzejem Chlewickim, dr Michałem Wojtkiewiczem, 
Ryszardem Knapikiem, Karolem Krasnodębskim, Ryszar-
dem Kuczyńskim i marszałkiem województwa małopol-
skiego Witoldem Kozłowskim, w rezultacie czego produk-
cja zamknęła się w czasie 1 godziny 50 minut

Pod tym linkiem znajdziecie zwiastun dokumen-
tu:  https://www.youtube.com/watch?v=8Z97SgVftNc 

Nad produkcją według mojego scenariusza i reżyserii 
pracowało intensywnie sześć osób, że wymienię; Piotra 
Derlagę, Monikę Rzepkę, Ewelinę Siepielę, Edytę Ramian 
i Marię Chruściel. Nieodzowną pomoc otrzymaliśmy od 
Dawida Chrobaka; burmistrza, a przede wszystkim syna 
śp. Stanisława Chrobaka. Pragnę też podziękować wszyst-
kim, którzy wystąpili w dokumencie za stosowanie się do 
założeń scenariuszowych i wysoką kulturę wypowiedzi. Ja 
i osoby z produkcji, jesteśmy w tej korzystnej sytuacji, że 
znamy plon naszej wspólnej pracy i z jej efektów jesteśmy 
ukontentowani. Teraz notacja „Stanisław Chrobak – świad-
kowie i spadkobiercy” trafia do oceny komisji konkursowej 
programu „Filmoteka Małopolska 2021”. Czekamy na wer-
dykt, a potem premierę dokumentu.



GŁOSICIEL

grudzień 2021| nr 12/290 9

inFormacje

KGW „BIEŚNICZANIE” na drugim  
miejscu w Polsce 

Tekst: Monika Kulak,  
foto: z arch. KGW  
„BIEŚNICZANIE” 

29 listopada br. Prezes agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa na stronie internetowej opublikował listę kół 
gospodyń wiejskich, którym przysługuje dodatkowa premia z tytułu zorganizowania wydarzenia, podczas którego zaszcze-
piono po raz pierwszy przeciwko coVid-19 największą liczbę osób i nie mniej niż 100 osób, (według kolejności od naj-
większej liczby osób zaszczepionych).

Informujemy, że na drugim miejscu tej listy 
znalazło sie Koło Gospodyń Wiejskich w Bie-
śniku „BIEŚNICZANIE”, otrzymując nagrodę  
w wysokości 50 tysięcy złotych za drugi w Pol-
sce najlepszy wynik zaszczepionych podczas 
pikników „Szczepimy się z KGW”, które odby-
wały się na terenie naszej gminy w miesiącach 
sierpień i wrzesień.

W imieniu KGW „BIEŚNICZANIE”  przeka-
zujemy serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich osób zaangażowanych w pomoc w orga-
nizacji festynów „Szczepimy się z KGW”, bo 
bez ich pracy nie byłoby takiego wyniku i wy-
granej. Wyrazy wdzięczności również dla tych, 
którzy zechcieli zaszczepić się w Bieśniku.

Zarząd KGW „BIEŚNICZANIE” dzięku-
je za wszelką pomoc, motywację i wsparcie 

Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Stróżach Pani Ewie Krakowskiej oraz członkom 
KGW w Stróżach i KGW w Słonej „U ŹRÓDŁA” za wszelką pomoc i owocną współpracę.

7 grudnia na kanale TVP 1 w programie Agrobiznes przewodniczący Koła Gospodyń Wiej-
skich w Bieśniku „BIEŚNICZANIE” Dariusz Foryś udzielał wywiadu w związku z zajęciem dru-
giego miejsca w ogólnopolskim konkursie #szczepimysiezkgw i otrzymaniem premii w wysoko-
ści 50 000 zł. Była to okazja do promocji naszej gminy i sołectwa Bieśnik. Materiał z wywiadu 
zamieszczono pod linkiem:
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Podziękowania rodziny Tomasza  
Stojowskiego za okazane wsparcie 

Tekst i foto:  
Monika Kulak

rodzina Tomasza Stojowskiego oraz współorganizatorzy Kiermaszu charytatywnego, który odbył się w minioną niedzielę 
pod kościołami w zakliczynie, Filipowicach, Gwoźdźcu oraz Podolu i kaplicami w Stróżach i Wróblowicach, chcą wyrazić 
ogromną wdzięczność wszystkim zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia.

Proboszcz Parafii pw. matki Bożej anielskiej  
w zakliczynie wraz z Gminną Komisją Profilak-
tyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych 
w zakliczynie zaprasza serdecznie do udzia-
łu w iV Bezalkoholowym Balu Sylwestrowym 
dla rodzin. Bal odbędzie się 31 grudnia w bu-
dynku Szkoły Podstawowej w zakliczynie przy  
ul. malczewskiego 56 i rozpocznie się mszą 
świętą o godzinie 16.00. zabawę sylwestrową 
zainauguruje uroczysty polonez na otwarcie 
balu. organizatorzy zachęcają całe rodziny do 
przebrania się za postacie z baśni i bajek, zaś na 
rodzinę, która przebierze się najciekawiej czeka 
upominek.

Zaproszenie na IV Sylwestrowy Bal 
Bezalkoholowy dla Rodzin 

Tekst i foto:  
Monika Kulak 

Kwota, jaką udało się uzbierać, to 55.880,30 zł. W poszczególnych 
parafiach uzbierano: Filipowice – 4.410, zł, Gwoździec – 5.215,00 zł, 
Wróblowice – 1.944,00 zł, Zakliczyn św Idziego opata – 14.625,75 zł, 
Zakliczyn Matki Bożej Anielskiej – 11.874,50 zł, Stróże - 3.414,00 zł  
w tym kwotę 1.705,00 zł przekazało Szkolne Koło Wolontariatu „Do-

bro Powraca” działające w szkole Podstawowej w Stróżach ze sprzeda-
ży stroików i ozdób świątecznych. Podole - 14.397,05 zł.

Serdeczne podziękowanie skierowane są do członków wszystkich 
kół gospodyń wiejskich z gminy Zakliczyn oraz KGW z Bartkowej-Po-
sadowej, gmina Gródek nad Dunajcem, które nie tylko przygotowy-

Bal jest organizowany już po raz czwarty i ma na celu 
promowanie wspólnej zabawy bez promili, promującą 
wartości rodzinne, integrującą pokolenia, gdyż prze-
dział wiekowy uczestników jest nieograniczony. Do-
bra zabawa pod przewodnictwem wodzireja i anima-
torów dla dzieci, oprawa muzyczna zapewniona przez 
prezentera muzyki oraz baśniowy wystrój są nie-
odzownym elementem tego balu. Zabrzmią melodie 
znane i lubiane oraz muzyczne hity. Nie zabraknie też 
muzyki ze znanych filmów dla dzieci. Organizatorzy 
zapewniają smaczne posiłki, liczne zabawy i konkursy 
dla całych rodzin.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się 
mailowo na adres redo1313@gmail.com lub telefo-
nicznie pod numerem telefonu wskazanym na plakacie 
(kom. + 48 504 239 522) do 20 grudnia br. lub do wy-
czerpania miejsc. Ilość miejsc ograniczona ze względu 
na przepisy wynikające z wytycznych epidemiologicz-
nych.

Wydarzenie jest współfinansowane z budżetu 
gminy Zakliczyn ze środków pochodzących ze sprze-
daży napojów alkoholowych w opakowaniach jed-
nostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekracza-
jącej 300 ml, w ramach realizacji zadań wynikających 
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii na rok 2021.”
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wały smakołyki na kiermasz ale również przyjmowały ciasta i inne 
pyszności w punktach zbiorczych w Zakliczynie, Bieśniku, Filipowicach, 
Gwoźdźcu, Wróblowicach i Podolu, a następnie kroiły i pakowały cia-
sta, ciasteczka, chlebki, chałki i inne dostarczone przedmioty, przekaza-
ne na kiermasz. Akcje charytatywną wspomogły również:

 ҄ Samorządowy Żłobek w Zakliczynie
 ҄ Przedszkole nr. 1 w Zakliczynie
 ҄ Zespół Szkół P Zakliczyn
 ҄ Szkoła Podstawowa w Zakliczynie
 ҄ Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej 

w Filipowicach wraz z rodzicami i nauczycielami oraz dziećmi  
z przedszkola

 ҄ Szkolne Koło Wolontariatu”Dobro Powraca” działające w szko-
le Podstawowej w Stróżach

 ҄ Akademia dla Aktywnych Filipowice
 ҄ Akademia dla aktywnych w Gwoźdzcu oraz mieszkańcy sołectwa
 ҄ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach
 ҄ Zakliczyńskie Centrum Kultury
 ҄ OSP Zakliczyn, OSP Filipowice, OSP Wróblowice
 ҄ Świetlica Środowiskowa z Filipowic
 ҄ Wolontariat i społeczność szkolna w Paleśnicy
 ҄ Proboszczowie parafii w Zakliczynie, Gwoźdźcu, Filipowicach, 

Podolu oraz Dominikanie z Jamnej.
 ҄ SPON ,,Bez Barier’’
 ҄ Firma Alamrco
 ҄ Firma Albert Opakowania
 ҄ Piekarnie: Lucynka Filipowice, Extra Jan Filip Łęki, piekarnia  

w Siennej, Tęgoborze i GS Zakliczyn
 ҄ Michał Leśniak „Departament Reklamy”
 ҄ Barbara Rejdak z Podola-Górowej
 ҄ Katarzyna Mróz

Wiele pracy i serca włożyły w organizację osoby, które były za-
angażowane w przygotowania i przeprowadzenie zbiórek a w wśród 
nich Monika Pawlik, Elżbieta von Hodon, Anna Moj i wiele innych 
osób, które nie szczędziły sił i czasu aby wesprzeć tę inicjatywę. 
Przypomnijmy, że pierwszy kiermasz charytatywny dedykowany na le-
czenie i rehabilitację Tomasza Stojowskiego odbył się już 14 listopada 
w Paleśnicy, koordynatorem tego kiermaszu była Anna Stojowska przy 
współpracy z nowo powstającym Kołem Gospodyń Wiejskich w Boro-
wej „Leśny Zakątek”, a ciasta dostarczyły zarówno osoby prywatne jak 
i niektóre kgw z naszej gminy. Podczas kiermaszu, który odbył się na 
terenie przykościelnym w Paleśnicy  udało się zebrać kwotę 12.787,50 
zł, suma ta została wpłacona na konto zrzutka.pl uruchomione zanim 
jeszcze Tomasz Stojowski został objęty opieką dwóch fundacji: „Serce 
dla Maluszka” i „Siepomaga”.

Ponadto w niedzielę 14 listopada zostało zorganizowane dwie 
zbiórki do puszek, z inicjatywy ks. proboszcza parafii Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Dzierżaninach i Rady Sołeckiej Dzierżanin zebrano 
kwotę 5800,00 zł oraz w sołectwie Bieśnik, podczas poboru podatków 
Sołtys z Radą Sołecką zebrał kwotę 2480,00 zł. 

Przypominamy, że zbiórka na rehabilitację Tomasza Stojowskiego 
wciąż trwa, zachęcam również do udziału w licznych licytacjach orga-
znizowanych na profilu licytacje dla Tomasza Stojowskiego. Pamiętaj-
my, że dobro powraca.
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„Kryształy Soli” dla Samarytańskiej  
Federacji Organizacji Pozarządowych 

W środę 8 grudnia  w Filharmonii Krakowskiej miała miejsce uroczysta gala rozdania nagrody amicus Homi-
num oraz nagrody dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych ,,Kryształy Soli”. jest to ustanowiona  
w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w małopolsce. 

W niedzielę 28 listopada Chór Zakliczyń-
skiego Centrum Kultury „Cantando Canzo-
ni” pod batutą Dawida Nawalańca wystąpił 
w Parafii pw. Św. Jakuba Młodszego Apo-
stoła w Powroźniku podczas II Koncertu 
Cecyliańskiego. Gospodarzem koncertu 
był ks. proboszcz Andrzej Romanowski, 
koncertem tym zainaugurował obchody 
70-lecia tamtejszej parafii, przy której dzia-
ła zaprzyjaźniony z „Cantando Canzoni” 
-  Parafialny Chór Cantores Sancti Jacobi 
z Powroźnika. To juz kolejne wspólne dla 
obu chórów wydarzenie artystyczne.
Chór „Cantando canzoni” wystąpił w no-
wych strojach, które zostały uszyte dzięki 
Stowarzyszeniu „Klucz” działającemu przy 

Tekst: Monika Kulak 
foto: z arch. D. Chrobak
www.malopolska.pl

Chór „Cantando Canzoni” na II Koncercie  
Cecyliańskim w Powroźniku w nowych strojach 

Tekst: Monika Kulak
foto: z arch. Chóru 
Cantando Canzoni 

Jej głównym celem jest wzmacnianie wi-
zerunku trzeciego sektora, promocja dzia-
łań najlepszych organizacji, popularyzacja 
„dobrych praktyk” oraz upowszechnianie 
najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody 
„Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia 
„sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, 
wyjątkowych, godnych naśladowania, naj-
bardziej wartościowe jednostki lub grupy 
ludzi w jakiejś społeczności.

W roku 2021 Nagroda Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego dla najlepszych 
małopolskich organizacji pozarządowych 
Kryształy Soli została przyznana po raz sie-
demnasty. Nagrody i wyróżnienia rozdano 
w sześciu kategoriach.

Laureatem Nagrody Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego „Kryształy Soli” 
w kategorii Najlepszy Projekt Społeczny 
została Samarytańska Federacja Organiza-
cji Pozarządowych w Zakliczynie, nagrodę 
przyznano za stworzenie i prowadzenie dla 
seniorów z gmin Gromnik, Wojnicz i Zakli-
czyn Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora 
Plus, a tym samym kompleksowe wsparcie 
osób starszych; za nieustanne podnosze-
nie jakości życia osób niesamodzielnych  
z gmin wiejskich oraz realizację działań 

aktywizujących podopiecznych objętych 
projektem. Warto podkreślić, że w kon-
kursie wzięły udział łącznie 54 organizacje 
pozarządowe z Małopolski. 

Serdeczne gratulacje dla Zarządu SFOP 
w osobach Pań: Małgorzaty Chrobak, Kry-

styny Sienkiewicz - Witek, Barbary Ży-
chowskiej, Lucyny Cichoń i Eweliny Kosiń-
skiej.  To ważne wyróżnienie jest dowodem 
uznania dla wieloletniej działalności spo-
łecznej Samarytańskiej Federacji Organi-
zacji Pozarządowych.

gŁOSiCieL
KUlTUra na czaSie

Zakliczyńskim Centrum Kultury, które po-
zyskało na ten cel grant z Województwa 
Małopolskiego w ramach programu „Ma-
łopolskie chóry”, a także darowiznę od 
Spółka Dla Zagospodarowania Wspólnoty 
Gruntowej w Zakliczynie. Chór pięknie sie 

zaprezentował pod każdym względem.
Szczególne podziękowania należą się  

Zarządowi Województwa Małopolskiego  
z panem marszałkiem Witoldem Kozłow-
skim na czele oraz Zarządowi Spółki Dla 
Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej  
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Skąd się wzięły „Dziatki z chatki”? 
W 2017 roku zakliczyńskie centrum Kultury wraz z małopolskim centrum Kultury „Sokół” podpisało porozumienia 
dotyczące współorganizacji mateczników Tradycji w ramach projektu edukacyjnego pn. małopolska Szkoła Trady-
cji, dofinansowanego z regionalnego Programu operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020.  
zakliczyńskie centrum Kultury zaplanowało organizację jednego z czterech mateczników Tradycji w Gwoźdźcu, 
w ramach którego odbywały się warsztaty tańca ludowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Tekst: Monika Kulak 
foto: z arch ZCK

Po kilku miesiącach w 2018 roku warsztaty te 
zostały przeniesione do świetlicy w Borowej, 
skąd uczęszczała większość najmłodszych dzie-
ci chętnych do poznawania kultury ludowej. Po-
czątkowo była to grupa 12-14 dzieci, ale z cza-
sem liczba zwiększyła się do ponad dwudziestu 
uczestników. Projekt trafił do regionu, gdzie 
dzieci są ciekawe folkloru, a jego lokalizacja  
w miejscu przenikania się wpływów trzech 
regionów etnograficznych sprzyjała zaintere-
sowaniu kulturą ludową, tradycją, obrzędami 
(rodzinnymi i całorocznymi) i muzyką oraz bu-
dowaniu tożsamości kulturowej uczestników.

Zaangażowanie i dobra współpraca z go-
spodarzem świetlicy – Panią Katarzyną Soból 
sprzyjała rozrastaniu się zespołu, co skutkowa-
ło kolejną zmianą lokalizacji, tym razem spowo-
dowane to było warunkami lokalowymi. Nowo 
otwarty obiekt w Paleśnicy idealnie nadawał się 
do prowadzenia warsztatów tańca ludowego 
dla większej grupy uczestników.

Matecznik Tradycji zakończył się w czerw-
cu 2021 roku, w czasie kiedy ruszył kolejny 
projekt ZCK pt. „Gdy nasi dziadkowie byli 
dziećmi”, tym razem dofinansowany ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. Był to projekt edukacyjny, którego celem było zapozna-
nie dzieci w przedziale wiekowym od 6 do13 lat z tematyką daw-
nych zabaw, muzyką ludową oraz tańcami charakterystycznymi 
dla danego regionu (krakowiak, polka, walczyk).

Ponadto pani Kinga Biel-Dubiel – instruktor tańca ludowego, 
prowadząca zajęcia w Paleśnicy w marcu br. otrzymała Stypen-
dium Twórcze Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
na 2021 rok, dzięki czemu realizuje projekt pn. „Od Hajduka przez 
Trojaka do Krakowiaka”, który polega na prowadzeniu warsztatów 
tańca ludowego z dziećmi w wieku 5-12 lat w Paleśnicy. Partne-
rem tego zadania jest Zakliczyńskie Centrum Kultury. Akompania-
torem zespołu jest Marcin Korbut - instruktor Kapeli „Opatkowi-
ce” działającej przy ZCK.

Nazwa zespołu „Dziatki z chatki” została wymyślona podczas 
pisania scenariusza tuż przed zgłoszeniem zespołu do udziału  
w przeglądzie folklorystycznym. Ponieważ dzieci należące do ze-
społu mieszkają w różnych miejscowościach (Borowa, Dzierżani-
ny, Paleśnica, Olszowa, Filipowice), dlatego nazwa nie mogła być 
związana z konkretną miejscowością.

Debiut zespołu „Dziatki z chatki” miał miejsce podczas IV. Re-
gionalnego Przeglądu Grup Kolędniczych o Diamentową Kobyłkę 
– Z kolędą u Pogórzan, na którym zespół zdobył III miejsce i „Brą-
zową kobyłkę” za przedstawioną kolędę „Dziecioki z gwiozdom”. 

w Zakliczynie z panem prezesem Wiesławem Hajdukiem za prze-
kazane środki na realizację projektu oraz realizatorom projektu,  
w szczególności chórmistrzowi Dawidowi Nawalańcowi, który koor-

dynował szycie strojów męskiech  oraz Marii Chruściel z Zakliczyń-
skiego Centrum Kultury za  sprawne „dopięcie na ostatni guzik” stro-
jów damskich, a także Ewelinie Siepieli za koordynację projektu.
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Projekty Stowarzyszenia „Klucz”  
i Zakliczyńskiego Centrum Kultury na finiszu

Tekst: Ewelina Siepiela

Uniwersytet na piechotę

Warsztaty rzeźbiarskie 
z mistrzem

Następnie w 31. Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklory-
stycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek 2021”, który ze 
względu na pandemię odbył się w formule on-line, zespół „Dziatki 
z chatki” zajął III miejsce.

„Dziatki z chatki” z programem „Ziele zbiromy” pod kierunkiem 
instruktor Haliną Machel ZCK i choreografa Kingi Biel-Dubiel 
zajęły III miejsce w przeglądzie „Krakowiaczek 2021”.  Kolejnym 
wydarzeniem folklorystycznym, był festiwal „Dziecko w folklorze”, 
również w formule online, który odbywa się corocznie w Barano-
wie Sandomierskim i przyniósł zespołowi wyróżnienie.

Na chwilę obecną zespół „Dziatki z chatki” liczy 24 osoby i cią-
gle zgłaszają się nowi chętni do nauki tańców i obrzędów ludo-
wych. Zarówno kierownik zespołu Halina Machel jak i instruktor 
Kinga Biel-Dubiel dokładają wszelkich starań, aby zespół zdoby-
wał kolejne doświadczenie sceniczne na festiwalach i przeglądach 
folklorystycznych.

Członkowie zespołu „Dziatki z chatki” aktywnie brali udział 
w nagraniach filmików w ramach projektu realizowanego przez 

Stowarzyszenie „Klucz” działającego przy Zakliczyńskim Centrum 
Kultury pod nazwą „Czerpiąc z dziedzictwa przodków” dofinanso-
wanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 
„EtnoPolska 2021”. Filmiki można obejrzeć na kanale Zakliczyń-
ska TV:  http://wzck.zakliczyninfo.pl/panel.php?kategoria=Czer-
pi%C4%85c .

W listopadzie „Dziatki z chatki” wzięły udział w XIII Woje-
wódzkim Przeglądzie Tanecznym „Roztańczona Jesień 2021”  
w Głogowie Małopolskim i zajęły II miejsce w kategorii zespołów, 
w których uczestnicy mają od 7 do 11 lat. Dzieci były zachwycone 
i odbierały dyplom z niedowierzaniem, że udało się im zająć tak 
wysoką lokatę w gronie zespołów z wieloletnim doświadczeniem 
takich jak Zespół Tańca Ludowego „Rzeszowianka”, Zespół Pieśni 
i Tańca „Mali Świerczkowiacy” czy „Mali Igloopolanie” z Dębicy.

Trzymamy mocno kciuki za tak dynamiczny rozwój zespołu  
i życzymy by w przyszłości mogli reprezentować naszą gminę na 
najwyższym poziomie i sięgać po kolejne trofea.

 to kolejny projekt, którego realizację również 
kończymy w 2021 roku. Pięciu uczniów pod kie-
rownictwem wybitnego Mistrza rzeźbiarstwa Sta-
nisława Sochy ukończyło cykl warsztatów rzeź-
biarskich trwających 7 miesięcy. Ich prace będzie 
można podziwiać podczas przyszłorocznej Biesia-
dy Rycerskiej na zamku w Melsztynie.  

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Gminy Zakliczyn”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury”

Dobiega końca projekt „Uniwersytet na piechotę” w ramach 
jego realizacji mieszkańcy Gminy Zakliczyn mogli doświadczyć 
walorów kultury lokalnej w najbliższym nam otoczeniu, nasz „wę-
drujący uniwersytet” poprzez realizację 4 wyjazdów do różnych 
miejsc był znakomitym narzędziem do przekazania słuchaczom 
szerokiej wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym.

Zgodnie z powiedzeniem „cudze chwalicie, swego nie znacie” 
uczestnicy uniwersytetu mogli zwiedzić i dowiedzieć się wiele cie-
kawych informacji o: Lipnicy Murowanej i Nowym Wiśniczu; Tropiu, 
Czchowie i Iwkowej; Ciężkowicach i Kąśnej Dolnej, Woli Krogulec-
kiej, Starym Sączu i Podegrodziu. Na szerszą relację z wyjazdów za-
praszamy do lektury artykułów na wwww.zakliczyninfo.pl.
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Trylogia 
Sceny jordana

Wieloletnie projekty zakliczyńskiego centrum Kultury

Kultura na kółkach 
Zadanie „Kultura na kółkach” realizowane było w terminie od  

1 sierpnia do 31 grudnia 2021 roku. W ramach prowadzonych dzia-
łań zorganizowaliśmy w 6 świetlicach działających na terenie Gminy 
Zakliczyn zajęcia: taneczne, fotograficzne, krawieckie, rzeźbiarskie  

W ramach projektu „Trylogia Sceny Jor-
dana” przeprowadzone zostały przygotowa-
nia do wystawienia sztuki teatralnej skła-
dającej się z 3 aktów, w spektaklu wystąpią 
młodzi aktorzy, którzy wiele pracy i czasu 
poświęcili na dopracowanie swoich ról.  
W ramach projektu 14 uczestników mogło 
również wziąć udział w warsztatach aktor-
skich z profesjonalnymi aktorami z „Teatru 
Nie Teraz” z Tarnowa. Premiera spektaklu 
odbędzie się 28 grudnia o godzinie 18.00  
w ratuszu, liczba miejsc ograniczona.

W tym roku kończymy również realizację pierwszej części 
dwóch projektów wieloletnich „Mistrz i uczeń – heligonka” oraz 
„ZUL – aplikacja”.

zdanie „mistrz i uczeń – heligonka” I etap realizowano od 
kwietnia do grudnia 2021 roku, w projekcie wzięło udział dziesięć 
uzdolnionych muzycznie osób, które systematycznie raz w tygodniu 
uczestniczyły w lekcjach gry na heligonce u Mistrza Tadeusza Mali-
ka. W przyszłym roku zajęcia będą kontynuowane.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzą-

cych z Funduszu Promocji Kultury”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

i artystyczne. Warsztaty odbywały się w świetlicach ZCK oraz świe-
tlicach profilaktyczno-wychowawczych kierowanych przez Gminę 
Zakliczyn. Zajęcia były bezpłatne dla uczestników. 

zadanie „zUl – aplikacja” I etap realizowano od lipca do grudnia 
2021 roku, w ramach projektu realizowane były cykliczne warsztaty 
oraz wykłady o następującej tematyce: haft płaski, makrama, nowe 
technologie, scrapbooking, krawiectwo. Relacje filmowe z odbytych 
zajęć można oglądać na kanale YouTube Zakliczyńskiego Centrum 
Kultury. W przyszłym roku będziemy prowadzić nabór uzupełnia-
jący dla uczestników do tego projektu, a tematy jakie tym razem 
podejmiemy będą następujące: teatr z elementami muzyki i śpiewu, 
krawiectwo, fotografia, sztuka. 



GŁOSICIEL

Konkurs Głosiciela

KonKUrS

Serdecznie dziękujemy za nadesłane rozwiązania hasła za-
mieszczonego w listopadowym  numerze „Głosiciela”, które 
brzmiało „Seniorze bądź czujny” bony upominkowe wędrują 
do:   

 ҄ Pani Kamili Hajdeckiej z olszowej - bon do sklepu anitex

 ҄ Pani Genowefy Ulaneckiej z Wróblowic - bon do sklepu 
Biedronka

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród.

Uzupełnij brakujące litery w wyrazach, wytnij/zrób zdjęcie 
i prześlij listem/mailem albo przynieś do Redakcji (Rynek 1,  
Ratusz, glosiciel@op.pl) wraz z imieniem, nazwiskiem  
i adresem. 

Spośród tych, którzy nadeślą do 07.01.2022 roku prawidło-
we odpowiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowa-
ne przez firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie. 

Powodzenia!
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