OD WYDAWCY

GŁOSICIEL

Od wydawcy
W „normalnych latach” we wrześniowym wydaniu „Głosiciela” czytaliście zazwyczaj relacje z kolejnego Święta fasoli
w Zakliczynie, a w ostatnich latach również o udanych dożynkach i to nie tylko gminnych, ale powiatowych czy wojewódzkich, bo takie odbywały się w Zakliczynie kolejno
w roku 2018 i 2019. Covidowy rok 2020 obrócił wszystko
do góry nogami; dożynki gminy Zakliczyn w formie symbolicznej odbyły się na Jamnej, na Święto fasoli poczekamy
do 2021 roku. Skończyła się pewna epoka w „Głosicielu”,
bo 18 sierpnia odszedł z pracy w ZCK twórca gazety i przez
ostatnie 14 lat jej redaktor naczelny – Marek Niemiec, który
z gitarą (upominkiem od współpracowników) uśmiecha się
do Was z okładki. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny podczas którego (jak koronawirus pozwoli), z nowej sali
gimnastycznej będą się cieszyć uczniowie w Gwoźdźcu.
To kolejna, duża inwestycja samorządu Gminy Zakliczyn
pod wodzą burmistrza Dawida Chrobaka w infrastrukturę
oświatową po wybudowaniu i oddaniu do użytku żłobka
i przedszkola w Zakliczynie. Z kalendarza inwestycyjnego trzeba odnotować, że trwają prace związane z rewitalizacją rynku w Zakliczynie, a Gmina Zakliczyn powołała
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zakliczyn S.A.
z panią prezes Moniką Kulak na czele, co umożliwia rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na 40 mieszkań w Lusławicach. Jeśli dodamy do tego fakty, że w ratuszu realizowane są prace mające na celu oddanie jeszcze w tym roku centrum kinowo – konferencyjnego, a w Melsztynie wznoszona jest kolejna kondygnacja

wieży zamkowej, to
okaże się, że Gmina
Zakliczyn jest bardzo skuteczna w pozyskiwaniu środków
na inwestycje i ich realizację, czego nie bez
powodu zazdroszczą
nam sąsiedzi. Wrzesień w gminnym kalendarzu historycznym, to taki miesiąc
pamięci; 13 września
w Rudzie Kameralnej uczcimy pamięć
majora Jana Dubaniowskiego i jego żołnierzy, 20 września
w Jamnej pochylimy się przed pomnikiem poległych żołnierzy AK oraz mieszkańców – ofiar niemieckiej pacyfikacji Jamnej, a 27 września w lasach Woli Stróskiej na „Mogile” pomodlimy się za ofiary niemieckiej obławy na leśny
szpitalik AK.

Życzę ciekawej lektury
Kazimierz Dudzik

Bądźmy wytrwali i pogodni, bo wtedy może dane nam
będzie obchodzić taki jubileusz jak pani Janina Wesołowska, rodowita Zakliczynianka, której śpiewanie podczas
urodzin 100 lat byłoby wielkim nietaktem.
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oraz nadawania im własnych tytułów.
Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
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Wydawca, tj. Zakliczyńskie Centrum Kultury, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów
prawa. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. ZCK nie udostępnia
danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: dyrektor.zck@op.pl lub listownie pocztą tradycyjną.
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Burmistrz na zaprzysiężeniu
prezydenta Andrzeja Dudy

Tekst: Rafał Kubisztal,
Foto: Grzegorz Jakubowski

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak
uczestniczył w uroczystościach zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na kadencję 2020 – 2025, które odbyły się w Warszawie.
Zaproszenie włodarza zakliczyńskiej gminy to dowód
uznania i szczególnego docenienia mieszkańców Ziemi
Zakliczyńskiej, którzy w minionej kadencji dwukrotnie
niezwykle serdecznie przyjęli Prezydenta Andrzeja Dudę,
od 30 grudnia ubiegłego roku Honorowego Obywatela tej
gminy.
Prezydent Andrzej Duda 6 sierpnia złożył przysięgę
przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką. Wygłosił orędzie przed ZN
i przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. Na Zamku Królewskim nastąpiło ponowne objęcie przez prezydenta Andrzeja Dudę przewodnictwa w Kapitułach Orderu
Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski.
W warszawskich uroczystościach uczestniczył burmistrz
Dawid Chrobak. Oficjalne zaproszenie przez Kancelarię
Prezydenta RP włodarza zakliczyńskiej gminy to dowód
uznania i szczególnego docenienia mieszkańców Ziemi Zakliczyńskiej, którzy w minionej kadencji dwukrotnie niezwykle serdecznie przyjęli prezydenta Andrzeja Dudę. Tym
bardziej, że ze względu na pandemię koronawirusa liczba
zaproszonych gości była bardzo mocno ograniczona.
Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda był

Tekst: Rafał Kubisztal,
Foto: arch. UM Zakliczyn

Smaczny posiłek w odnowionej stołówce

Od nowego roku szkolnego dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach będą mogły jeść
ciepłe i zdrowe posiłki w odnowionej stołówce. Podnoszony jest jej standard dzięki pozyskaniu przez gminę Zakliczyn pieniędzy z rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu”.

4

w Zakliczynie 4 listopada 2018 roku na wydarzeniu patriotycznym „Z Zakliczyna do Łowczówka” dla upamiętnienia
wymarszu z zakliczyńskiego Rynku polskich Legionistów
na bitwę do Łowczówka, która zapoczątkowała powrót
Polski na mapy świata. Drugi raz przyjechał 12 lutego 2020
roku, aby odebrać tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn, nadany jednogłośnie przez Radę Miejską.
„Pan Prezydent Andrzej Duda jako człowiek wyznający chrześcijański i konserwatywny system wartości, budujący w Polsce
atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia jest równie bliski
sercu mieszkańców Ziemi Zakliczyńskiej jak Święty Jan Paweł
II” – powiedział wówczas burmistrz Dawid Chrobak.

Wieloletni program „Posiłek w szkole i domu” skierowany jest przede wszystkim do najmłodszych dzieci, jak
i uczniów starszych klas. Zakłada powstanie nowych stołówek w placówkach oświatowych (adaptacja pomieszczeń na ten cel), jak i doposażenie oraz poprawę standardu już istniejących. Samorządy mogą zrealizować te
zadania poprzez swój niewielki wkład własny.
Gmina Zakliczyn pozyskała 80 tys. zł głównie na zakup
nowego wyposażenia do kuchni i stołówki (75% wartości
zadania). Wkład własny samorządu wynosi 25 tys. zł.
- W nowoczesnej kuchni i stołówce od września przygotowywane i serwowane będą posiłki w odnowionej stołówce
– zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid
Chrobak. – Ten program to kolejna dobra rządowa inicjatywa. Dziękuję Panu Wojewodzie Piotrowi Ćwikowi oraz Pani
Barbarze Nowak - Małopolskiej Kurator Oświaty za udzielenie Gminie Zakliczyn dofinansowania.
W Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach ze stołówki szkolnej korzysta przeszło 100
dzieci.
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Symbolicznie, ale godnie
W 2020 roku inaczej niż zakładaliśmy wcześniej, przyszło
nam świętować ważne rocznice i uroczystości. Tak też
było 15 sierpnia. Najpierw burmistrz Dawid Chrobak wraz
z radnymi Rady Miejskiej w Zakliczynie; Renatą Dyngosz
i Markiem Sobólem złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę w Zakliczynie, by następnie
udać się do Jamnej, gdzie do burmistrza Chrobaka dołączyli radni; Janusz Flakowicz i wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Nadolnik, a także członek Zarządu Małopolskich Dworców Autobusowych dr Michał Wojtkiewicz
- Honorowy Obywatel Gminy Zakliczyn. Zanim delegacja władz oraz harcerze złożyła wieniec pod pomnikiem
poległych i zamordowanych w Jamnej, w samo południe
odbyły się symboliczne dożynki gminy Zakliczyn. W imieniu gminnej społeczności rolniczej wieniec dożynkowy
przygotowało sołectwo Borowa, a sołtys Janusz Klocek
wraz z asystą złożyli ów przed oblicze Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. Burmistrz Dawid Chrobak przekazując

Foto: Stanisław Kusiak

chleb dożynkowy na ręce kustosza sanktuarium Matki
Bożej Niezawodnej Nadziei – ojca Andrzeja Chlewickiego
powiedział:

Czcigodni Ojcowie, Szanowni Państwo,
W tym roku nie odbędą się dożynki gminne w formie znanej w poprzednich latach. Nie wybierzemy najpiękniejszego
wieńca dożynkowego i osobiście nie podzielimy się chlebem. Pandemia koronawirusa wymusiła wiele zmian w naszych
życiu, w tym rezygnację z tego typu wydarzeń.
Nie zapominamy jednak o rolnikach i wieloletniej tradycji. Z wdzięcznością i szacunkiem pochylamy głowę nad tymi,
którzy przez cały rok uprawiali ziemię, naszą żywicielkę. Nie zapominamy o podziękowaniu Panu Bogu za wszelkie
dobro, którym nas obdarza. Za to, że dał odpowiednie warunki, by żniwa były obfite, dzięki czemu chleba nie będzie
brakowało na naszych stolach.
Pragnę zapewnić, że mimo pandemii Polski Rząd, a także Samorząd Gminy Zakliczyn nie zapominają i nie zapomną
o dalszej promocji lokalnych producentów i produktów. O działaniach ułatwiających dostęp do nich. Nie zapominamy
i nie zapomnimy o kolejnych inwestycjach na terenach wiejskich. Będziemy dbać o dalszy postęp modernizacyjny polskiej wsi.
Dzisiaj spotykamy się w Jamnej, przed ikoną Matki Bożej Niezawodnej Nadziei, w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na symbolicznych dożynkach gminy Zakliczyn oraz Święcie Pojednania. Spotykamy się, by podziękować rolnikom za trud pracy, za zapewnianie naszej Ojczyźnie bezpieczeństwa żywnościowego. Ale spotykamy się także,
aby Matce Boskiej podziękować za Cud nad Wisłą, za zwycięstwo sto lat temu nad Armią Czerwoną.
Dziś przypada okrągła, setna rocznica Bitwy Warszawskiej. Zatrzymaliśmy wtedy pod Warszawą bolszewicką ofensywę, która chciała zniszczyć europejską cywilizację, opartą na tradycji, kulturze i wartościach chrześcijańskich. To
zwycięstwo zostało przez naród polski wywalczone i wymodlone. Polska przed narzuceniem obcej ideologii została
obroniona.
Raz jeszcze dziękuję rolnikom za ciężką pracę. Dziękuję Ojcom Dominikanom oraz Stowarzyszeniu Wspólnota Domu
Św. Jacka im. Ojca Jana Góry na Jamnej za organizację dzisiejszego święta. Dziękuję mieszkańcom Borowej, którzy
przygotowali wieniec dożynkowy oraz Radnym Rady Miejskiej w Zakliczynie za dożynkowy chleb. Dziękuję wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszego święta.
Bóg zapłać! Szczęść Boże wszystkim rolnikom!

Dawid Chrobak
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
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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.

Komunikat w sprawie harmonogramu zebrań
w miejscowościach Gminy Zakliczyn w 2020 roku
Urząd Miejski w Zakliczynie przedstawia harmonogram
zebrań w miejscowościach Gminy Zakliczyn w 2020 r.
Tematyka zebrań:
1. Podział funduszu sołeckiego na 2021 rok
2. Sprawy bieżące

LP.

6

Miejscowość

Data zebrania

W zebraniach weźmie udział Burmistrz Miasta i Gminy
Zakliczyn Dawid Chrobak.
Przypominamy, że w związku z epidemią koronawirusa
wszystkie osoby uczestniczące w zebraniach mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych lub zasłaniania ust
i nosa w inny sposób.

Godzina

Miejsce

1.

Bieśnik

27.09.2020 (niedziela)

15.30

Budynek byłej szkoły

2.

Borowa

13.09.2020 (niedziela)

15.00

Świetlica

3.

Charzewice

06.09.2020 (niedziela)

18.30

Remiza OSP

4.

Dzierżaniny

30.08.2020 (niedziela)

12.00

Budynek byłej szkoły

5.

Faliszewice

19.09.2020 (sobota)

18.30

Remiza OSP

6.

Faściszowa

05.09.2020 (sobota)

18.30

SP Faściszowa

7.

Filipowice

20.09.2020 (niedziela)

17.00

Remiza OSP

8.

Gwoździec

06.09.2020 (niedziela)

11.30

Remiza OSP

9.

Jamna

20.09.2020 (niedziela)

13.00

Dom Św. Jacka

10.

Kończyska

19.09.2020 (sobota)

17.00

Świetlica przy klasztorze Sióstr Bernardynek

11.

Lusławice

24.09.2020 (czwartek)

18.00

Świetlica

12.

Melsztyn

24.09.2020 (czwartek)

16.30

Restauracja Podzamcze

13.

Olszowa

13.09.2020 (niedziela)

17.30

Swietlica w Paleśnicy

14.

Paleśnica

13.09.2020 (niedziela)

16.00

Świetlica w Paleśnicy

15.

Roztoka

06.09.2020 (niedziela)

15.00

Budynek zebrań sołeckich

16.

Ruda Kameralna

06.09.2020 (niedziela)

10.00

Świetlica

17.

Słona

06.09.2020 (niedziela)

16.30

Świetlica

18.

Stróże

30.08.2020 (niedziela)

17.30

Remiza OSP

19.

Wesołów

27.09.2020 (niedziela)

18.30

Świetlica

20.

Wola Stróska

24.08.2020 (poniedziałek)

18.00

Remiza OSP

21.

Wróblowice

20.09.2020 (niedziela)

18.30

Remiza OSP

22.

Zawada Lanckorońska

26.09.2020 (sobota)

17.00

Budynek byłej szkoły

23.

Zdonia

27.09.2020 (niedziela)

17.00

Świetlica

24.

Zakliczyn

26.08.2020 (środa)

17.00

Ratusz
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Komunikat w sprawie imprezy
pn. Małopolski Festiwal Muzyki Tanecznej
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn informuje, że Urząd
Miejski w Zakliczynie oraz Zakliczyńskie Centrum Kultury
nie byli organizatorami, jak również współorganizatorami
imprezy pod nazwą Małopolski Festiwal Muzyki Tanecznej, która odbyła się w Zakliczynie w dniach 15-16 sierpnia
bieżącego roku. Impreza miała charakter komercyjny i była
zrealizowana przez prywatny podmiot na terenie prywatnym. Na przeprowadzenie festiwalu nie została wydana
decyzja Burmistrza o organizacji imprezy masowej, tj. imprezy artystyczno-rozrywkowej na terenie, na którym liczba

udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej
niż 1000. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn nie wydał także jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo. W związku z epidemią koronawirusa Gmina Zakliczyn odwołała
wszelkie imprezy artystyczno-rozrywkowe, w tym organizowane corocznie Święto fasoli oraz Dożynki Gminne, uznając,
że zdrowie mieszkańców i gości jest sprawą najważniejszą.
KALEJDOSKOP pod redakcją Kazimierza Dudzika
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Koronawirus zaatakował
Najpierw burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, potem przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 stwierdzono
u asystenta członkini Zarządu Województwa Małopolskiego, kilka dni po nominacji nowy wojewoda małopolski
Łukasz Kmita otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, a 23 sierpnia starosta tarnowski Roman Łucarz otrzymał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Niestety koronawirus dotarł również
do Zakliczyna, a pozytywny wynik uzyskała jedna z pracownic Urzędu Miejskiego. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn informuje, że w związku
ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem u jednego
z pracowników Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, budynek Urzędu od dnia 24 sierpnia 2020 roku do odwołania zostaje zamknięty dla interesantów. W przypadku
konieczności odbioru dowodu osobistego lub zgłoszenia
zgonu należy uprzednio kontaktować się z pracownikiem
merytorycznym pod numerem telefonu 14 6326464 (dowody osobiste) lub 14 6326466 (Urząd Stanu Cywilnego)
lub za pośrednictwem poczty e-mail: zakliczyn@zakliczyn.
pl. Inne sprawy, poza wymienionymi wyżej, będą realizowane na bieżąco przez Urząd Miejski w Zakliczynie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Załatwianie spraw urzędowych może przebiegać w następujący sposób:
• telefonicznie pod numerem telefonów: 14 6326460,
14 6326455 (sekretariat urzędu) – interesanci będą łączeni z pracownikiem merytorycznym,
• poprzez pocztę e-mail: zakliczyn@zakliczyn.pl,
• za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: /6g5cql78j7/SkrytkaESP,
• poprzez pisma przesyłane drogą pocztową na adres
Urzędu Miejskiego: Rynek 32, 32-840 Zakliczyn.
W korytarzu przy wejściu do Urzędu Miejskiego
w Zakliczynie została umieszczona skrzynka podawcza,
do której interesant może złożyć wypełniony wniosek lub
podanie. W danym momencie w korytarzu przy wejściu
do urzędu nie może znajdować się więcej niż jedna osoba.
W niedzielę 23 sierpnia 2020 roku została przeprowadzona dezynfekcja wszystkich pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
Decyzje co do dalszego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zakliczynie będą podejmowane na bieżąco,
w zależności od rozwoju sytuacji i wytycznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie.

Niebezpiecznie na drogach
Pomimo licznych apeli Policji, w okresie wakacyjnym
na drogach jest niebezpiecznie.
Najtragiczniejszym na naszym terenie w skutkach okazał się wypadek w Bieśniku w dniu 9 sierpnia, gdzie jadący
drogą nr 975 w kierunku Paleśnicy 41-letni motocyklista
poniósł śmierć na miejscu. Ze wstępnych informacji wynika, że mieszkaniec powiatu nowosądeckiego na łuku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu (podwójna linia ciągła)
WRZESIEŃ 2020 | NR 7/275

i zderzył się z jadący tym pasem w kierunku Zakliczyna
Audi A4, kierowanym przez 28-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego. Na miejscu zdarzenia pojawili się strażacy z Zakliczyna, było też pogotowie lotnicze. Prowadzona
na miejscu reanimacja nie przyniosła pozytywnego rezultatu i motocyklista zmarł. Kierowca samochodu doznał urazu
ręki, a bez szwanku wyszła z wypadku jadąca z nim 23-letnia pasażerka. Kierujący Audi był trzeźwy.
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Tadeusz Bukry na emeryturze
Kiedy wójt Stanisław Chrobak powołał na funkcję dyrektora utworzonego 26
sierpnia 1993 roku Zakładu
Oczyszczania i Kanalizacji
(dzisiaj ZUK) Stanisława Żabińskiego, Tadeusz Bukry
stał się bliskim współpracownikiem późniejszego Sekretarza Gminy i Zastępcy
Burmistrza, a gdy Żabiński
przeszedł do kierownictwa
Urzędu Gminy, nikt się nie
dziwił, że kierownikiem Zakładu Oczyszczania i Kanalizacji został właśnie Tadeusz Bukry. Od 1999 roku aż do
połowy lata 2020 roku kierował Zakładem Oczyszczania
i Kanalizacji, przekształconego za jego kierownictwa w Zakład Usług Komunalnych. To za czasów Tadeusza Bukrego

ZUK rozrósł się do rozmiarów dużego i nowoczesnego przedsiębiorstwa komunalnego będącego wizytówką i dumą
Gminy Zakliczyn. Tadeusz Bukry był także prezesem Zakliczyńskiego Klubu Podnoszenia Ciężarów MLUKS „Spytko”,
który prowadził w tandemie z Markiem Gołąbem, a którego
to klubu zawodnicy rywalizowali w trzeciej lidze. Za czasów prezesury Tadeusza Bukrego w Zakliczynie odbyły się
przedolimpijskie Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów. W związku z przejściem na emeryturę i informacji o tym
fakcie w mediach elektronicznych do Szanownego Emeryta
popłynęły podziękowania i życzenia od wielu współpracowników i mieszkańców gminy Zakliczyn. W związku z przejściem
Pana Kierownika Tadeusza Bukrego na emeryturę i zakończeniem pracy zawodowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Zakliczynie pragnę podziękować za 26 lat pracy zawodowej na rzecz
Gminy Zakliczyn oraz za bardzo dobrą współpracę. Życzę dużo
zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym, jak również spełnienia powziętych planów – napisał na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego burmistrz Dawid Chrobak.

Mecenat 2020 dla „Klucza”
49 wniosków zostało wyróżnionych przez Województwo
Małopolskie grantami finansowymi w ramach konkursu
Mecenat Małopolski 2020, a w tej liczbie wniosek Stowarzyszenia „Klucz” na projekt spektaklu teatru działającego
przy Zakliczyńskim Centrum Kultury pod kierunkiem Jana
Jakuba Należytego – Studio Form Teatralnych „Scena Jordana”. Województwo Małopolskie na Mecenat Małopolski
2020 przeznaczyło 2 mln 210 tys. zł, a z tej kwoty na konto
Stowarzyszenia „Klucz” trafi 10 tys. zł. Powody do radości

ma też prezes Kazimierz Wojnicki, bowiem na konto Stowarzyszenia „Entuzjaści uśmiechu” w Domosławicach trafi 8
tys. zł na wsparcie III Małopolskiego Festiwalu Fletowego.
14 osobowa Komisja Konkursowa „Mecenatu Małopolski
2020” pod kierownictwem marszałka Witolda Kozłowskiego nie miała łatwej pracy, bowiem na konkurs trafiło 457
ofert, na łączną kwotę oczekiwanego wsparcia finansowego w wysokości prawie 22 mln zł.

Kosz z ziołami od Mieszczanek
KGW w Zakliczynie nazywa się „Mieszczanki”, a na czele „Mieszczanek” stoi
pani Krystyna Batko. Panie z KGW
„Mieszczanki” z Zakliczyna chcąc dotrzymać tradycji Świąt Matki Boskiej Zielnej
złożyły w kościele parafialnym p.w. św.
Idziego, wykonany własnoręcznie kosz
z ziołami, kwiatami i owocami, po czym
wzięły udział w uroczystej Mszy świętej w dniu 15 sierpnia 2020 roku. Warto przypomnieć, że założycielkami KGW
„Mieszczanki” są panie: Anna Mytnik,
Krystyna Mazgaj, Urszula Janik, Ewa Gałecka, Grażyna Trytek, Krystyna Świerczek, Krystyna Zięcina, Marta Potyrała, Dorota Pawłowska, Krystyna Batko,
Irena Grzegorczyk, Katarzyna Grochola,
Małgorzata Kiełbasa, Urszula Galas i Ewa
Bardon.
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Z Zakliczyna do Opatowca kajakiem
Klub Turystyki Wodnej Ogniska TKKF „Siarka” wraz
z Oddziałem Miejskim PTTK w Tarnobrzegu zorganizowali
45. Ogólnopolski Spływ Kajakowy „O Puchar Błękitnej Wstęgi Wisły” rzekami Dunajec i Wisła. Tegoroczny
Spływ wyruszył z Zakliczyna 13 sierpnia – startował pod
mostem. Celem Spływu było m.in. uczczenie 60 – lecia działalności Ogniska TKKF „Siarka” w Tarnobrzegu,

popularyzacja turystyki kajakowej oraz popularyzacja
problematyki ochrony środowiska. Jednym ze współorganizatorów wydarzenia był burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, który spotkał się z uczestnikami
imprezy, obdarował ich pamiątkami z Zakliczyna i życzył
bezpiecznych przeżyć na wodzie. Metą Spływu był Opatowiec w województwie świętokrzyskim.

Piłka w grze
Na początku sierpnia piłkarze rywalizujący w niższych klasach rozgrywek powrócili na boiska. Bardzo dobry start
odnotował Dunajec Zakliczyn, który po trzech kolejkach
rozgrywek tarnowskiej klasy i komplecie zwycięstw, został
liderem tabeli. We wrześniu Dunajec Zakliczyn zagra: 6
września na wyjeździe z Ładną, 13 września w Zakliczynie
z Ciężkowianką, 19 września na wyjeździe z Ikarem Odporyszów, 27 września z Dąbrovią u siebie, natomiast 3 października Dunajec zmierzy się z imiennikiem ze Zbylitowskiej Góry na wyjeździe.
Grają też kluby z brzeskiej A – klasy w której rywalizują

Jedność Paleśnica i Pogórze Gwoździec. Jedność we wrześniu zagra mecze z następującymi rywalami; 6 września
z Koroną Niedzieliska u siebie, 12 września z Kłosem Łysa
Góra na wyjeździe, 19 września z LKS Uszew na wyjeździe,
27 września z Jadowniczanką u siebie, natomiast 3 października z Ivą Iwkowa na wyjeździe.
Pogórze Gwoździec zmierzy się 6 września z Ivą Iwkowa
na wyjeździe, 12 września z Gromem Sufczyn u siebie, 19
września z Porąbką Uszewską na wyjeździe, 27 września
z Victorią Bielcza u siebie, natomiast 4 października z Tymową u siebie.

Konkurs dla KGW
Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs dla Kół Gospodyń
Wiejskich z Małopolski zarejestrowanych w ARiMR. Konkurs
polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 minut), obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej
z ARiMR pomocy finansowej. Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich
na rzecz lokalnych społeczności wiejskich; promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa i efektów udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji
i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW. Zgłoszenia do
konkursu rozpoczynają się dnia 30 lipca, a kończą w dniu 16
października 2020 roku, chyba że Organizator wydłuży termin.
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Turniej szachowy w Rudzie
5 lipca odbył się Rodzinny Turniej Szachowy – pierwszy po przerwie spowodowanej wybuchem epidemii koronawirusa. Turniej odbywał się w odpowiednim reżimie sanitarnym: zawodnicy grali w maseczkach lub przyłbicach, zachowany był dystans społeczny, zawodnicy dezynfekowali ręce
przed każdą partią, ponadto dezynfekowano też sprzęt szachowy. Gospodarzem turnieju był Andrzej Lupa - właściciel Domu Agroturystycznego
„Pod Lupą” w Rudzie Kameralnej. Zawodnicy toczyli pojedynki w plenerze. Rywalizacja toczyła się na dystansie 7 rund tempem P-10 (po 10 minut
na zawodnika, 20 minut na partię). W turnieju zwyciężył Sławomir Gilar.
Drugie miejsce zajął Janusz Gębarowski. Podium uzupełnił reprezentant
gospodarzy – Robert Ogórek. Najlepszym juniorem okazał się Filip Turczak. Najlepszą w rywalizacji kobiet została Natalia Gębarowska. Każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowe nagrody ufundowane przez pana Andrzeja Lupę i Roberta Ogórka.

Przegrała walkę z chorobą
W wieku 66 lat, 4 sierpnia 2020 roku, zmarła Krystyna
Potok. Pogrzeb śp. Krystyny Potok odbył się w sobotę
8 sierpnia. Uroczystości żałobne rozpoczęły się w kościele pw. św. Justyny w Paleśnicy modlitwą różańcową
o godzinie 13:30 oraz Mszą świętą o godzinie 14:00. Pani

Krysia – bo tak mówiliśmy do Pani Kadrowej - była długoletnią urzędniczką w zakliczyńskim Urzędzie Gminy,
a potem, po odzyskaniu przez Zakliczyn praw miejskich,
Urzędzie Miejskim. Przepracowała od 15 lipca 1975 roku
do 30 maja 2017 blisko 42 lata.
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Kultura w kwarantannie i koncerty w Zakliczynie
Wszystkie publiczne instytucje
kultury sporo swoich działań przeniosło do sieci interentowej, a to co
można robić w tzw. realnej rzeczywistości obwarowane jest rygorami stanu epidemicznego. W dniach,
w których oddajemy Głosiciela do
druku, Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych rekordowych
liczbach zakażonych osób w Polsce, a powiat tarnowski balansuje
na granicy wejścia do tzw. strefy
żółtej. Wspólnie z burmistrzem
Dawidem Chrobakiem podjęliśmy
decyzję o tym, żeby w 2020 roku
nie organizować imprez masowych. Decyzje te podyktowane
są troską o zdrowie mieszkańców
Gminy Zakliczyn oraz wypoczywających na naszym terenie turystów. Takie decyzje podjęły sąsiednie samorządy i instytucje kultury.
Przestrzegając rygorów oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
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Usługi Pogrzebowe OLCHAWA
Jurków 26, 32-860 Czchów

OLCHAWA

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/dobę

603 680 051

e-mail: biuro@krzysztofolchawa.com

„To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy.
To oni żyją, a my umieramy”.
Ks. Piotr Pawlukiewicz

Kwiaciarnia – 693 409 539
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Narodowego wznowiliśmy działalność świetlic terenowych
oraz zespołów artystycznych działających pod egidą ZCK,
które odbywają zajęcia w sekcjach (liczba uczestniczących
w próbach to 12 osób). Od września wznawiamy próby
Chóru „Cantando canzoni”, który w okresie letnim takich
zajęć nie miał. Tymczasem w połowie sierpnia Agencja Koncertowa Folk – Festiwal, która dotąd była aktywna w organizacji swoich koncertów na Sądecczyźnie, postanowiła
zorganizować w Zakliczynie imprezę pod nazwą Małopolski Festiwal Muzyki Tanecznej. W normalnych okolicznościach nic tylko się cieszyć. Rzecz w tym, że w normalnych
okolicznościach wydarzenie odbyłoby się pod Limanową
lub pod Łąckiem.
Po informacji Agencji Koncertowej Folk Festiwal o tym,
że imprezę pod nazwą Małopolski Festiwal Muzyki Tanecznej przenosi Agencja z Łososiny Górnej do Zakliczyna, rozdzwoniły się do nas telefony. Wprost mówiliście i pisaliście,
że nie chcecie w Zakliczynie koncertów w czasie epidemicznym. Byliście Państwo oburzeni i wyrażaliście obawy oraz

Foto: Stanisław Kusiak

Marek Niemiec, bo o nim mowa, został dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Turystyki
w 1991 roku i pełnił tą funkcję do końca 1999
roku. Po śmierci Krzysztofa Chmielowskiego
w 2006 roku powrócił do „Głosiciela” i pełnił
w gminnej gazecie funkcję redaktora naczelnego
do 18 sierpnia 2020 roku. Na dzień przed odejściem Marka z ZCK przygotowaliśmy mu skromne pożegnanie (takie covidowe czasy) w ratuszu
z udziałem pracowników Zakliczyńskiego Centrum Kultury, przewodniczącej miasta Zakliczyn
Ewą Bardon, chórmistrzem Chóru „Cantando
canzoni” Adamem Pyrkiem i reprezentacją Chóru oraz Agatą i Stanisławem Nadolnikami. Od
jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że Marek od nas
odejdzie, dlatego mieliśmy trochę czasu, aby do tego się
przygotować. Wyszło na to, że w nowej pracy najlepiej
jako upominek od nas przysłuży mu się gitara akustyczna.
Marek na gitarze grał, a jako założyciel i jeden z liderów
rockowej formacji The Gulons grał na gitarze basowej.
Pomysł Stanisława Kusiaka (w The Gulons Kusiak bębnił)
o gitarze na pożegnanie wcielił w życie Adam Pyrek, który
godny instrument wyszukał dla Marka.
Miałem przyjemność podziękować Markowi za lata
pracy na rzecz zakliczyńskiej kultury od siebie, współpracowników i w imieniu burmistrza Dawida Chrobaka (który w tym dniu akurat przebywał poza terenem naszej gminy)
i życzyć przede wszystkim zdrowia oraz sukcesów w nowej
pracy. Pani Agata Nadolnik dziękowała Markowi Niemcowi za utworzenie w 1993 roku zespołu „Mały Gwoździec”
i za otwarcie w 1998 roku zespołowi drzwi do kariery międzynarodowej. Nie mogli Markowi podziękować współtwórcy Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice” bo ich już
wśród nas nie ma. Podobnie ma się rzecz z „Głosicielem” –
nie żyje wójt Stanisław Chrobak, Krzysztof Chmielowski….
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sprzeciw wobec tego, że w czasie, gdy wszyscy w okolicy
wstrzymują się od organizacji imprez plenerowych, w Zakliczynie w dniach 15 i 16 sierpnia ma być zorganizowana
dwudniowa, duża impreza rozrywkowa, choć Organizator
w regulaminie napisał, że liczba osób na terenie imprezy
nie może przekroczyć 700 osób – stąd impreza nie miała
charakteru masowego i Organizator nie potrzebował pozwolenia Burmistrza na jej realizację.
W związku z zaistniałą sytuacją informuję, że Zakliczyńskie Centrum Kultury nie było ani współorganizatorem, ani
partnerem tego wydarzenia. Nikt z Agencji Koncertowej
Folk Festiwal z nami się w tej sprawie nie kontaktował i nas
o zamiarze organizacji wydarzenia w Zakliczynie nie informował – nie miał zresztą takiego obowiązku i potrzeby,
bo impreza organizowana była przez prywatny podmiot,
na prywatnym terenie i mała charakter komercyjny – to
znaczy za wstęp na teren imprezy trzeba było uiścić opłatę.
O zamiarze organizacji koncertu w Zakliczynie dowiedzieliśmy się tak jak Państwo z Internetu.

Głosiciel odchodzi z „Głosiciela”

- Pamiętam, jak tworzyliśmy gazetę gminną i zastanawialiśmy się nad jej tytułem. Całą noc przesiedzieliśmy nad tym
m.in. z Irkiem Kutrzubą. Była propozycja „Goniec”, ale to się
źle kojarzyło. Na koniec zaproponowałem „Głosiciel” i to się
przyjęło, choć po ukazaniu się gazety też były zastrzeżenia
zgłaszane przez nielicznych – wspominał Bohater wieczoru
- Dzisiaj „Głosiciel”, tak jak przed wojną, sam przychodzi do
mieszkańców Zakliczyna i gminy zakliczyńskiej – dodał Marek Niemiec.
Marek rozpakował pamiątkę, sprawdził czy jest instrument nastrojony, po czym razem z Adamem zagrali i zaśpiewali piosenkę, która Marek nauczył Adama lata temu.
- Chciałbym podziękować Dyrektorowi ZCK i Burmistrzowi
Dawidowi Chrobakowi za to, że dawali i wolną rękę w pracy,
załodze z ZCK za współpracę. Nie żegnamy się, bo przecież
będę pracował na terenie gminy Zakliczyn, a i do ratusza też
przecież będę zaglądał – powiedział na zakończenie Marek
Niemiec.
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Zapraszamy do II trymestru
na Zakliczyńskim Uniwersytecie Ludowym

Foto: Ewelina Siepiela

ZUL – Szkoła dla Życia, to projekt Stowarzyszenia „Klucz”
dofinansowany z programu
Edukacja Kulturalna 2020
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury. Pierwszy trymestr ZUL-u, w którym rozmawialiśmy o procesach globalizacyjnych, jest już za nami.
Na zakończenie trymestru spotkaliśmy się w Filipowicach
na ranczo u Państwa Salamonów. We wrześniu zapraszamy
na zajęcia w drugim trymestrze, podczas którego nauczymy
co to jest walor, a co to jest produkt i jak można walor przekształcić w produkt. Zajęcia drugiego trymestru, odbywać się
będą w czwartki w Sali im. S. Jordana w ratuszu – początek
10 września o godzinie 17 – tej.

Zdalne warsztaty
ZCK na półmetku
Projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury na który otrzymaliśmy dofinansowanie z programu grantowego Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci” jest
zrealizowany już w połowie. Do końca sierpnia wyemitowaliśmy 16 spośród 32 filmów warsztatowych na które składają się kursy tańca, warsztaty fotograficzne oraz
z zakresu sztuki i literatury. Przypominamy, że premiery
filmów warsztatowych odbywają się na kanale filmowych
portalu Zakliczyninfo pod banerem Zakliczyńska TV. Prosimy również o wypełnianie i przesyłanie ankiet, które
pojawiają się pod premierowymi odcinkami warsztatów.

Premiera Zakliczyńskiej
e-powieści we wrześniu

Foto: Ewelina Siepiela

We wrześniu na kanale filmowym Zakliczyninfo nastąpi premiera pierwszych odcinków z serii fabularyzowanego dokumentu pod nazwą „Zakliczyńska e-powieść” – pierwszy odcinek pod tytułem „Historia tajemniczej
trumienki” zostanie wyemitowana w niedzielę 20 września. W okresie od
czerwca do sierpnia przygotowaliśmy 10 filmów, w których opowiemy
o znanych postaciach i miejscach zapisanych w historii Ziemi Zakliczyńskiej.
Jest to projekt Stowarzyszenia „Klucz” który uzyskał wsparcie finansowe
z programu grantowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci”.
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Foto: Stanisław Kusiak

Opatkowice

Kapela „Opatkowice” została utworzona i działa przy Zakliczyńskim Centrum
Kultury. Opiekunem muzycznym jest
Marcin Korbut, a opiekę organizacyjną
sprawuje instruktor ds. kultury ludowej
ZCK – Halina Machel. „Opatkowice” są
owocem Matecznika Tradycji - Warsztatów Muzykowania Ludowego działającego przy ZCK w ramach Małopolskiej
Szkoły Tradycji realizowanej przez MCK
„Sokół” w Nowym Sączu od 2018 roku.
Obecny skład kapeli „Opatkowice”
Skrzypce: Weronika Kulak, Natalia
Czuba, Aneta Wójcik, Emilia Hajduk,
Gabrysia Duda, Ksenia Hajduk, Wiktor
Korbut.
Kontrabas: Natalia Siemaszko, Wiktor
Hajduk, Karol Biel.
Heligonka: Konrad Majewski, Mikołaj
Rylewicz, Adam Gaura.
Klarnet: Arek Majewski, Gabriela
Rylewicz.
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100 lat rodowitej zakliczynianki

Tekst: Maria Chruściel, Marek Wesołowski,
Foto: arch. Marek Wesołowski

18 lipca 2020 swoje 100 urodziny obchodziła rodowita zakliczynianka pani Janina Wesołowska. Janina Wesołowska
z domu Jarosz, urodziła się 18 lipca 1920 roku w Zakliczynie w rodzinnym domu przy ulicy Józefa Piłsudskiego, jako
najstarsza córka Franciszka i Marii Jarosz (z domu Krupska). W rodzinie Jaroszów na świat przyszło czworo dzieci;
wspomniana Janina, następnie Kazimierz (zginął w Powstaniu Warszawskim), Antoni (ur. 24.02.1922, obecnie mieszka
w Gdańsku) i Stanisława (ur. 20.02.1924, zm. 2010 r.).
Życiorys Janiny Wesołowskiej
Urodziłam się 18 lipca 1920 roku w Zakliczynie nad
Dunajcem, w województwie krakowskim i tu spędziłam
pierwsze lata życia. W 1926 roku zostałam uczennicą siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Zakliczynie.
Po ukończeniu szkoły dostałam się do Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku, do którego uczęszczałam w latach 1933-1937. W tym
okresie należałam do drużyny harcerskiej im. Zofii Chrzanowskiej. Ukończyłam również kurs z zakresu ratownictwa
ogólnego, zorganizowany staraniem Koła Młodzieży PCK
przy Gimnazjum Koedukacyjnym w Brzesku. Uczestniczyłam również w kursie „Przysposobienia Wojskowego
Kobiet do Obrony Kraju” (hufiec szkolny). Ponieważ Gimnazjum ukończyłam z dobrą oceną, a równocześnie wykazywałam zainteresowanie dalszą nauką, Rodzice posłali
mnie na dalszą naukę do 3-letniego Liceum Pedagogicznego w Nowym Sączu. Był to rok 1937. Byłam bardzo zadowolona z wyboru, tym bardziej, że w Starym Sączu była
tego samego typu szkoła dla chłopców. Obie szkoły utrzymywały ze sobą kontakt – wspólne kursy, zawody, itp. Ale
już atmosfera była ciężka. Ukończyłam tu tylko dwie klasy.
Wybuchła wojna. Zjechaliśmy się do szkoły, ale nauki nie
było – szkoła została rozwiązana.
Nastąpiły trudne lata – trzeba było żyć i myśleć, jak
przeżyć okres wojny. Zaczął działać ruch oporu. Przecież
ja mogłam pomagać partyzantom – ukończyłam kurs sanitariuszki, dostarczałam żywność i w różnej formie pomagałam. Wstępuję do Ruchu Oporu, a potem do Armii Krajowej. Jestem łączniczką, jeżdżąc rowerem przewoziłam
rozkazy i inne wiadomości, np. o pojawieniu się Gestapo
na rynku w Zakliczynie. Trzeba było często uciekać z domu
i spędzać noc w kartoflisku lub innych miejscach schronienia. Równocześnie tworzy się tajne nauczanie dzieci pozbawionych szkoły. Z tej formy kształcenia korzystała także
starsza młodzież. Ja też korzystałam z pomocy starszych
kolegów i koleżanek. Z tymi formami kształcenia trzeba
się było ukrywać, bo groziły represje ze strony okupanta.
Wydarzenia kończącej się wojny rzuciły mnie do Krakowa,
początkowo na tajne zajęcia, a potem już oficjalnie do Liceum Pedagogicznego im. Józefy Jotejko. Po opanowaniu
materiału i praktyce w szkole, zdałam egzaminy końcowe
i w dniu 24 lipca 1945 roku otrzymałam „Świadectwo Dojrzałości” ukończenia 3-letniego Liceum Pedagogicznego
w Krakowie.
W październiku wyszłam za mąż za Jana Wesołowskiego.
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Jeszcze w powietrzu czuć było zapach wojny, spalonych
domów, zniszczonych ulic, a w kamienicach o pustych
„oczodołach” buszowali szabrownicy, a już organizowało
się życie polityczne i społeczne na Śląsku, w Grodkowie, do
którego wraz z mężem wyjechałam bezpośrednio po ślubie. W Grodkowie zostałam zatrudniona jako nauczycielka
w Szkole Podstawowej. Uczęszczały do niej dzieci repatriantów napływających z przedwojennych województw,
Stanisławowskiego i Tarnopolskiego oraz okolic Rzeszowa,
Krakowa, itp. Mieszkająca na tych terenach ludność niemiecka była w rozterce, część z nich zostaje na Dolnym Śląsku, a reszta zorganizowanymi transportami wyjeżdża do
Niemiec. Napływa również ludność z centralnej Polski, ale
dużo czasu musiało jeszcze upłynąć, by język polski zaczął
dominować na tym terenie. W I klasie miałam 52 dzieci,
brak było pomocy naukowych, mało było książek, map, itp.
Nawet żywności brakowało.
Mój mąż pracował w „Oświacie Dorosłych”, organizował
kursy repolonizacyjne. Brałam w tym także udział. Organizujemy również koła samokształceniowe i czytelnicze. Ja
również dokształcałam się. W 1949 roku wzięłam udział
w jednomiesięcznym kursie „Oświata Dorosłych” w Świnoujściu. Uczestniczyłam też w kursie świetlicowym, co
w późniejszym czasie wykorzystałam w pracy szkolnej
w Pruszczu Gdańskim. Muszę również wspomnieć, że zapoczątkowaliśmy w gronie szkolnym w Grodkowie organizację Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego należę do dnia dzisiejszego.
W 1950 roku ze względów zdrowotnych przeprowadziłam się z mężem i córką do Pruszcza Gdańskiego, gdzie
pracowałam do 1987 roku. W Pruszczu Gdańskim początkowo pracowałam w szkole, a potem przeniosłam się do
świetlicy, prowadząc również parę godzin lekcji historii.
Oprócz pracy zawodowej, udzielałam się także społecznie,
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np. w różnych komisjach w Pruszczu Gdańskim. Początkowo nauka szkolna odbywała się w starej szkole poniemieckiej, ale dzieci przybywało – czas było pomyśleć o nowej
szkole. Padło hasło, by budować nową szkołę, co zbiegło
się z ogólnopolskim programem budowy „Tysiąca Szkół
na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Inspektor szkolny (Jan
Wesołowski) podjął to hasło i włożył dużo pracy, aby uzyskać zgodę władz na budowę, wskazanie odpowiedniego
miejsca pod budowę, itp. Ponieważ w Kuratorium Oświaty
w Gdańsku czekała na niego nowa praca, zastąpił go jego
zastępca, Pan Machnikowski. W dniu 12 października 1959
roku wbudowano kamień węgielny pod budowę nowej
szkoły. Wybudowano ją szybko i część dzieci i nauczycieli
przeszła do nowej szkoły, w tym również Ja. Wraz z rozpoczęciem nauki w nowej szkole, postanowiłam uzupełnić
moje wykształcenie. Zrobiłam to w Poznaniu, ukończyłam
Studium Nauczycielskie z zakresu historii we wrześniu
1960 roku.
Inspektor Szkolny powierzył mi funkcję instruktora historii w Powiatowym Ośrodku Metodycznym dla powiatu
Gdańskiego. Zorganizowałam klaso-pracownię historyczną,
prowadziłam konferencje z zakresu historii i raz w tygodniu
odwiedzałam nauczycieli uczących historii. Włączyłam
się też w organizację konkursu czytelniczego pod hasłem
”Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Za udział w tym przedsięwzięciu zostałam wyróżniona – wzięłam udział w krajowym Zjeździe zorganizowanym przez Ministerstwo Oświaty. Po reorganizacji Ośrodka Metodycznego dodatkowo
pełniłam funkcję instruktora wychowania obywatelskiego,
do czasu wyszkolenia odpowiedniego następcy. W szkole
przygotowałam materiały, które umieściłam w Izbie Pamięci Narodowej. Organizowałam wycieczki o tematyce historycznej do miejsc godnych upamiętnienia, np. Muzeum
Hymnu Narodowego w Będominie. Zostałam zaliczona do
aktywu przy Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Gdańsku. Pomagałam nauczycielom w przygotowaniu konspektów. Sama również dokształcałam się uczestnicząc w kursach w Warszawie, Toruniu i Poznaniu, organizowanych
przez Centralny Ośrodek Metodyczny. Były to lata 19631969. Należałam również do Komisji Selekcyjnej Zbiorów
Bibliotecznych, wchodziłam w skład Zespołu Egzaminacyjnego dla nauczycieli historii. Prze pewien okres pełniłam też funkcję członka Sądu Koleżeńskiego. W 1974 roku
zostałam odznaczona Złotą Odznaką ZNP. Na zebraniu
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku podziękowałam władzom
w imieniu odznaczonych za wyróżnienie i docenienie.
Była też inna ważna sprawa, wiele osób nie miało ukończonej szkoły podstawowej. W związku z tym organizowano kursy, w których też uczestniczyłam pomagając tym osobom
uzupełnić brakujące wykształcenie. Nawet na osiedlu, na którym
mieszkam, znalazło się wiele osób,
które z zadowoleniem korzystały
z tej formy pomocy. Dużo też czasu
poświeciłam na pracę z żołnierzami
z tutejszej Jednostki Wojskowej. Nauczałam żołnierzy historii na poziomie klas VII-VIII. Za długą i wydajną
pracę otrzymałam Dyplom Uznania
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od Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Razem z Genowefą
Komkowską (zastępca dyrektora szkoły), uczestniczyłam
w uroczystości zorganizowanej przez Jednostkę Wojskową. Po ponownej reorganizacji Ośrodka Metodycznego,
przeszłam do pracy w bibliotece nowo otwartej Szkoły
Podstawowej nr 2. Ponieważ było brak nauczyciela do historii, powierzono mi nauczenie historii w tej szkole w wymiarze połowy etatu.
W 1976 roku przeszłam na emeryturę. Inspektorem był
wówczas Pan Bruzdewicz, który zatrudnił mnie na kolejne
10 lat. Będąc na emeryturze pracowałam w Szkole Wieczorowej przy Szkole Podstawowej nr 1, w bibliotece, a następnie powróciłam do mojej dawnej Szkoły Podstawowej
nr 3, w której zakończyłam ostatecznie pracę zawodowa
w 1987 roku.
Miło się wspomina te lata pracy, chociaż czasem było
ciężko, ale praca podbudowywała mnie. Dzisiaj wspominam hucznie obchodzony Dzień Nauczyciela, konferencje
ZNP, wycieczki nauczycielskie, itp. Sentyment do szkoły
pozostał. Ze smutkiem myśli się o koleżankach, które już
odeszły – Stasi Puciowej, Asi Madejowej, Pani Białeckiej,
Geni Komkowskiej, Anny Sądejowej, i wielu innych, które
obecnie nas opuszczają. Dzisiaj dostaję zaproszenia na uroczystości szkolne, bywam, na ile zdrowie pozwoli. Ale ZNP,
w którym jestem od 1945 roku, zawsze pozostanie w mojej
pamięci.
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Konkurs Głosiciela
Konkurs „Głosiciela” niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników, a niektóre z nadsyłanych rozwiązań przyprawiają nas bądź to o napady
śmiechu, bądź zadumy nad kreatywnością czytelników Głosiciela. Znakomita
większość doskonale radzi sobie z tym, co „autor miał na myśli” – tak też było
i w sierpniu. Sierpniowe hasło to „cud nad Wisłą”. Takie, prawidłowe i kompletne odpowiedzi nadesłało 110 osób. Gratulujemy! W wyniku losowania przeprowadzonego pod nadzorem sekretarz redakcji Marii Chruściel,
nagrody w postaci bonów upominkowych wędrują do:
– Pani Renaty Gondek z Bieśnika – bon do sklepu Anitex
– Pani Józefy Brzegowej z Lusławic – bon do sklepu Biedronka
(do zrealizowania na stoisku mięsnym)
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału
we wrześniowym konkursie:
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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 20 września 2020 roku prawidłowe
rozwiązania rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowane przez
firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie.
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