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ukazuje się od 1993 roku

Nadszedł jeden z najpiękniejszych miesięcy: maj. Stop-
niowo następuje poluzowanie obostrzeń sanitarnych, 
uczniowie powoli wracają do szkół i ruszają poszczególne 
branże gospodarcze oraz wznawiana jest działalność kultu-
ralno-sportowa. Maj to nie tylko piękne kwitnące łąki, coraz 
dłuższe wieczory i śpiewanie pieśni maryjnych przy przy-
drożnych kapliczkach, ale dla sporej grupy młodych ludzi to 
czas zdawania egzaminów, czy to maturalnych a niebawem  
też ośmioklasistów. Wszystkim zdającym życzę powodze-
nia i satysfakcji z osiągniętych wyników.

W majowym numerze Głosiciela przeczytać możemy  
o powstaniu Muzeum Regionalnego, na które zostanie 
zaadoptowany budynek dawnego przedszkola przy ul. 
Jagiellońskiej, znajdą Państwo informacje o ponownym 
przywróceniu porad w ramach nieodpłatnej pomocy praw-
nej czy obchodach 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji  
3 Maja.

W serwisie informacyjnym przeczytają Państwo m.in.  
o wielkanocnej pomocy dla seniorów, nowopowstałej win-
nicy na Jamnej czy sukcesie adeptów UKS „Jordan” Za-
kliczyn na I Grand Prix Polski Żaczek i Żaków. Po krótkiej 
przerwie animator na orliku, w Paleśnicy ponownie zapra-
sza do korzystania z obiektu, wszystkich którzy chcą ak-
tywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.

W dziale kulturalnym zapraszam do zapoznania się m.in. 
z ofertą Kursu na Przewodnika Gminy Zakliczyn, bieżącą 
informacją z Mobilnego Domu Kultury. Polecam również 
artykuł o Nagrodzie Związku Kompozytorów Polskich za 
zasługi na polu edukacji muzycznej dla Szkoły Muzycznej  

I St. W Domosławicach, efektach współpracy naszych lo-
kalnych artystek, powstającym filmie fabularnym o dzie-
jach walk Partyzanckich Oddziału „REGINA II” Batalionu 
„BARBARA” AK na terenie Bitwy pod Jamną, aż do tragedii  
w Dąbrach. Podajemy również garść informacji o przygo-
towaniach do Koncertu Uwielbienia pt. ”Abyśmy się miło-
wali”, który w tym roku odbędzie się w innej niż dotychczas 
lokalizacji. Podobnie jak wielkopostne oratorium wydarze-
nie to będzie transmitowane przez diecezjalne radio RDN 
Małopolska.

Zapraszam do udziału w Konkursie Głosiciela, na zwy-
cięzców losowania czekają nagrody w postaci bonów upo-
minkowych.

Zapraszam do lektury
Monika Kulak
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Zamyślenia ojca Andrzeja
Maj, to miesiąc Panny Maryi,
Najświętszej Bożej Matki,
stąd ta modlitewna refleksja:

Matko szczęśliwa
Z dzieckiem w swych dłoniach -
Policzek przy policzku
Serce przy sercu...

Cała jesteś piękna
Bo jesteś Jego domem
Domem Jezusa -

Niechcianego wczoraj
Przedwczoraj -
Jak przez całą przeszłość...

Niechcianego dzisiaj
Porzuconego -
Jak jakaś rzecz niczyja...

Wystawionego na sprzedaż
Z Europejskiego śmietnika
Rzeczy zbędnych bezużytecznych...

I gdy coś w duszy cierpi
Mówię sobie -
Bluźnisz że Pan Jezus na śmietniku
Nikt Go nie kocha lubi szanuje

- Świat sam świństwa wszystkie zwy-
miotuje
A On jak łza Matki na starym klęczniku

GŁOSICIEL
serwis samorządowy

Tekst: Rafał Kubisztal
Powstanie Muzeum Regionalne  
w Zakliczynie

W Zakliczynie powstanie Muzeum Regionalne. Zaadaptowany na ten cel zostanie budynek dawnego przedszkola 
przy ul. jagiellońskiej. Samorząd na pierwszy etap prac otrzymał 210 tys. zł dofinansowania z ministerstwa Kultury,  
dziedzictwa narodowego i Sportu.

- Muzeum Regionalne będzie 
przybliżać historię oraz tradycję re-
gionu i Ziemi Zakliczyńskiej dzięki 
wystawom, prelekcjom oraz poka-
zom, które będą tam miały miejsce. 
W muzeum będą organizowane 

wspólnie z innymi instytucjami związanymi z kulturą i edukacją 
wydarzenia przy wykorzystaniu nowych technologii. Muzeum 
będzie też pozyskiwać na swoje wyposażenie relikty przeszłości. 
Sporo eksponatów zresztą już mamy zgromadzonych, są w dys-
pozycji Zakliczyńskiego Centrum Kultury – objaśnia burmistrz 
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Dla potrzeb muzeum postanowiono przebudować i do-
stosować budynek mienia komunalnego – dawnego przed-
szkola przy ul. Jagiellońskiej w Zakliczynie. Przedszkole 
– przypomnijmy – przeniesione zostało w 2019 roku do 
nowego i nowoczesnego obiektu przy ul. Spytka Jordana. 
Wkrótce ruszy rozbudowa, przebudowa i modernizacja po-
mieszczeń przeznaczonych dla muzeum. Zakupione zostanie 
wyposażenie do sal ekspozycyjnych oraz zaplecza technicz-
nego. Na pierwszy etap prac samorząd Zakliczyna otrzymał 
210 tys. zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.

obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja i święto najświętszej maryi Panny Królowej Polski w zakliczynie 
rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny celebrowaną przez ks. proboszcza Pawła mikulskiego, przy oprawie 
muzycznej  członków Kapeli św. idziego pod kierownictwem Tadeusza malika.

Tekst i foto: Monika Kulak 
Obchody 230 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja 

Na wstępie celebrans nawiązał do szczególnej czci jaką 
św Jan Paweł II - patron ziemi zakliczyńskiej - obdarzył Mat-
kę Bożą i przypomniał jak przez jej ręce zawierzał wszystkie 
sprawy Kościoła, Polski i całego świata. Następnie powitał 
obecnych przedstawicieli władz samorządowych na szcze-

blu powiatowym i gminnym oraz wszystkich zgromadzonych 
i łączących się za pośrednictwem transmisji. 

Podczas wygłoszonej homilii ks. proboszcz wskazał 
wiele sprzeczności jakie są w naszym narodzie, przywo-
łał m.in. okoliczności uchwalenia Konstytucja 3 Maja,  
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a rok później wprowadzenie liberum veto. Przypomniał, 
jak często zdarza się współczesnemu pokoleniu zapomi-
nać o słowach z Jasnogórskich Ślubów Narodu, złożonych 
Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski, czy też we-
zwaniu Matki Bożej do czynienia tego, cokolwiek powie 
Jej Syn, gdyż słowa te powinny stać się mottem życia 
każdego wierzącego. Zachęcił do kultywowania wartości 
chrześcijańskich i historycznych. Apelował, abyśmy nie 
zmarnowali dorobku pokoleń naszych rodaków i cenili 
wolność, która jest nam zadana.

Po zakończonej mszy św. przy pomniku św. Jana Pawła 
II na dziedzińcu kościoła parafialnego miał miejsce krótki 
występ członków Kapeli Opatkowice, która przygotowała 
„Barkę” - ulubioną pieśń papieża. Po wspólnym zaśpiewaniu 
pieśni nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek i zapalenie zni-
czy przez Panią Poseł Annę Pieczarkę, Wiceprzewodniczącą 
Rady Powiatu Tarnowskiego Panią Irenę Kusion i Radnego 
Powiatu Pana Józefa Gwiżdża oraz Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Zakliczyn wraz Radnymi 
Rady Miejskiej w Zakliczynie. 

Na zakończenie uroczysto-
ści Kapela Opatkowice zainto-
nowała pieśń maryjną „Pozdra-
wiam Ciebie Matko”, w śpiew 
której również włączyli się ze-
brani. Gospodarz uroczystości 
podziękował zgromadzonym 
za obecność i świadectwo 
przywiązania do wiary i histo-
rii. Pani Poseł podziękowała 
zebranym za kultywowanie 
patriotycznej pamięci o na-
szej bogatej historii i wsparcie  
w obecnych działaniach na 
rzecz dobra naszej Ojczyzny. 
Swoje podziękowania zarówno 
księdzu proboszczowi, organi-
zatorom jak również przyby-
łym gościom i wszystkim zgro-
madzonym złożył Burmistrz 
Dawid Chrobak.
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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.

Bitwa Regionów 2021 – VI edycja konkursu kulinarnego 
dedykowanego Kołom Gospodyń WiejskichTekst: UM Zakliczyn

Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiej-
skich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem 
jest promowanie regionalnych potraw, a także bo-
gactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinar-
nych. Ww. koła gospodyń wiejskich oraz stowarzy-
szenia muszą posiadać osobowość prawną i własny 
rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Uwaga: Przez potrawy regionalne rozumie się 
potrawy związane z danym obszarem geograficz-
nym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych 
w danym regionie zwyczajów. W konkursie mogą 
wziąć udział KGW biorące udział w poprzednich 
edycjach, w tym zakwalifikowane do finału, pod 
warunkiem że zgłoszona praca konkursowa doty-
czy potrawy innej niż potrawa zakwalifikowana do 
finału konkursu w poprzednich jego edycjach.

Jak przygotować pracę konkursową?
Praca konkursowa obejmuje:

 ҄ przygotowanie opisu receptury i przepisu wyko-
nania tradycyjnej potrawy regionalnej charakte-
rystycznej dla regionu działania KGW (z wyłą-
czeniem deserów);

 ҄ przygotowanie potrawy i wykonanie jej prezen-
tacji w formie filmu wideo.
Uwaga: Każde KGW może zgłosić do udziału  

w konkursie jedną potrawę. Formularz zgłosze-
niowy i pracę konkursową należy przesłać drogą 
elektroniczną poprzez wypełnienie formularza 
na stronie internetowej do właściwego ze wzglę-
du na teren działania KGW Oddziału Terenowego 
KOWR. Wykaz OT KOWR jest opublikowany na 
stronie www.bitwaregionow.pl

Etapy konkursu – Konkurs zostanie przeprowa-
dzony w dwóch etapach:

 ҄ etap I –zgłoszenie udziału do 30 czerwca 2021 r., 
ocena prac konkursowych na poziomie woje-
wództwa i wyłonienie laureatów I etapu;

 ҄ etap II –finał konkursu, do którego zostaną zakwalifikowa-
ne prace konkursowe najwyżej ocenione w etapie I przez 
każdą z 16 komisji konkursowych.
W II etapie konkursu KGW mogą być reprezentowane 

przez maksymalnie trzech (3) członków tworzących zespoły. 
Miejsce, termin i forma organizacji II etapu zostaną dosto-
sowane do obowiązujących obostrzeń w związku z trwającą 
pandemią Covid-19.

KGW, których prace konkursowe zostaną zakwalifikowa-
ne do II etapu, zostaną poinformowane o dokładnej dacie, 

miejscu i ostatecznej formie organizacji II etapu do 30 lipca 
2021 r. telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Więcej infor-
macji na stronie: www.bitwaregionow.pl

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z regulami-
nem konkursu. W razie pytań prosimy o kontakt:

piotr.szopa@kowr.gov.pl 602 734 005
joanna.aleksander@kowr.gov.pl 606 838 908
mikolaj.lopata@kowr.gov.pl 882 773 798
Konkurs organizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Tekst: UM Zakliczyn
Ponowne otwarcie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w Zakliczynie

Urząd Miejski w Zakliczynie informuje, że od dnia 10 maja 
2021 r. przywrócone zostaje osobiste udzielanie nieodpłat-
nej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego w punkcie mieszczącym się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Zakliczynie, Rynek 15.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez ad-
wokatów w dniach:

wtorek: godz. 09.00-13.00 (w tym nieodpłatna mediacja)
środa: godz. 09.00-13.00
piątek: godz. 09.00-13.00

Tekst i foto: Monika Kulak

GŁOSICIEL
inFormacje

Stowarzyszenie Koło Gospodyń "Pod Bocianim Gniazdem" 
ze Stróż pomimo pandemii kontynuuje swoje działania na rzecz 
seniorów. W dniu 25 kwietnia br. członkinie Stowarzyszenia  
w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pod nazwą „Wielka-
nocne Spotkanie dla Seniorów w Stróżach” obdarowało 40 osób 
w potrzebie paczkami żywnościowymi.

Od 2018 roku Stowarzyszenie realizowało to zadanie  
w formie spotkań integracyjnych, które odbywały się w Świetli-
cy w Stróżach. Spotkania te były bardzo cenione przez seniorów  
i stawały się niejako tradycją wielkanocną. Jednak podobnie jak 
w roku ubiegłym, ze względu na pandemię możliwe nie było zor-
ganizowanie spotkania stacjonarnego, wobec czego zmieniono 
formę zadania na przygotowanie  wsparcia w formie paczek żyw-
nościowych. Każda obdarowana osoba dostała również 30 szt. 
maseczek chirurgicznych do codziennej ochrony a także została 
wzbogacona wiedzą z zakresu właściwego stosowania maseczek 
ochronnych. 

Zadanie pn.  „Wielkanocne Spotkanie dla Seniorów  
w Stróżach” zostało dofinansowane ze środków Wojewody Ma-
łopolskiego.

Wielkanocna pomoc dla Seniorów od Stowarzyszenia 
Koła Gospodyń „Pod Bocianim Gniazdem”

Aby skorzystać z pomocy prawnej należy umówić się tele-
fonicznie w Wydziale Rozwoju Powiatu pod numerem telefonu 
14 68 83 327 lub 571 356 913 (w godzinach pracy Starostwa 
Powiatowego w Tarnowie) lub w Urzędzie Miejskim w Zakliczy-
nie pod numerem telefonu 14 632 64 60 (w godzinach pracy 
Urzędu). Istnieje również możliwość rejestracji internetowej 
pod adresem: https://np.ms.gov.pl/malopolskie/tarnowski 
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Na orliku można skorzystać z zajęć gry w tenisa ziem-
nego dla dzieci i dorosłych oraz z zajęć dla młodzież i do-
rosłych z piłki siatkowej. Organizowane są gry i zabawy 
ruchowe dla uczestników w różnym wieku. Zajęcia pił-
karskie dla dorosłych, młodzieży, dzieci i najmłodszych. 
W zajęciach z piłki nożnej uczestniczą także dziewczy-
ny. Dla najmłodszych fanów piłki nożnej – dzieci w wie-
ku 4 – 7 lat organizowane jest „przedszkole z Orlikiem”, 
czyli cykl zajęć – treningów, na których dominują zaję-
cia z piłki nożnej, jednak utrzymane głównie w formie 
gier i zabaw. Dzieci uczestniczące w tych zajęciach mogą  
w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności 
ruchowej.

Najważniejszym celem jest przekazanie dzieciom fa-
scynacji sportem oraz kształtowanie właściwych postaw 
poprzez zabawę i współpracę w grupie. W czasie zajęć 
najmłodszych ich rodzice mogą korzystać z boiska do 
tenisa ziemnego, koszykówki, siatkówki oraz z siłowni 
plenerowej w Otwartej Strefie Aktywności, która zlo-

GŁOSICIEL
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Tekst i foto: 
Monika KulakNa Jamnej powstała winnica

dzieci, młodzież oraz dorosłych zachęcamy do udziału w zajęciach organizowanych na orliku w Paleśnicy. Wszyscy chętni 
mają możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego pod opieką wykwalifikowanego animatora. Przygotowano dla nich 
mnóstwo rozmaitych zajęć. co istotne, wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Orlik w Paleśnicy zaprasza Tekst: Robert Kraj, 
foto: Monika Kulak

Zakonnicy chcą, aby winnica na Jamnej przypominała 
nam wszystkim, że sami jesteśmy winnicą Pańską, którą On 
sam uprawia. W sobotni poranek w liturgiczne wspomnienie 
św. Józefa patrona ludzi pracy wiele osób przybyło na jam-
nejskie wzgórza, żeby zasadzić „swój” krzew. Wśród chęt-
nych do pracy o poranku byli również Honorowy Obywatel 
Gminy Zakliczyn i wieloletni przyjaciel Jamnej – również wła-
ściciel winnicy – dr Michał Wojtkiewicz i Burmistrz Miasta 
i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak oraz radny Rady Miejskiej 
w Zakliczynie Janusz Flakowicz. 

Po powitaniu gospodarz Domu Matki Bożej Niezawodnej 
Nadziei - o. Andrzej Chlewicki OP, przytoczył wiersz Romana 
Brandstaettera, pt. „O daj nam Panie natchnienie do wiary” 
i wytłumaczył dlaczego zakonnicy zdecydowali się założyć 
winnicę – zamysłem Ojców Dominikanów jest, aby ta win-
nica była szkołą wiary jak głosi napis na tablicy w Jamnej  
i miejscem przekazywania prawdy o Bogu jak brzmi dewi-
za dominikańska – Veritas (prawda), a także inspirowała do 
twórczości. O. Andrzej pobłogosławił ziemię, sadzonki wino-
rośli oraz wszystkich zgromadzonych.

 ҄ Dziś - w przeddzień 800-lecia Polskiej Prowincji Domini-
kanów – odnawiamy myśl o. Jana, pamiętając, że pierwszą 
winnicę dominikańską w Polsce założył sam św. Jacek przy 
klasztorze św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu. A zatem, jak 
powiedział prorok Aggeusz: Do pracy! – zachęcił zebranych 
o. Andrzej. 
Wszyscy zgromadzeni na jamnejskim wzgórzu z zapałem 

i radością przystąpili do pracy pod czujnym okiem o. Marka 
Grubki OP, który od września  ubiegłego roku dołączył do 
duszpasterzy zamieszkujących w Domu Matki Bożej Nieza-
wodnej Nadziei na Jamnej jako duszpasterz i winiarz.

ojcowie dominikanie założyli winnicę św. jacka w jamnej. Sadzenie krzewów winorośli odbyło się w pierwszych dniach 
maja, nasadzenia zostały dokonane w miejscu, na którym u początku powstania domu św. jacka pierwsze krzewy posadził 
śp. ojciec jan Góra. To z tej inspiracji napisał potem książkę „Wino dojrzewa powoli”. 

kalizowana jest przy orliku w Paleśnicy. Celem jest za-
pewnienie możliwości bezpłatnego korzystania z tego 
obiektu jak najszerszej grupie mieszkańców, szczególnie 
dzieciom i młodzieży.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do ko-
rzystania z obiektu i udziału w zajęciach sportowo – re-



Maj 2021| nr 5/283 9

GŁOSICIEL
inFormacje

Zawodnik UKS „Jordan” Zakliczyn 
XIII. Żakiem w Polsce

W dniach 7-9 maja w Krakowie rozegrano 
Grand Prix Polski Żaków. W turnieju uczestniczyło  
103 zawodniczki i 110 zawodników z całej Polski, a wśród 
nich nasi najmłodsi adepci w składzie: Nagel Nikodem, 
Mróz Patryk. Turniej eliminacyjny rozpoczął się w piątek, 
po dobrej grze z turniejem niestety musiał się pożegnać 
Patryk Mróz, z kolei Nikodem nie musiał brać udziału  
w eliminacjach, ponieważ posiadał wystarcza-
jąca ilość punktów rankingowych i uzyskał bez-
pośredni awans do turnieju głównego.

Sobotnie zmagania Nikodem rozpoczął zna-
komicie wygrywając pewnie 3:0 z Wróblem Ka-
milem (KS Polonia Kielce), w drugiej grze prze-
grał 3:0 z rozstawionym z numerem 1 Janem 
Mrugałą (KS Gorce Nowy Targ), w decydującym 
meczu o wyjściu z grupy wygrał 3:1 z Mrozem 
Szymonem (KS Ogniwo Chełm). W fazie pucha-
rowej Nikodem sprawił olbrzymią niespodziankę 
pokonując grającego stylem piórkowym Maksy-
miliana Gacka (KS Czechowice-Dziedzice).

W niedzielę na polu gry pozostała już tyl-
ko najlepsza ,,16″ w kraju. Niko trafił na 
rozstawionego z numerem 6 Karola Suku-
renko (KTS Kołobrzeg), niestety 3:1 zwy-
ciężył wyżej notowany gracz z Kołobrzegu.  
W ostatnim meczu o wejście do przedziału 9-12 
podopieczny naszego klubu nieznacznie uległ 
3:2 Antkowi Kurosowi z (KS Gorce Nowy Targ).

Postawa naszych najmłodszych adeptów pozwala 
z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość! Nikodem 
sprawił sobie i nam duży prezent, należy wspomnieć, że 
naszych zawodników był to debiut w Grand Prix Polski 
Żaków! Obu zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

Tekst i foto: 
Brak autora w przesłanym 
pliku word

kreacyjnych. Wszelkie informacje oraz zapisy można 
uzyskać bezpośrednio u animatora lub pod numerem te-
lefonu: 604074570. W przypadku grupy zorganizowanej 
warto przed wybraniem się na boisko dokonać rezerwa-
cji, a po przybyciu zgłosić swoją obecność u animatora 
obiektu.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii wirusa  
COVID-19, organizacja zajęć prowadzonych na orliku, 
będzie musiała uwzględniać wszelkie zalecenia i instruk-
cje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy,  
w szczególności Radę Ministrów, Ministra Zdrowia, Mini-

stra Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. In-
formacje na temat w/w zaleceń i obostrzeń wynikających 
z obowiązujących przepisów będą również publikowane 
na stronie projektu.
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Trwają warsztaty w ramach 
Mobilnego Domu Kultury

Tekst i foto Monika Kulak

Zakliczyńskie Centrum Kultury po raz kolejny do-
wiodło, że w tych trudnych czasach można pro-
wadzić działalność kulturalną (oczywiście 
zgodnie z wytycznymi sanitarnymi) i za-
pewnić mieszkańcom atrakcyjne zajęcia 
dla każdej grupy wiekowej prowadzo-
ne w bezpiecznych warunkach. 

Powodzeniem cieszy się projekt 
„Mobilny Dom Kultury”,  w ramach któ-
rego realizowane są aktualnie warsz-
taty krawieckich i fotograficznych, 
a ich uczestnicy mogli nabyć nowe 
umiejętności, odkrywać swój potencjał 
i zdolności. Mamy za sobą już warsztaty 
malarskie, obecnie trwają krawieckie i foto-
graficznie a niebawem ruszą taneczne.

Zarówno uczestnicy zajęć warsztatowych 
z krawiectwa jak i zgłębiający tajniki fotografii uczą 

się pod nadzorem doświadczonych instruktorów – Małgorzaty 
Zakrzewskiej (krawiectwo) i Stanisława Kusiaka (fo-

tografia), którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą 
i talentem. Nabyte podczas warsztatów prak-

tyczne umiejętności na pewno przydadzą się  
w zarówno w życiu codziennym jak i mogą 
rozbudzić u uczestników nową pasję. 
Warsztaty są prowadzone w miłej at-
mosferze o co dbają zarówno instruk-
torzy, koordynator jak i sympatyczne  
i gościnne gospodynie świetlic. Uczestni-
cy pytani o jakość i formułę warsztatów,  

wypowiadali się bardzo pozytywnie zarów-
no w kwestii warsztatów jak i instruktorów, 

mają nadzieję na kontynuowanie projektu.
Projekt „Mobilny Dom Kultury” został sfi-

nansowany ze środków Fundacji ORLEN.

Sfinansowano ze środ-
ków Fundacji ORLEN
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Tekst: Monika Kulak,
Foto: Stanisław Kusiak Owocna współpraca naszych lokalnych artystek 

Poetka i podróżniczka - lucyna angermann pochodząca z naszej gminy, a dokładnie z Faściszowej, opublikowała niedawno 
na swoim profilu w mediach społecznościowych, dobrą wiadomość dla czytelników swoich wierszy i nie tylko. Poetka była 
gościem jednego z „Kazimierzowskich spotkań u jordana” w lutym 2019 roku, podczas którego można było dowiedzieć 
się wiele o jej twórczości, jak również usłyszeć śpiewane wiersze poetki w wykonaniu utalentowanej wokalistki Katarzyny 
świerczek.  

Lucyna Angermann (z domu Truchan) urodziła się w Zakli-
czynie a dzieciństwo i młodość spędziła w Faściszowej, gdzie 
do dziś mieszkają jej rodzice i krewni. Jest absolwentką Tech-
nikum Ogrodniczego w Tarnowie, co tłumaczyć może jej za-
miłowanie do przyrody a szczególnie do żab. Od ponad dwu-
dziestu lat mieszka w Belgii, która stała się jej drugą ojczyzną. 
Jednak więzy łączące ją z Polską są tak wielkie, że wraca tu gdy 
tylko może, częstym tematem pojawiającym się w jej twórczo-
ści jest tęsknota za krajem. Pisze od lat wczesnej młodości, 
gdyż przygodę z poezją zaczęła już w szkole podstawowej.

Od lat publikuje swoje wiersze w sieci, należy do kilku grup 
poetyckich, bierze tam udział w warsztatach i konkursach, 
zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jej wiersze były publiko-
wane w różnych czasopismach. Dorobek artystyczny Pani Lu-
cyny jest bardzo bogaty. W ostatnim czasie w przygotowaniu 
był tomik wierszy dla dzieci o przygodach Żaby Lucjana. I wła-
śnie się go doczekali miłośnicy twórczości pani Lucyny.

Kilka lat temu współorganizując jedną z akcji charytatyw-
nych podczas Święta Fasoli w Zakliczynie poetka po raz pierw-
szy zobaczyła pracę artystyczną Marioli Mazgaj - utalentowa-
nej artystki z Lusławic. Osobiście panie poznały się w ubiegłym 
roku. Pani Mariola Mazgaj to autorka wystawy w Galerii Pod-
dasze ZCK pn. „Powrót do pasji. Malarstwo i rysunek”, zade-
biutowała w lokalnym środowisku artystycznym podczas wer-
nisażu na poddaszu zakliczyńskiego ratusza, który odbył się w 
listopadzie 2019 roku i zgromadził sporą grupę wielbicieli jej 

talentu, odkrytego już znacznie wcześniej w przestrzeni inter-
netowej z racji publikacji jej prac na portalu społecznościowym.  
Kuratorka wystawy, dyr. Krystyna Sienkiewicz-Witek oraz 
kustosz Galerii - Stanisław Kusiak zachęcili artystkę do wy-
eksponowania swoich prac w ratuszowej Galerii „Poddasze”, 
wystawa cieszył się dużym zainteresowaniem. Pani Mariola 
mieszka w Lusławicach, a pracuje w Zakliczynie. Z wykształ-
cenia i zawodu ekonomistka, uwielbia rysować a ołówek już 
od wczesnego dzieciństwa był jej ulubioną zabawką.

Znajomość obu artystek zaowocowała współpracą nad 
najnowszym tomikiem poezji autorstwa pani Lucyny. A jej 
efekty można podziwiać czytając dzieciom tomik „Lucjano-
we przygody”, którego strona tytułowa i ilustracje do wierszy 
wyszły spod pędzla i ołówka pani Marioli Mazgaj.

Jak pisze autorka tekstu w słowie wstępnym, tomik nie jest 
typową książką dla dzieci, ale raczej do czytania dla całej rodziny.

Tomik „Lucjanowe przygody” warto mieć w każdej do-
mowej biblioteczce, może być też atrakcyjnym upominkiem 
nie tylko dla naszych pociech ale całej rodziny. Książkę 
można nabyć kontaktując się przez profil w mediach spo-
łecznościowych z ilustratorką panią Mariolą Mazgaj oraz  
z siostrą pani Lucyny - Małgorzatą Słowińską lub przez kon-
takt telefoniczny pod numerem + 48 728 951 251.

źródło: http://www.zakliczyninfo.pl/index.php/progra-
my-grantowe-zck/1936-kazimierzowskie-spotkanie-z-lu-
cyna-angermann



GŁOSICIEL

Maj 2021| nr 5/28312

KUlTUra na czaSie

Tekst: Kazimierz Dudzik Kurs na przewodnika Gminy Zakliczyn 
W ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji – Do-

mosławicka Akademia Umiejętności, Zakliczyńskie Centrum 
Kultury jako partner projektu, zrealizuje Kurs na przewod-
nika Gminy Zakliczyn. W programie kursu przewidziano  
20 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć w plenerze.

Kurs poprowadzą:
Ewa Jednorowska – historyk, która zajmie się takimi 

tematami jak: Historia miasta Czchowa i Zakliczyna oraz 
Melsztyna na tle historii Polski oraz Kultura i sztuka. Muzea. 
Religia i kościoły.

Janusz Flakowicz – przewodnik PTTK, który omówi z kur-
santami tematy: Dolina Dunajca współcześnie. Topografia. 
Metodyka prowadzenia wycieczek. Współczesna turystyka.

Elżbieta Ogiela i Kazimierz Dudzik – dyrektorzy samorzą-
dowych instytucji kultury gmin: Czchowa i Zakliczyna, którzy 
opowiedzą o Zagadnieniach gospodarczych. Pracy z turystą 
zagranicznym oraz o Marketingu w turystyce.

Zapisy na kurs można dokonywać mailowo:  
dyrektor.zck@op.pl Ilość miejsc ograniczona do maksymalnie  
15 osób. Zapisani na kurs powinni zgłosić się obowiązkowo  
w dniu 27 maja (czwartek) o godz. 16 – tej w Sali im. S. Jordana  
w ratuszu. Tego dnia odbędą się pierwsze zajęcia teoretycz-
ne, które poprowadzi mgr Ewa Jednorowska.

Kurs kończy się praktycznym egzaminem wewnętrznym 
sprawdzającym wiedzę uczestników, który zostanie przepro-
wadzony 17 czerwca w Sali im. S. Jordana w ratuszu. Kursan-
ci którzy pomyślnie przebrną przez egzamin otrzymają certy-
fikat LOWE, który zostanie im wręczony podczas IV. Biesiady 
Rycerskiej w Melsztynie w dniu 4 lipca o godzinie 15:00.

Zapraszam do zapisywania się i udziału w kursie.

Powstaje film o bitwie pod Jamną
Zespół Realizatorów Filmowych GSF FILM PRODUCTION 

COMPAN podjął pracę nad projektem filmowym przedsta-
wiającym dzieje walk partyzanckich Oddziału „REGINA II" 
Batalionu „BARBARA" AK od momentu bitwy pod Jamną aż 
do tragedii w Dąbrach. Film pt. „DRZAZGA. W stronę chwa-
ły” - to 90-cio minutowa opowieść fabularno-dokumentalna 
widziana oczami partyzantów-żołnierzy jednego z plutonów 
batalionu „Barbara”, 16 Pułku Piechoty AK Ziemi Tarnowskiej. 

Scenariusz filmowy oparty jest na książce pt. „REGINA II" 
Pluton Partyzancki Batalionu „BARBARA" 16 Pułku Piechoty 
Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej autorstwa śp. płk Jerzego 
Pertkiewicza – uczestnika walk plutonu i świadka wydarzeń.  
W realizacje projektu zaangażował się syn śp. płk Pertkiewi-
cza – dr inż. Zygmunt Pertkiewicz. 

Jednym z najważniejszych aspektów tej produkcji jest inno-
wacyjny zabieg reżyserski, który polega na stylizacji współcze-
snych aktorów na żołnierzy, którzy jednocześnie prowadzą nar-
rację dokumentalną (typową dla dokumentu) a z drugiej strony są 
uczestnikami relacjonowanych wydarzeń. Dzięki takiej technice, 
wiele fragmentów książki, mogło zostać przemyconych wprost w 
usta aktorów, czego nie można byłoby oddać w scenach rodza-
jowych na ekranie. Stanowi to zatem idealne dopełnienie fabuły, 
która cały czas jest prowadzona przez narracje wspomnianych 

postaci. W ten sposób dzieło płk Jerzego Pertkiewicza, udało 
się wyeksponować w pełni; zarówno w warstwie opisowej jak 
i obrazie. Dodatkowym i cennym elementem dla tego gatunku 
filmu są wspomniane już fragmenty dokumentu, a więc nie tylko 
tzw. setki bohaterów, ale także możliwość wykorzystania mate-
riałów archiwalnych; zachowane zdjęcia z pola walki, zdjęcia par-
tyzantów, zrealizowane graficzne mapy w animacji, współczesne 
zdjęcia wszystkich miejsc związanych z przedstawioną historią. 
Łącząc trzy elementy: narrację dokumentalną żołnierzy, sceny 
fabularne i archiwalia: fotografie, filmy, zaawansowane animacje 
graficzne map powstaje pełnowymiarowy obraz tamtych wyda-
rzeń, które trzymają w napięciu od samego początku aż do mo-
mentu „chwały” – apel poległych w Dąbrach.

Akcja filmu rozpoczyna się od wspomnień krwawych walk 
w Jamnej, ukazuje historię powstania specjalnego oddziału „RE-
GINA II” i przedstawia jego dalsze losy, aż do tragicznego finału 
w przysiółku Dąbry. W filmie pokazane będzie codzienne życie 
oddziału partyzanckiego, patrole, przygotowania do walk i za-
sadzek na konwoje niemiecki oraz rozmowy w czasie kończą-
cego się dnia, kiedy żołnierze wracają na tymczasowe kwatery. 

O etapach powstawania filmu, do którego sceny będą 
kręcone również na terenie naszej gminy, a konkretnie  
w Jamnej, będziemy informować na łamach Głosiciela. 

Tekst: Monika Kulak
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Od kilku lat (po raz pierwszy w 2015 roku)  
w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszej gmi-
ny wpisał się Koncert Uwielbienia, który odbywał 
się wieczorem w uroczystość Najświętszego Ciała  
i Krwi Chrystusa, potocznie zwanej Bożym Ciałem. 
Z wyjątkiem roku ubiegłego, kiedy to pandemia Co-
vid-19 uniemożliwiła realizację tego wydarzenia, 
przez minione pięć lat wieczór Bożego Ciała moż-
na było spędzić na zakliczyńskim rynku w rodzin-
nej atmosferze i przy dźwiękach radosnych pieśni  
i piosenek religijnych. 

Po wspólnej realizacji Oratorium „Ślad losu”  
i owocnej współpracy pomiędzy chórami, kapelą  
i orkiestrą, które współtworzyły ten projekt, pod-
jęto kolejne przygotowania, tym razem do Kon-
certu Uwielbienia. Chór i orkiestra „Zanurzeni  
w miłosierdziu”, ponownie zasilony w swoim skła-
dzie członkami: Chóru Cantando Canzoni, działa-
jący przy Zakliczyńskim Centrum Kultury, Parafial-
nego Chóru Cantores Sancti Jacobi z Powroźnika  
i Kapeli Opatkowice działającej przy Zakliczyńskim 
Centrum Kultury, pod kierownictwem dyrygen-
ta Dawida Nawalańca, ćwiczą kolejne utwory, aby  
w uroczystość Bożego Ciała wybrzmiały podczas ra-
dosnego uwielbienia. 

Organizatorami uwielbienia są Burmistrz Miasta 
i Gminy Zakliczyn, Zakliczyńskie Centrum Kultury, 
Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie oraz 
Dom Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej. 

Ze względu na trwające prace budowlane na płycie 
rynku, organizatorzy skorzystali z gościnności jamnej-
skich Dominikanów i tegoroczne uwielbienie odbędzie 
się na Jamnej. Nie przypadkowo wybór lokalizacji padł 
na Jamną, przede wszystkim warunki terenowe sprzyja-
ją atmosferze wyciszenia i modlitwy, poza tym z Jamną 
związany był przez lata śp. o. Jan Góra - Honorowy 
Obywatel Gminy Zakliczyn, który wiele swoich planów 
duszpasterskich konsultował ze św. Janem Pawłem 
II – Patronem Miasta i Gminy Zakliczyn. Wydarzenie 
zostanie przeprowadzone z zachowaniem wytycznych 
sanitarnych dostosowanych do aktualnej sytuacji pan-
demicznej.

Tekst: Monika Kulak,
Foto: z archiwum ZCK

Koncert Uwielbienia w Boże Ciało pod 
tytułem „Abyśmy się miłowali”
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Panu
andrzejowi Szczepańskiemu

szczere wyrazy współczucia  
z powodu śmierci oJCA skła-
dają Dyrektor i Pracownicy 
NZOZ „Centrum Stomatologii”  

w Zakliczynie

Kondolencje

Tekst: Kazimierz Dudzik
Wielki sukces, prestiżowa nagroda dla 
Domosławic i Kazimierza Wojnickiego 

Prezydium zarządu Głównego związku Kompozytorów Polskich, na posiedzeniu w dniu 17 marca 2021, przyznało (szóstą 
w historii) nagrodę związku Kompozytorów Polskich za zasługi na polu edukacji muzycznej. nagrodę otrzymała Państwowa 
Szkoła muzyczna i st. w domosławicach w osobach dyrektora Kazimierza Wojnickiego oraz pedagogów renāty Stivriņy i Grzegorza 
majki – za autorski bezprecedensowy program z zakresu muzyki współczesnej, realizowany w dużych projektach artystycznych.

Szkoła Muzyczna w Domosławicach powstała  
w 2012 roku i jako pierwsza tego typu placówka lokuje 
zajęcia dydaktyczne w siedmiu filiach (w tym w Paleśni-
cy), rozsianych w promieniu 50 kilometrów. Twórcą idei 
był dyrektor Kazimierz Wojnicki. Szkoła wypracowała 
swój własny, unikalny sposób kształcenia muzycznego 
o charakterze integralnym. Łączy on w sobie nabywanie 
umiejętności wykonawczych, poznawanie muzyki wieków 
dawnych oraz praktyczne uczestniczenie w powstawaniu 
sztuki najnowszej. Pośród nauczycieli przedmiotów teore-
tycznych znalazło się troje kompozytorów oraz dyrygent. 

W tym roku zaplanowano, że uwielbienie rozpocznie się 
o godz. 18.00 błogosławieństwem na ten wyjątkowy czas 
dla wszystkich uczestników, udzielonym przez ks. bp Artura 
Ważnego – biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Sko-
ro  będziemy u Matki Bożej Niezawodnej Nadziei, to nie może 
zabraknąć pieśni maryjnych w wykonaniu Kapeli Opatkowi-
ce. Chór i orkiestra „Zanurzeni w miłosierdziu” zapewnią opra-
wę muzyczną uwielbienia, zaś modlitwę poprowadzi o. Ariel 
Krzywda OFM - proboszcz parafii pw. Matki Bożej Anielskiej  
w Zakliczynie i gwardian klasztoru wraz z współbraćmi Fran-

ciszkanami, a świadectwem życia podzielą się zaproszeni go-
ście. Uwielbienie będzie się składało z trzech bloków tema-
tycznych, najpierw zawiązanie wspólnoty, następnie adoracja 
Najświętszego Sakramentu i ostatni z nich to radosne rozesłanie  
a na zakończenia o godz. 21.37 zabrzmi pieśń napisana przez  
śp. o. Jana Górę – „Abba Ojcze”. Aby zapewnić udział większej 
liczbie uczestników wydarzenie będzie transmitowane na falach 
diecezjalnego radia RDN Małopolska. Ponadto uwielbienie zo-
stanie również zarejestrowane w wersji wideo a następnie udo-
stępnione na kanale youtube Zakliczyńskiego Centrum Kultury. 
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Znajdziemy dla Ciebie
najlepsze ubezpieczenie!

 

 
 

 

 

 

Więcej na: unilink.pl 

Unilink to największa Multiagencja Ubezpieczeniowa  
w Polsce i Lider Ubezpieczeń. Najlepsi Agenci znajdą  
dla Ciebie najkorzystniejsze ubezpieczenie z oferty 
ponad 40 ubezpieczycieli. Teraz również zdalnie: 
przez telefon i internet. Sprawdź! 

Przyjdź do nas, do placówki, pokaż tą reklamę, 
a otrzymasz specjalny rabat. Zapraszamy!

Zakliczyn 
ul. Malczewskiego 57, 533 503 053

I właśnie coroczna realizacja nowego utworu na dużą 
obsadę wokalno-instrumentalną, pisanego przez peda-
gogów-kompozytorów specjalnie z myślą o ich uczniach, 
stała się najważniejszym elementem, scalającym cały 
proces nauczania oraz integrującym kilkuset młodych  
muzyków.

Od początku istnienia Szkoły Muzycznej w Domosła-
wicach została nawiązana współpraca pomiędzy Szkołą,  
a Zakliczyńskim Centrum Kultury. Wymiernymi efektami tej 
współpracy był m.in. nasz silny lobbing w sprawie powstania filii 
Szkoły w Paleśnicy oraz na zasadzie partnerskiej wiele wspól-
nie zrealizowanych pomysłów i projektów, jak choćby obecnie 
realizowana Domosławicka Akademia Umiejętności. Bardzo się 
cieszymy i gratulujemy dyrektorowi Kazimierzowi Wojnickiemu 
oraz pedagogom Szkoły Muzycznej w Domosławicach. 

Uroczystość wręczenia Nagrody planowana jest podczas  
64. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej 
„Warszawska Jesień” w siedzibie Związku Kompozytorów 
Polskich przy Rynku Starego Miasta 27.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "War-
szawska Jesień" to największy w Polsce festiwal o randze 
międzynarodowej poświęcony muzyce współczesnej. Przez 
wiele lat był również jedyną tego typu imprezą w środko-
wej i wschodniej Europie. Powstał w 1956 roku z inicjaty-
wy dwóch kompozytorów - Tadeusza Bairda i Kazimierza 
Serockiego, a do życia został powołany przez Zarząd Głów-
ny Związku Kompozytorów Polskich. Odbywa się co roku  
w drugiej połowie września i trwa 9 dni.
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Konkurs Głosiciela

KonKUrS

Hasło kwietniowego numeru „Głosiciela” „Święty Jan Paweł II” raczej nie sprawiło 
dużej trudności czytelnikom. Prawidłowe odpowiedzi przesłało łącznie 66 osoby. 
W wyniku losowania przeprowadzonego pod nadzorem sekretarza redakcji Marii 
Chruściel, bony upominkowe otrzymują:

 ҄ Pan Łukasz Guśtak ze Stróż- bon do sklepu anitex
 ҄ Pani zofia myszor z Faściszowej - bon do sklepu Biedronka (stoisko mięsne)

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 31.05.2021 roku prawidłowe odpowie-
dzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowane przez firmę Anitex 
oraz Biedronkę w Zakliczynie. Powodzenia!

Powodzenia!
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