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ukazuje się od 1993 roku

Jesień zawitała na dobre, chłodne dni nie zachęcaj do wyjścia 
z domu. Na dłuższe wieczory polecam zapoznać się z bogatą 
ofertą kulturalną przygotowaną przez Zakliczyńskie Centrum 
Kultury i Stowarzyszenie „KLUCZ”. 

Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze Głosiciela 
realizowany jest program Gminnych obchodów uroczystości 
patriotycznych związanych z działaniami zbrojnymi na terenie 
naszej gminy w okresie II wojny światowej, których finał będzie 
miał miejsce w Słonej 31.10.2021 roku przy pomniku żołnierzy 
Armii Krajowej z plutonu „Radomyśl”. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Zakliczyn, proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej o. Ariel 
Krzywda OFM, Sołtys wsi Słona wraz z Radą Sołecką, KGW  
w Słonej „U ŹRÓDŁA” oraz mieszkańcy Słonej serdecznie 
zapraszają do udziału w uroczystościach. Oprócz odczytania 
apelu poległych i mszy świętej w intencji poległych żołnie-
rzy Armii Krajowej, będzie możliwość zobaczyć rekonstrukcję 
działań zbrojnych i rozbicia plutonu „Radomyśl” na terenie so-
łectwa Słona przygotowaną przez Stowarzyszenie Żandarme-
ria z Nowego Sącza, a na ciepły posiłek zapraszają członkowie 
KGW w Słonej „U ŹRÓDŁA”.

W serwisie samorządowym przeczytamy o przyznanej 
rządowej pomocy finansowej na likwidację skutków nawałnic 
przekazanej dla Gminy Zakliczyn,  przypominamy o możliwo-
ści skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Czyste 
powietrze” oraz o zakończeniu naboru wniosków do projektu 
„Mój prąd”.

W dziale informacji 
przeczytać można m.in.  
o działalności Akademii 
dla Aktywnych Seniorów,  
o przypadającym w tym 
roku jubileuszu absolwen-
tów Szkoły Podstawowej 
rocznika 1961 we wspo-
mnieniach absolwenta – 
Pana Władysława Łopatki; 
osiągnięciach artystycznych naszej uczennicy, a także zaplano-
wanym po rocznej przerwie Korowodzie Świętych, który wy-
ruszy ulicami Zakliczyna 30 października o godz. 14.00 z placu 
przy kościele św. Idziego opata w Zakliczynie.

 W serwisie kulturalnym dowiemy się o zakończeniu reali-
zacji projektu „Czerpiąc z dziedzictwa przodków”, obchodach 
patriotyczno-religijnych w Rudzie Kameralnej i Jamnej, kon-
cercie w hołdzie Ignacemu Paderewskiemu oraz ciekawych 
projektach edukacyjnych. Zapraszamy do udziału w zajęciach 
dla seniorów w ramach projektu „ZUL-aplikacja” i „UNIWER-
SYTET NA PIECHOTĘ” oraz „NA TROPIE LOKALNEGO DZIE-
DZICTWA KULTURY”, natomiast dla seniorów trwają zajęcia  
w ramach programu „ZUL-aplikacja”. 

Zapraszam do lektury i udziału w Konkursie Głosiciela. 

Monika Kulak
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Szybka pomoc dla gminy Zakliczyn  
po gwałtownych ulewach

Modlitwa, w tym różaniec, dlaczego 
to takie ważne dla naszej wiary?

Otóż pomiędzy modlitwą a wiarą
istnieje ścisły związek, podobnie jak
pomiędzy światłem i witrażem…

Gdy świeci światło, witraż rozkwita
tęczą kolorów, pulsuje życiem,
zachwyca pięknem przedstawień,
treścią i formą obrazu…

Gdy światło gaśnie to i witraż gaśnie -
noc czyni go nieczytelnym…

Podobnie bez modlitwy gaśnie wiara…
I pomimo naszych zaklęć, deklaracji,
obrzędowości choćby nie wiem jak
bogatej, jej treść przestaje być czytelna
i przekonywująca a przez to staje się 
martwa…

Stracić swój czas na modlitwie dla Boga,
tak jak trwonić swe życie przez wzgląd
na miłość – nigdy nie szkoda…

Bo kto chce zachować tylko dla siebie
swój czas i swoje życie, i tak je straci…

A kto straci, przetrwoni jedno i drugie
dla Pana Boga i przez wzgląd na miłość,
ten je zachowa na całą wieczność…

Prawie 2 mln zł otrzymała gmina zakliczyn na likwidację szkód powodziowych z lata tego roku. za te pieniądze 
naprawionych zostanie pięć odcinków dróg w lusławicach, Faściszowej, zakliczynie, Filipowicach i rudzie Kame-
ralnej o łącznej długości 3,2 km. W sumie małopolskie samorządy otrzymały od premiera mateusza morawieckiego 
przeszło 48 mln zł. środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

Tekst i foto:
 Rafał Kubisztal

Gwałtowne ulewy, które przeszły nad Małopolską w czerwcu 
i lipcu tego roku spowodowały wiele strat w infrastrukturze 
komunalnej. M.in. uszkodzonych zostało wiele dróg. Miesz-
kańcy i samorządowcy nie pozostali jednak sami. Na wnio-
sek wojewody Łukasza Kmity premier Mateusz Morawiec-
ki przeznaczył przeszło  
48 mln zł z rezerwy celo-
wej budżetu państwa dla 
małopolskich samorzą-
dów na usuwanie skutków 
tegorocznych powodzi.

– Rząd premiera Ma-
teusza Morawieckiego do-
trzymuje słowa. Widząc 
skutki groźnych zdarzeń 
pogodowych, zdecydował 
o natychmiastowym udzie-
leniu wsparcia. Wcześniej 
zostały także wydane sto-
sowane rozporządzenia 
przez premiera, które pozwalają skrócić do niezbędnego mini-
mum wszystkie formalności przy odbudowie infrastruktury – 
powiedział Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

W ramach przyznanych środków zostanie zrealizowanych 
106 zadań w dwudziestu trzech samorządach w Małopol-
sce. Gmina Zakliczyn otrzymała prawie 2 mln zł (80 procent 
wartości inwestycji). Za te pieniądze wyremontowanych zo-

stanie pięć odcinków dróg w miejscowościach Lusławicach 
(Lwowska), Faściszowej (Do Szkoły), Zakliczynie (ul. Piłsud-
skiego), Filipowicach (Dogale) i Rudzie Kameralnej (Zimny 
Potok) o łącznej długości 3,2 km.

– Dawniej gminy otrzymywały pieniądze na likwidację skut-
ków klęsk żywiołowych dopiero po kilku latach 
od wystąpienia zdarzenia i to zazwyczaj znacznie 
mniejszą kwotę od wnioskowanej. Teraz pomoc 
od rządu przychodzi natychmiast i co jest bardzo 
istotne: wszystkie wnioski przekazane przez gmi-
ny w całości zostały pozytywnie zaakceptowane 
– podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Zakli-
czyn Dawid Chrobak.
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Kończy się czas na wymianę „kopciuchów”

Koniec naboru wniosków w ramach  
programu „MÓJ PRĄD” na dofinansowanie 
mikroinstalacji fotowoltaicznych  

Tekst: Barbara Witek

Tekst: Barbara Witek

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla Małopolski już niedłu-
go nie będzie można użytkować starych, nieekologicznych 
kotłów na paliwa stałe.

 ҄ do końca 2022 r. trzeba wymienić wszystkie „kopciuchy”- 
kotły pozaklasowe, posiadające 1 lub 2 klasę lub nie po-
siadające tabliczki znamionowej

 ҄ do końca 2026 r. trzeba wymienić wszystkie kotły posia-
dające 3 lub 4 klasę emisyjności (informację o klasie kotła 
znajdziesz na tabliczce znamionowej).
Ponadto od 1 lipca 2017 roku:

 ҄ Można instalować tylko nowoczesne urządzenia grzewcze 
spełniające normy

 ҄ Nie wolno instalować kotłów, które już kiedyś były przez 
kogoś użytkowane, a nie spełniają norm ekoprojektu

 ҄ Nie wolno spalać mułów, flotów, wilgotnego drewna, 
drobnego miału

Obowiązek wymiany kotłów dotyczy wszystkich miesz-
kańców województwa małopolskiego, dlatego warto skorzy-
stać z dostępnych dotacji na ten cel.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o dofinan-
sowanie do wymiany kotłów w ramach rządowego programu 
„Czyste Powietrze”. 

W Urzędzie Miejskim w Zakliczynie działa Punkt Kon-
sultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” –  
pok. 23, III piętro Urzędu.

Mieszkańcy Gminy Zakliczyn mogą skorzystać z bezpłat-
nej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,  
a także rozliczeniu otrzymanego dofinansowania.

na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” 

można otrzymać dofinansowanie m.in. do wymiany starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowocze-

sne źródła ciepła oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie ścian, stropu, 
wymianę okien i drzwi).

Warunki dofinansowania:
 ҄ uregulowany stan prawny nieruchomości: program skie-

rowany jest do osób fizycznych które są właścicielami lub 
współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkal-
nych;

 ҄ roczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 
kwoty 100 000 zł (do dochodu wliczamy m.in. dochody 
krajowe, zagraniczne, renty, emerytury, alimenty, gospo-
darstwo rolne, dochody z działalności gospodarczej itp.). 
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, 
dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekro-
czyć kwoty 100 000 zł;

 ҄ w przypadku inwestycji, które są zakończone lub w trakcie 
realizacji, data poniesienia pierwszego wydatku nie może 
być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą złożenia wnio-
sku o dofinansowanie;

 ҄ konieczna jest likwidacja obecnie używanych źródeł cie-
pła na paliwa stałe;

 ҄ w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci gazo-
wej nie można otrzymać dofinansowania na zakup i mon-
taż kotła na paliwo stałe.

Wysokość dofinansowania:
 ҄ podstawowy poziom dofinansowania: dla wnioskodaw-

ców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego 
członka ich gospodarstwa domowego przekracza kwotę 
1 564,00 zł dofinansowanie w wysokości 30% kosztów 
kwalifikowalnych.

 ҄ podwyższony poziom dofinansowania: dla wnioskodaw-
ców, których przeciętny miesięczny dochód na jedne-
go członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza 
kwoty:
a) 1 564,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 06.10.2021 r. o godzinie 14:05 Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknął nabór 
wniosków o dofinansowanie z powodu wyczerpania budże-
tu programu.

Regulamin PP Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na 
lata 2021 – 2023 przewiduje zatrzymanie naboru wniosków 
w przypadku wyczerpania budżetu Programu przed termi-
nem zakończenia naboru wniosków wskazanym w ogłosze-
niu o naborze.

Platforma GWD zostanie zamknięta i nie będzie możli-
wości złożenia nowych wniosków.
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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.

Akademia dla Aktywnych Seniorów 
Gminy Zakliczyn

Po prawie rocznej przerwie spowodowanej pandemią coVid-19 ruszyła kolejna edycja zadania pu-
blicznego pod nazwą ,,Wspieranie integracji osób starszych w formie prowadzenia spotkań tema-
tycznych’’. Projekt zaplanowany jest od 1 września 2021 do 31 grudnia 2021, finansowany z fundu-
szy Urzędu Gminy zakliczyn.

Tekst: Urszula Mróz

Aktywność jest ważna na każdym etapie życia człowieka. 
W przypadku Seniorów ma znaczenie szczególne, bowiem 
w sposób istotny wpływa na ich zadowolenie i kondycję. 
Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach, Seniorzy będą 
mogli pobudzać swoją aktywność poprzez pogłębianie re-
lacji z uczestnikami, a w tym wymianę myśli i doświadczeń, 
tworzenie dzieł kulinarnych, jak także artystycznych. Ak-
tywny Senior to także Senior dbający o sprawność fizyczną. 
Tego typu aktywność, będzie serwowana w postaci space-
rów, wycieczek krajoznawczych, siłowni zewnętrznych itp. 
Swój wigor uczestnicy będą mogli prezentować przy okazji 
spotkań integracyjnych oraz biesiadnych, gdzie zapewne po-
płyną piosenki z dawnych lat. Niezastąpieni podczas pracy  
z Seniorami są opiekunowie poszczególnych ośrodków, któ-
rzy od lat kreują ciekawe a nawet jak się okazuje fascynujące 
spotkania. Jak będą wyglądać zajęcia, w dużej mierze zależy 
od ich pomysłowości oraz znajomości potrzeb i zaintereso-
wań Seniorów.

Celem tych wszystkich działań, będzie podniesienie ak-
tywności i aktywizacja Seniora, przeciwdziałanie izolacji spo-
łecznej oraz integracja międzypokoleniowa.

Zadanie koordynuje Stowarzyszenie ,,Bez Barier’’. Reali-
zacja zadań opiera się na współpracy czterech Stowarzyszeń:

SPon ,,Bez Barier” realizuje zajęcia w trzech miejsco-
wościach:

 ҄ Słona – opiekun Anna Kuzera-Majewska, spotkania we 
wtorki od 16.00 do 20.00

 ҄ Paleśnica – opiekun Anna Moj, spotkania we wtorki od 
15.00 do 19.00 

 ҄ Filipowice – opiekun Urszula Mróz, spotkania we wtorki 
od 16.00 do 20.00
Stowarzyszenie ,,KlUcz” realizuje zajęcia w czterech 

miejscowościach:
 ҄ Wola Stróska – opiekun Paulina Siemińska, spotkania  

w czwartki od 16.00 do 20.00

 ҄ Zakliczyn – opiekun Maria Chruściel, spotkania w czwart-
ki od 16.00 do 20.00

 ҄ Charzewice – opiekun Antoni Świerczek, spotkania  
w czwartek od 16.00 do 20.00

 ҄ Gwoździec – opiekun Marta Łośko, spotkania w piątki od 
16.00 do 20.00
SPdPS w Stróżach realizuje zajęcia w:

 ҄ Stróżach – opiekun Ewa Krakowska, spotkania we wtorki 
w godz. od 16.00 do 20.00

 ҄ SPiSS we Wróblowicach realizuje zajęcia we:
 ҄ Wróblowicach – opiekun Ewelina Baca, spotkania  

w czwartki od 16.00 do 20.00

Nie chodzi o to, ile ma się lat, 
ważne jak się starzeje.

                                     Ulrich Pramann
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Tekst: Władysław ŁopatkaSześćdziesiąt lat minęło 
Szanowni Państwo! od tamtej pamiętnej chwili, gdy w roku 1961 stary, wysłużony już dzwonek oznajmił koniec 
naszej ostatniej lekcji w Szkole Podstawowej w zakliczynie, w tym roku mija 60 lat. oprócz pożegnań, uśmiechów, 
łez i kwiatów, nadeszła chwila rozstania, która nasze młodzieńcze lata zamknęła na wiele lat, a czasem nawet na za-
wsze. Sześćdziesiąt lat temu uczniowie klas Vii a i Vii B, łącznie 66 osób, po raz ostatni zasiedli w szkolnych ławach, 
a potem każdy odszedł swą własną ścieżką przez życie, z błogosławieństwem bliskich i znakiem krzyża na drogę. 

Nie wszyscy tutaj zostali, wielu moich kolegów i koleżanek, 
także i ja, opuściło rodzinne domy, rozchodząc się po świe-
cie, by z dala od Zakliczyna spełnić ambicje i marzenia, nie 
tylko swoje własne, może naszych rodziców i wychowaw-
ców, którzy przez szereg lat wpajali w nas trudne zasady ży-
cia i człowieczeństwa – myślę, że to się Im udało.

Początek lat sześćdziesiątych XX w., gdy kończyliśmy 
podstawówkę, był przełomowym okresem w naszym kraju 
i w życiu każdego z nas. Były to lata powojennego wyżu de-
mograficznego i okres wzmożonego napływu młodzieży do 
dużych miast, w celu kontynuacji nauki i zdobycia zawodu. 
W tym czasie miasta wchłaniały każdą ilość młodzieży, którą 
należało wykształcić, zintegrować i mądrze zagospodarować. 

W takich to czasach wielu z nas opuściło rodzinne stro-
ny, by zdobyć wiedzę i doświadczenie życiowe. W osiedlach 
miast założyliśmy rodziny i zostaliśmy na stałe, lecz pamięta-
my, że w urokliwej dolinie Dunajca zostawiliśmy swoją „małą 
Ojczyznę” i tu są nasze korzenie. 

Początki lat sześćdziesiątych XX wieku były to inne cza-
sy, inne spojrzenia młodych ludzi na świat i inne oczekiwania. 
W tamtych latach nie każdy widział szansę awansu społeczne-
go i perspektywy życiowej w rodzinnych stronach. Małe skraw-
ki ojcowskiej ziemi nie mogły wszystkich wyżywić, a wokół 
powstawały nowe osiedla, miasta i huty, więc zechcieliśmy wy-
jechać. Do wyjeżdżania z rodzinnych stron zachęcały nas szkoły 
w większych miastach, gdy w Zakliczynie dopiero kiełkowały 
pierwsze zalążki Szkoły Przysposobienia Zawodowego. W Tar-
nowie nęciły młodzież Zakłady Azotowe, Zakłady Mechaniczne 
i TAMEL, a pod Krakowem w środku uprawnych pół wznoszono 
Nową Hutę – dla jednych miasto marzeń, dla innych gniazdo 
buntu i niepokoju, jak w tamtych latach mawiano

Coś nas tam jednak gnało, wyjeżdżaliśmy z nadzieją na 
lepsze, łatwiejsze życie i większą pajdę białego chleba – za-
pewne była to nasza pierwsza samodzielna decyzja. Po ja-
kimś czasie niektórzy powracali, ale wielu zostało, z garścią 
rodzinnej ziemi i smutkiem w oczach z obawy o dalszy los. 
Chociaż było nam żal pachnących pól i poczciwego Dunajca, 
wyruszyliśmy w świat, kryjąc w podróżnych torbach kawał 
wiejskiego chleba i kilka skromnych słów z adresem kogoś 
bliskiego, kto odszedł troszkę wcześniej, więc może teraz 
wspomoże. Po latach nauki, oraz podjęciu pracy, z dala od 
rodzinnego domu założyliśmy rodziny, pisząc już nową histo-
rię – takie są nasze życiorysy.

Wróćmy pamięcią do naszych lat szkolnych. W roku 
szkolnym 1960/1961 w Szkole Podstawowej w Zakliczynie 
były dwie klasy siódme – A i B. Wychowawczynią siódmej 
„A” była pani Zofia Wachowa, a siódmej „B” nowoprzybyła, 
młodziutka wówczas nauczycielka, pani Helena Pamuła, któ-
ra zaskarbiła sobie szacunek i uznanie całej klasy.    

Przypomnę tylko, że do klas szóstej i siódmej „A” uczęsz-
czali uczniowie, którzy od pierwszej klasy uczyli się w Zakli-

czynie. Do szóstej i siódmej „B” z reguły uczęszczali ucznio-
wie z okolicznych wiosek, gdzie były szkoły pięcioklasowe, 
między innymi z Wesołowa, Zdoni, Faściszowej, Słonej, Bie-
śnika i Lusławic. W klasie „B” było nam nieco trudniej, bo 
w nowym środowisku znów musieliśmy się poznać i zinte-
grować. Poniżej składy osobowe klas siódmych - A i B:

- Klasa VII A: Stanisława Chruściel, Maria Kasprzykow-
ska, Kazimiera Kruk, Dorota Kwiek, Józefa Łopatka, Józefa 
Marcinek, Ewa Migdał, Krystyna Ramian, Irena Ryżak, Ja-
dwiga Sakłak, Halina Strohschneider, Irena Śliwa, Stanisła-
wa Szczepańska, Józefa Świderska, Monika Turek, Elżbieta 
Trela, Irena Wróbel, Maria Nowak, Edward Biel, Jerzy Cieśla, 
Stanisław Dyląg, Jan Gac, Stanisław Galas, Kazimierz Krup-
ski, Jan Grzegorczyk, Aleksander Majewski, Andrzej Migdał, 
Wacław Pajor, Andrzej Pawłowski, Stanisław Pyrek, Andrzej 
Przybyłowicz, Roman Szymański, Tadeusz Mietła, Wiesław 
Włudyka. 

- Klasa VII B: Wiesława Galas, Danuta Gniadek, Stanisła-
wa Jurkiewicz, Helena Knapik, Danuta Kumor, Izabela Ma-
linowska, Kazimiera Musiał, Janina Ogonek, Barbara Pałka, 
Urszula Podleś, Teresa Ramian, Maria Ryba, Irena Sowa, Da-
nuta Szczudrawa, Kazimiera Szot, Wanda Wypasek, Maria 
Zając, Jadwiga Wojtarowicz, Urszula Cygan, Ludwik M. Dru-
żkowski, Bronisław Galas, Kazimierz Kasprzyk, Edward Kra-
kowski, Ryszard Krakowski, Józef Kuzera, Władysław Łopat-
ka, Józef Ochwat, Leszek Pach, Jerzy Pach, Eugeniusz Wolak, 
Mieczysław Tadeusz Wypasek, Marian Szczepański. 

Mieliśmy wspaniałych nauczycieli i wychowawców. Po-
staram się ich wymienić: Karol Wach, Zofia Wach, Elżbieta 
Röhrenschef, Janina Popławska, Helena Oleksy, Helena Pa-
muła, Zofia Bartkiewicz, Kazimiera Mietelska, Zofia Kasprzy-
kowska, Janina Francuz, Maria Majewska oraz Władysław 
Kowal. 

Z przyjemnością i satysfakcją przyznaję, że poziom nauki 
w naszej szkole był naprawdę wysoki. Nie jest to tylko moja 
ocena, chociaż już w pierwszym roku nauki w Technikum 
Elektrycznym w Nowej Hucie byłem w gronie najlepszych 
uczniów tej szkoły, mając duże podstawy wiedzy zdobytej 
właśnie tu - w Zakliczynie. Także moi koledzy i koleżanki 
coś w życiu osiągnęli, wysoko ceniąc tutejszą szkołę; jeden  
z naszych kolegów, Ludwik Michał Drużkowski, jest emeryto-
wanym profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie i profesorem zwyczajnym Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie, zaś Kaziu Kasprzyk z Faściszowej 
został cenionym biznesmenem w Stanach Zjednoczonych.

Nie wolno lekceważyć dzieciństwa i lat młodzieńczych, 
które są fundamentem całego życia. Nasze dzieciństwo 
i młodość prawie że spędziliśmy w szkole, i chociaż ciepło 
wspominamy rodzinę, wspominamy też szkołę, nauczycieli  
i całą jej atmosferę wraz z kolegami i koleżankami. Były też 
trudne chwile, lecz z perspektywy czasu z naszych szkolnych 
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kłopotów dziś się śmiejemy, a nawet w jakiś sposób się cie-
szymy; co wówczas dla nas było ważne, dzisiaj wydaje nam 
się to błahe.

W trakcie minionych lat w gronie kolegów i koleżanek 
szkolnych mieliśmy okazję dwukrotnie się spotkać. Po raz 
pierwszy było to 17 czerwca 2006 r., gdy w sali widowisko-
wej Ratusza w Zakliczynie odbył się nasz Jubileuszowy Zjazd 

Absolwentów Szkoły Podstawowej w Zakliczynie z roku 
1961, z okazji 45. lecia ukończenia tej szkoły. 

Prowadząc to jubileuszowe spotkanie Mieczysław Tadeusz 
Wypasek, były Zastępca Gminnego Dyrektora Szkół w Zakli-
czynie, wypowiedział wówczas pamiętne słowa: czterdzieści 
pięć lat minęło, a my ciągle jesteśmy tacy sami, jak widać, a po-
twierdzeniem tego są nasze wizytówki. Dzięki kilku osobom 
mogliśmy spotkać się w tym gronie. Kto z nas czterdzieści pięć 
lat temu myślał, że takie spotkanie dojdzie kiedyś do skutku? 
Ile w tym czasie wydarzyło się w naszym życiu, nie tylko w na-
szym, bo również w życiu mieszkańców gminy Zakliczyn oraz 
naszego kraju. Wśród nas jest także nasz kolega prof. dr hab. 
Ludwik M. Drużkowski, który w szkole zawsze „nas podciągał”. 
Jest profesorem w najstarszej polskiej uczelni – Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. To, że dzisiaj tutaj jesteśmy, zawdzięczamy 
grupce organizatorów, przede wszystkim naszemu koledze 
Władkowi Łopatce, który jakoś zmobilizował nas do tego, że-
byśmy mogli się spotkać. Na okoliczność tego spotkania, napi-
sał książkę pod tytułem „Powrót do korzeni”. Nasze spotkanie 
jest takim powrotem do korzeni. Każdy z uczestników tego 
spotkaniu otrzymał tę książkę. 

W gronie organizatorów tego Jubileuszu byli między in-
nymi: Stanisław Dyląg, Mieczysław T. Wypasek, Stanisław 
Galas, Władysław Łopatka, Danuta Szczudrawa-Krakowska, 
Ewa Migdał-Komperda, Irena Wróbel-Wierzba i Aleksander 
Majewski. Nasz Jubileusz 45.lecia ukończenia tutejszej Szko-
ły odbył się w pamiętnym roku 2006, w którym Zakliczyn 
wrócił do grona miast polskich, dlatego naszą uroczystość 
swą obecnością zaszczycili przedstawiciele ówczesnych 
władz miejsko-gminnych, m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Za-
kliczyn pan Kazimierz Korman, Szef Ośrodka Miejsko-Gmin-
nej Kultury i Gospodarz Ratusza pan Kazimierz Dudzik, Re-
daktor Naczelny „Głosiciela” pan Krzysztof Chmielowski oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakliczynie pani Krystyna 
Sienkiewicz-Witek. (cdn)

Warto rozwijać pasje i pomnażać 
swoje talenty 

Tekst: Monika Kulak 
foto: Patrycja Michalik 

chociaż pewnym krokiem weszliśmy już w nowy rok szkolny 2021/2022 
to nadal docierają do redakcji informacje o  osiągnięciach uczniów z na-
szej gminy. W ubiegłym roku szkolnym uczennica klasy 6 Szkoły Podsta-
wowej im. lanckorońskich w zakliczynie – Patrycja michalik brała udział  
w Xi ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci, w etapie regio-
nalnym zajęła i miejsce. Konkurs był zorganizowany przez Kasę rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy 
– od 30 lat z KrUS wypadkom zapobiegamy”.

Patrycja otrzymała również Dyplom laureata Nagrody Specjalnej Wo-
jewody Małopolskiego Łukasza Kmity. Ponieważ wyniki z konkursu,  
w którym brała udział Patrycja zostały dostarczone w formie informa-
cji dopiero okresie wakacyjnym, dlatego też nie była wymieniona wśród 
uhonorowanych uczniów podczas czerwcowej sesji absolutoryjnej, 
o której pisaliśmy w artykule pt.” Absolutorium i wotum zaufania dla 
Burmistrza jednogłośnie” opublikowanym w lipcowym numerze „Głosi-
ciela”. Podziękowania od KRUS otrzymał również opiekun dydaktycz-
nym Patrycji - Pani Agnieszka Chamioło. Zarówno Patrycji jak i  Pani 
Agnieszcze serdecznie gratulujemy.
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Korowód Świętych przejdzie ponownie 
ulicami Zakliczyna

Tekst: Monika Kulak 
foto: z arch. ZCK

W tym roku zaplanowano ponownie przejście Korowodu 
świętych ulicami zakliczyna. 
Zmianie uległa trasa przemarszu, gdyż tym razem koro-
wód wyruszy z kościoła parafialnego pw. Św. Idziego opata  
i przejdzie ulicami miasta w kierunku kościoła pw. Matki 
Bożej Anielskiej. Zbiórka uczestników będzie miała miejsce  
o godz. 14.00 na placu przy kościele św. Idziego a następnie 
barwny orszak „świętych i błogosławionych” uda się w kie-
runku kościoła Franciszkanów ulicami: Rynek, Jagiellońska  
i przecinając skrzyżowanie z ulicą Jana III Sobieskiego do-
trze do kościoła u Franciszkanów, gdzie będzie miała miejsce 
msza święta na zakończenie wspólnego świętowania. Ponad-
to na uczestników będzie czekała niespodzianka. Zachęcamy 
do przebrania się w postacie swoich ulubionych świętych lub 
swoich patronów, niech barwny radosny korowód przybliży 
nam bohaterów wiary, zarówno tych znanych jak i mniej zna-
nych, czy w ostatnim czasie wyniesionych na ołtarze, którzy 
mogą być autorytetami dla współczesnego pokolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i do-
rosłych aby z radosnym śpiewem przy akompaniamencie 

scholii młodzieżowej swoją obecnością promować świętość. 
Serdecznie zapraszamy!
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„Czerpiąc z dziedzictwa przodków”  
na finiszu realizacji

Tekst: Monika Kulak
foto: Stanisław Kusiak 
Ewelina Siepiela

na portalu zakliczyńskiego centrum Kultury w zakładce zakliczyńska TV możemy obejrzeć już ostatni z serii filmików od-
twarzających pogórzańskie obrzędy i tradycje ludowe, powstałych dzięki realizacji przez Stowarzyszenie „KlUcz” projektu 
pt. „czerpiąc z dziedzictwa przodków” dofinansowanego ze środków ministra Kultury, dziedzictwa narodowego i Sportu  
w ramach programu narodowego centrum Kultury „etnoPolska 2021”.

Projekt został napisany z myślą o członkach Kapeli Opatko-
wice, aby mogli poznać kulturę ludową muzycznie, obrzę-
dowo i tanecznie. Jednak na potrzeby realizacji materiałów 
wideo okazało się konieczne zaangażowanie większej gru-
py osób, która była potrzebna do odtworzenia większości 
zwyczajów, obrzędów i tradycji. Konieczne stało się również 
przeprowadzenie warsztatów obrzędowych, tanecznych  
i muzycznych, stąd pomysł na zaproszenie do udziału w nich 
mieszkańców Gminy Zakliczyn.

Przeprowadzony nabór wyłonił grupę zróżnicowaną 
wiekowo i zawodowo, która wspólnie z członkami Kapeli 
Opatkowice stworzyła świetny zespół aktorów-amatorów, 
chętnie uczestniczących zarówno w warsztatach jak i w na-
graniach, dobrze się przy tym bawiąc. Zatem projekt spełnił 
rolę zarówno edukacyjną jak i integracyjną.

Reżyserem, scenarzystą i jednocześnie aktorem w każ-
dym filmiku była Halina Machel – inspektor ds. kul-
tury ludowej w ZCK i kierownik Kapeli Opatkowice,  
a koordynatorem projektu Ewelina Siepiela.

Obrzędy i zwyczaje ludowe zostały wkomponowane  
w pory roku i odzwierciedlone w naturalnym biegu ludzkie-
go życia. Tak więc seria filmików rozpoczęła się od lanego 
poniedziałku, czyli drugiego dnia Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, które są symbolem nowego życia. W kolejnym fil-
miku można było poznać zwyczaje i obrzędu towarzyszące 
narodzeniu dziecka a następnie przyjęcia przez nowonaro-
dzoną bohaterkę - Anielę - sakramentu chrztu. W kolejnych 
ocinkach poznawaliśmy zwyczaje związane z sianokosami, 
sobótkami i zaręczynami Anieli jako już młodej panny. Latem 
przyszedł czas na żniwa, a po dobrych zbiorach uczestniczy-
liśmy w ślubie i weselu, poznając zwyczaje towarzyszące za-
mążpójściu głównej bohaterki. Lata mijają i tak jak zmieniają 
się pory roku, tak zmienia się ludzkie życie, w przedostatnim 
odcinku poznajemy Anielę jako matkę dziewięciorga dzieci 
podczas jesiennych wykopków. Ostatni filmik ukazuje kres 

życia Anieli, kiedy po cho-
robie odchodzi z tego świa-
ta pojednana z Bogiem  
i z ludźmi. Opłakują ją 
dzieci i osamotniony mąż, 
a także kumy, z którymi 
wspólnie żyła i ciężko pra-
cowała na roli, dbając jed-
nocześnie o swoją rodzinę.

Reżyser składa ser-
deczne podziękowania 
dla wszystkich zaangażo-
wanych aktorów; Burmi-
strza Miasta i Gminy Za-
kliczyn Dawida Chrobaka 
za udostępnienie „Domu 
pod wagą” w celu reali-
zacji większości nagrań; 
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Kulturalne wycieczki ze Stowarzyszeniem „KLUCZ” Tekst: 
Ewelina Siepiela

snoręcznie wykonał wiele niezbędnych rekwizytów użytych  
w nagraniach, a w szczególności trumnę dla Anieli.

Kierownik Kapeli ma nadzieję na pozyskanie kolejnych 
środków na kontynuowanie odtwarzania dziedzictwa przod-
ków, który przyczyni się również do dalszego rozwoju człon-
ków Kapeli Opatkowice.

gospodarzy użyczających swoich pół i budynków gospodar-
czych; właścicieli przedmiotów codziennego użytku, którzy 
wypożyczyli je do nagrań, a także Ojcom Franciszkanom za 
umożliwienie nagrań obrzędów a także czynny udział w na-
graniach. Szczególne podziękowania reżysera skierowane są 
do Pana Stanisława Sochy – artysty rzeźbiarza, który wła-

Stowarzyszenie „Klucz” działające przy Zakliczyńskim Centrum 
Kultury realizuje w ramach projektów: „UNIWERSYTET NA PIE-
CHOTĘ” oraz „NA TROPIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA KUL-
TURY” cykl wycieczek edukacyjno-kulturowych pogłębiających 
wiedzę mieszkańców Gminy Zakliczyn dotyczącą lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego.

Uniwersytet na piechotę – to nowa forma kontynuacji Zakli-
czyńskiego Uniwersytetu Ludowego, który cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności w 2019 i 2020 
roku. Ta nowa formuła to „uniwersytet wędrujący”, czyli taki, 
gdzie zajęcia odbywać się będą w różnych miejscach, a plener 
będzie znakomitą ilustracją przekazywanej słuchaczom wiedzy. 
Zgodnie z powiedzeniem „cudze chwalicie, swego nie znacie…” 
zamierzamy zaprosić uczestników/ słuchaczy „Uniwersytetu na 
piechotę” do zdobywania wiedzy o lokalnym dziedzictwie w for-
mie wędrówki, co jest korzystne nie tylko dla umysłu, ale i kondy-
cji ciała. Planujemy zorganizować 4 wyjazdy do 10 różnych miej-
scowości. W ramach wycieczek mieszkańcy Gminy będą mogli 
zwiedzić najbliższą okolicę i spotkać się z lokalnymi przedstawi-
cielami kultury, którzy przybliżą nam swoją działalność.

Zachęcamy do zapisów pod nr tel. 14 628 33 31.

PROJEKTY DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH 

Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY ORAZ ZE ŚRODKÓW GMINY ZAKLICZYN.
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W dniu 19. września 2021 r. w rudzie Kameralnej uroczyście świętowano 74. rocznicę śmierci majora jana duba-
niowskiego „Salwa”. Gminne obchody rocznicowe rozpoczęto od złożenia wiązanek kwiatów i zniczy przy krzyżu 
upamiętniającym miejsce śmierci w 1947 r. mjra. dubaniowskiego. następnie miała miejsce uroczysta msza święta  
w intencji mjra jana dubaniowskiego „Salwy”, jego żołnierzy oraz w intencji ojczyzny w kaplicy w rudzie Kameralnej.

W niedzielę 26 września na jamneńskim wzgórzu obchodzono uroczyście 77. rocznicę pacyfikacji jamnej. Piękna 
jesienna aura zgromadziła prawdziwe tłumy na placu przed kościołem jak i podczas mszy przy dębie. Przed rozpo-
częciem uroczystości i złożenia wiązanek do prowadzących zgłosiło się 27 delegacji, które chciały złożyć wiązanki 
i zapalić znicze przy pomniku na placu kościelnym, a wśród nich przedstawiciele samorządów, w tym Gminy zakli-
czyn z Burmistrzem dawidem chrobakiem na czele, dyrektor Biura Senatora rP – prof. Kazimierza Wiatra – Pani 
magdalena Kotabka, przedstawiciele organizacji kombatanckich, przedstawiciele szkół z terenu powiatu tarnow-
skiego, a także drużyny związku Harcerstwa rzeczypospolitej i związku Harcerstwa Polskiego, zarówno młodzieży 
jak i seniorów, którzy przybyli aż z Łańcuta i Przemyśla.

Obchody patriotyczno-religijne  
w Rudzie Kameralnej 

W 77. rocznicę pacyfikacji Jamnej 

Tekst: Monika Kulak, 
foto: Michał Papuga 

Tekst: Monika Kulak 
foto: Stanisław Kusiak
Monika Kulak 

Po zakończonej mszy świętej uczest-
nicy udali się pod pomnik Mjra. Jana 
Dubaniowskiego „Salwy” i jego żołnie-
rzy przy świetlicy ZCK w Rudzie Ka-
meralnej, gdzie również miało miejsce 
złożenie wiązanek i kwiatów oraz wy-
stąpienia zaproszonych gości. Wszyst-
kich przybyłych powitał Burmistrz Mia-
sta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. 
W uroczystościach wzięła udział Pani 
Maria Dubaniowska-Guzdek – córka 
Mjra. Jana Dubaniowskiego ,,Salwy” 
oraz Pan Zdzisław Gałat – brat Euge-
niusza Gałata ps. „Sęp”. Ponadto sa-
morząd Województwa Małopolskiego 
reprezentowała radna Anna Mikosz, 
Zarząd Powiatu Tarnowskiego – Wi-
ceprzewodnicząca Zarządu Powiatu 
– Irena Kusion i radny Józef Gwiżdż,  
a samorząd gminny radni Rady Miej-
skiej w Zakliczynie, z Burmistrzem Da-
widem Chrobakiem.

Nie zabrakło również w tym roku 
inscenizacji historycznej przygoto-
wanej przez grupę rekonstrukcyjną 
działającą pod opieką Stowarzyszenie  
Żandarmeria.

Kolejnym punktem programu było 
spotkanie refleksyjne w świetlicy ZCK 
w Rudzie Kameralnej oraz prelekcja 
historyczna. Ponadto zgromadzonym 
została zaprezentowana wystawa edu-
kacyjna pt.: „O Orła Białego i o koronę 
dla niego”.

Młodzież szkolną reprezentowały 
poczty sztandarowe ze szkół z terenu gmi-
ny Zakliczyn i członkowie SKKT „COM-
PASS”, którzy po zakończonych uroczy-
stościach udali się również na cmentarz 
parafialny w Zakliczynie, aby na grobie 
majora złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Wśród zebranych w uroczystościach 
uczestniczyła córka pułkownika Eu-
geniusza Borowskiego ps. „Leliwa” 
– Beata Borowska-Palenik oraz syn 
pułkownika Jerzego Pertkiewicza ps. 
„Drzazga” – Zygmunt Pertkiewicz, Ho-
norowi Obywatele Gminy Zakliczyn 
– Michał Wojtkiewicz i Kazimierz Kor-
man, licznie zgromadzili się przedstawi-

ciele służb mundurowych, a wśród nich 
por. Artur Przybyło – reprezentującego 
Zakład Karny w Tarnowie. Na uroczy-
stościach obecna była również liczna 
grupa motocyklistów z Prudnika, któ-
rzy właśnie na Jamnej rozpoczęli swój 
ostatni zlot w tym sezonie.

Uroczyste obchody rozpoczęto 
tradycyjnie odśpiewaniem „Mazurka 

Dąbrowskiego”, następnie głos zabrał 
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 
Dawid Chrobak. Po powitaniu wszyst-
kich zgromadzonych i przypomnieniu 
tragicznych wydarzeń sprzed 77 lat, 
Pani Magdalena Kotabka odczytała list 
od Senatora RP prof. Kazimierza Wia-
tra, skierowany do wszystkich zgro-
madzonych na uroczystości. Senator 
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Wiatr podkreślił jak ważną misję ma 
współczesne pokolenie w pielęgno-
waniu polskości i przekazywaniu 
kolejnym pokoleniom umiłowania 
ojczyzny, jedności i pokoju. Głos 
zabrał również wieloletni Poseł na 
Sejm RP dr Michał Wojtkiewicz oraz 
gospodarz wydarzenia o. Andrzej 
Chlewicki, który poprowadził mo-
dlitwę w intencji poległych żołnie-
rzy z Batalionu Barbara 16 p.p. AK 
oraz mieszkańców Jamnej. Apel po-
ległych odczytał Pan Zygmunt Pert-
kiewicz – syn pułkownika Jerzego 
Pertkiewicza – żołnierza 16 p.p. AK, 
dowódcy plutonu 3. Kompanii strzelec-
kiej „Regina” w Batalionie „Barbara”. Ko-
lejny punktem programu było złożenie 
wiązanek przez przybyłe delegacje.

Grzegorza Kluza – dominikanów z jam-
neńskiego klasztoru. W wygłoszonej 
homilii Ojciec Marek Grubka przypo-
mniał o historii Jamnej we wspomnie-
niach śp. Czesława Mastalerza, który 
przed laty opowiadając o tamtych wy-
darzeniach wypowiedział uniwersalne 
również dla nas żyjących współcześnie 
słowa „Trudno przebaczyć ale prze-
baczyć trzeba”. Podkreślił, że trzeba 
pielęgnować pamięć o tych wydarze-
niach aby zachować swoją narodową 
tożsamość, co wielokrotnie podkreślał 
św. Jan Paweł II. Jednocześnie trzeba 
nam pojednania i nadziei, kaznodzieja 
zachęcał do przekazywania tej nadziei  
w świat, do budowania jedności i poko-
ju w relacjach międzyludzkich.

Po zakończonej mszy świętej zo-
stał poświęcony kamień pamięci Ojca 
Jana Góry przywieziony z Prudnika – 
miejsca urodzenia śp. Ojca Jana, przez 
uczestników zlotu motocyklowego. 
Następnie uczestnicy udali się na po-
częstunek tradycyjną grochówką.

Zgromadzeni na placu kościelnym 
udali się na mszę świętą przy dębie kon-
celebrowaną przez Ojca Andrzeja Chle-
wickiego, Ojca Marka Grubkę i Ojca 
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Nowe technologie w codziennym życiu! Tekst: Maria Chruściel
foto: Ewelina Siepiela

zakliczyńskie centrum Kultury realizuje projekt z zakresu edukacji kulturalnej pt. „zUl-aplikacja” jest on skierowa-
ny do osób dorosłych, dofinansowany ze środków ministra Kultury, dziedzictwa narodowego i Sportu pochodzą-
cych z funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zajęcia rozpoczęły się w sierpniu tego roku i składają się  
z 5 semestrów poświęconych różnorodnej tematyce po-
cząwszy od rękodzieła poprzez nowe technologie kończyw-
szy na zajęciach tanecznych, teatralnych czy kulinarnych, 
projekt będzie trwał do grudnia 2023 roku. Mamy jeszcze 
wolne miejsca dla chętnych. 

Rozpoczęliśmy od warsztatów rękodzielniczych (haft 
płaski, makrama), we wrześniu zgłębiliśmy tajniki profilu za-
ufanego oraz aplikacji rządowych (mObywatel, moje IKP). 
Uczestnicy pod okiem prowadzącego p. Janusza Krzyża-
ka- sekretarza gminy Zakliczyn założyli profile zaufane, za-
logowali się do portalu e-puap. Podczas zajęć praktycznych 
uczestnicy napisali, podpisali i wysłali elektronicznie pismo 
do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a także nauczyli się 
jak podpisać elektronicznie dokument z rozszerzeniem .pdf 
i zapisać go na komputerze. Podczas kolejnego spotka-
nia studenci zainstalowali aplikacje mObywatel na swoich 
smartfonach i poznali zasady obsługi cyfrowego portfela  
i dodawania dokumentów tj. dowód osobisty, prawo jazdy, 
dowód rejestracyjny. Drugą aplikacją zaproponowaną przez 
prowadzącego było moje IKP -gdzie można podglądnąć re-
cepty i skierowania. Zostały również rozwiązane wszystkie 

wątpliwości związane z bezpieczeństwem dostę-
pu do dokumentów. 

Po zakończeniu pierwszej części poświęconej 
nowym technologiom w październiku na uczest-
ników czekała kolejna dawka wiedzy, tym razem 
dotyczącej bezpieczeństwa w sieci, gdzie prowa-
dzący pan Piotr Poręba nauczył jak tworzyć bez-
pieczne hasła, na co zwrócić szczególną uwagę 
przy korzystaniu ze stron bankowych i innych 
do których możemy się zalogować. Przestrzegał 
przed fałszywymi mailami i sms-ami. Zaakcento-
wał też jak ważne jest dbanie o komputer i te-
lefon - nie tylko z zewnątrz ale także wewnątrz, 
aktualizując na bieżąco oprogramowanie. 

Kolejne zajęcia na które serdecznie zaprasza-
my odbędą się 21 października 2021 roku w sali 
S.W. Jordana w zakliczyńskim ratuszu, dowiemy 
się jak w praktyczny sposób wykorzystać smart-
fona w życiu emeryta ale również i osoby dbają-

cej o swoje zdrowie, poznamy m.in. aplikacje, które pomogą 
nam w kontrolowaniu stanu zdrowia. W zajęciach praktycz-
nych będzie można się zważyć na wadze elektronicznej, czy 
zmierzyć ciśnienie. Oprócz zdrowia poznamy użyteczne apli-
kacje takie jak google maps. 

W listopadzie natomiast będziemy poruszać kolejne in-
teresujące tematy takie jak: Film - co to właściwie jest, jak 
zacząć przygodę z filmowaniem, jak stworzyć i prowadzić 
vloga, jak korzystać z mediów społecznościowych. Oprócz 
zajęć z nowymi technologiami oferujemy również warsztaty 
rękodzielnicze (tworzenie kartek okolicznościowych i zajęcia 
krawieckie). 

Zapraszamy do udziału mamy jeszcze kilka wolnych 
miejsc! 

Zapisy i szczegółowe informacje u koordynatorów Eweli-
ny Siepieli i Marii Chruściel w Zakliczyńskim Centrum Kultu-
ry pod numerem tel. 146283331. 
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Koncert „Paderewskiemu hołd muzyką” 
cieszył się dużym zainteresowaniem 

Tekst: Maria Chruściel
foto: Ewelina Siepiela Tekst i foto: 

Monika Kulak 

Piątkowy koncert dedykowa-
nego wielkiemu Polakowi igna-
cemu janowi Paderewskiemu 
zgromadził w ratuszu liczną 
grupę melomanów, którzy mie-
li możliwość uczestniczyć  
w pięknym wydarzeniu mu-
zycznym. Wśród znakomitych 
artystów mogliśmy usłyszeć 
sopranistkę ewelinę Szybilską, 
barytona – jacka jaskułę, me-
zzosopranistkę – natalię Płon-
kę oraz tenora – adama So-
bierajskiego. Utalentowanym 
wokalistom towarzyszył na 
fortepianie artur jaroń. na sce-
nie zaprezentował się również 
żeński kwartet smyczkowy con 
affetto, a słowo o muzyce, hi-
storii i perypetiach życiowych 
wybitnego artysty, jakim był 
niewątpliwie Paderewski, wy-
głosiła regina Gowarzewska – 
kierownik Biura Koncertowego 
Filharmonii śląskiej.

Była to nie tylko muzyczna uczta 
ale również okazja do wspomnie-
nia o ważnych momentach z hi-
storii naszej Ojczyzny wpisanych 
w życiorys wielkiego Polaka, ja-
kim niewątpliwie był Ignacy Jan 
Paderewski. Uczestnicy zebrani  
w zakliczyńskim ratuszu nagrodzi-
li gromkimi brawami artystów.

Wydarzenie to zostało zre-
alizowane przez Centrum Pa-
derewskiego w Kąśnej Dolnej 
w partnerstwie z Zakliczyńskim 
Centrum Kultury z okazji 80. rocz-
nicy śmierci artysty.
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Konkurs Głosiciela

KonKUrS

Serdecznie dziękujemy za nadesłane rozwiązania hasła za-
mieszczonego we wrześniowym numerze „Głosiciela”, które 
brzmiało „Ścieżki do Niepodległej”, bony upominkowe wę-
drują do:  

 ҄ pani janiny Bolechała ze zdoni - bon do sklepu anitex

 ҄ pani renaty Kijowskiej z Filipowic - bon na stoisko mię-
sne w sklepie 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 10.11.2021 roku prawidło-
we odpowiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowa-
ne przez firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie. 

Powodzenia!
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