Sprawozdanie merytoryczne z działalności RCTiDK za rok 2010
Kalendarium kulturalne RCTiDK 2010.
I. Styczeń 2010:
1. „Katyń – Pamiętamy. Małopolska”:

Patronat medialny portalu Zakliczyninfo nad konkursem, mającym m.in. na celu
kultywowanie pamięci o katyńczykach z Małopolski, organizowanym przez posła do
Parlamentu Europejskiego Pawła Kowala. Zamieszczaliśmy informacje o konkursie
wraz z możliwością przekierowania na stronę konkursu.
2. „Uskrzydlony” dla jednostki OSP w Zakliczynie:

Złożyliśmy wniosek do Wysokiej Kapituły Nagrody „Uskrzydlony.” Dzięki skutecznemu
lobbingowi członka WKN”U” – dyrektora RCTiDK jednostka OSP w Zakliczynie jako
pierwsza w historii nagrody otrzymała statuetkę „Uskrzydlony” podczas gali 15
stycznia 2010 roku. Statuetkę wręczał członek WKNU Kazimierz Dudzik .
3. Zwierzęta czerwonej księgi

Wystawa Wojciecha Sanka w Klubie Spytko złożona z 40 akwarel przedstawiających
bardzo rzadkie gatunki zwierząt bytujących na terenie Ciężkowicko – Rożnowskiego
Parku Krajobrazowego.
II. Luty 2010:
1. III miejsce Herodów z Gwoźdźca w Podegrodziu.

Młodzieżowa Grupa Kolędnicza „Herody” z ZF „Gwoździec” zajęła 3 miejsce podczas
XIII Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych
„Pastuszkowe granie” w Podegrodziu, które odbyły się 6 i 7 lutego.
2. „Czar klasyki”:

Koncert solistów wydziału wokalnego Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w
ratuszu w dniu 20 lutego. W koncercie wystąpili m.in.: Tomasz Kumięga – tenor i
konferansjer, dr Alicja Płonka – sopran – solistka scen krakowskich i rzeszowskich,
Iga Cyz – mezzosopran, Sławomir Kokoszka – fortepian.
III. Marzec 2010 :
1. „Mecenat Małopolski”.

RCTiDK zostaje laureatem konkursu Mecenat Małopolski otrzymując dofinansowanie
w wysokości 3 tysięcy złotych na sfinansowanie druku książki „Zdarzyło się nad
Dunajcem” autorstwa Władysława Łopatki.
2. 5 Drużynowy Puchar Zakliczyna w Szachach.

Działający przy RCTiDK Klub Szachowy „Jordan” wraz ze środowiskiem Zespołu Szkól
Ponadgimnazjalnych 13 marca organizuje turniej szachowy dla drużyn składających
się z seniorów i juniorów.
3. Zakliczyninfo rok w wirtualnej przestrzeni:

27 marca 2010. W ciągu roku działalności portal Zakliczyninfo stał się ważnym
instrumentem komunikacji lokalnej. W tym czasie portal odwiedziło prawie 80 tysięcy
internautów którzy znaleźli tu 440 newsów, informacji i fotoreportaży.
4. Wystawa „Fotografie”

Autorką wystawy „Fotografie” była uczennica LO w Tarnowie, pochodząca z
Zalasowej Elżbieta Zabawa. Wystawa czynna była w marcu w Klubie Spytko.
IV. Kwiecień 2010:
1. Nasz region – nasza szansa. Małopolska:

RCTiDK zostaje podwójnym laureatem I edycji konkursu Województwa
Małopolskiego „Nasz region – nasza szansa. Małopolska.” Otrzymując
dofinansowanie na organizację I Festiwalu Piosenki Turystycznej „Pd słońce” (4 tys.
zł) oraz Święta fasoli ( 5 tys. zł).
2. Portret mojego miasta:

Popularyzacja konkursu fotograficznego „Portret mojego miasta” organizowanego w
okresie od 2 kwietnia do 30 czerwca przez serwis „Polska niezwykła”.
3. Gwoździec wygrywa Pogórzański gody:

Zespół Folklorystyczny „Gwoździec” podczas II Małopolskiego Konkursu Obyczajów,
Obrzędów i Zwyczajów Ludowych ”Pogórzańskie gody” organizowanego w dniach 24
– 25 kwietnia wygrywa wystawiając spektakl „Wesele – cz. II” w reżyserii Janusza
Cierlika. Warto podkreślić, że „Gwoździec” musiał przebrnąć do konkursu przez
kwalifikacje.
4. Janowice w Zakliczynie.

Wystawa poplenerowa Janowice – wiosna 2010 w Klubie Spytko. RCTiDK był jednym
ze współorganizatorów pleneru.

V. Maj 2010:
1. Święto Konstytucji 3 Maja:

Organizacja obchodów święta. Prezentacja spektaklu multimedialnego poświęconego
70 rocznicy mordu katyńskiego wg scenariusza Adama Pyrka w wykonaniu zespołu
„Ballada” w zakliczyńskim ratuszu.
2. I Ryglicka Parada Orkiestr Dętych:

Udział SOD „Filipowice” w imprezie będącej kwalifikacją do Festiwalu „Echo trombity”
w Nowym Sączu.
3. I Festiwal Piosenki Turystycznej „Pod słońce” :

W dniach 15 – 16 maja w strugach deszczu został zorganizowany Festiwal Piosenki
Turystycznej „Pod słońce” w Jamnej. Organizatorami byli m.in.: RCTiDK, Firma
Jadam Adama Gancarka. Dyrektorem artystycznym Festiwalu był Tomasz
Jarmużewski – czołowa postać muzyki krainy łagodności w Polsce.
4. Krakowski wianek:

Udział zespołów ZF „Gwoździec” (kapela, zespół dziecięcy i żeńska grupa śpiewacza)
w 29. Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych im.
J. Cierniaka w Szczurowej w dniach 21 -22 maja. Wszystkie zespoły zostały
wyróżnione zdobywając nagrody pieniężne.
5. Havana – kolory czasu:

28 maja w Klubie Spytko odbył się wernisaż wystawy Joanny Żmudy i Minera Grillo
„Havana – kolory czasu”. Podczas wernisażu na którym zgromadziła się liczna
publiczność obecna była autorka wystawy.
VI. Czerwiec 2010:
1. Uroczystości Bożego Ciała:

Przygotowujemy oprawę mszy świętej na scenie przed ratuszem.
2. Gwoździec na Krakowiaczku

6 czerwca podczas 21. Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu
Krakowskiego „Krakowiaczek” w Łoniowej wygrywa reprezentacja ZF „Gwoździec”
otrzymując kwalifikacje na Festiwal Folklorystyczny do Rabki.
3. V Dni Miasta i Gminy Zakliczyn

Ostatnie Dni Gminy Zakliczyn połączone z X Piknikiem Samochodów Terenowych
„4x4” odbywają się w dniach 25 – 27 czerwca. Dni zaczynają się spotkaniem
autorskim z Wł. Łopatką z okazji wydania książki „Zdarzyło się nad Dunajcem.”
Odbywa się letni turniej szachowy, a gwiazdą muzyczna Dni jest zespół RH+.
VII. Lipiec 2010:
1. „Światłoczuli” w ratuszu

W galerii Klubu Spytko debiutancka, zbiorowa wystawa prac dwunastu członków
Zakliczyńskiego Klubu Fotograficznego pod tytułem „Światłoczuli.
2. Przygotowania do Święta fasoli

Powołany zostaje Komitet Organizacyjny największego wydarzenia promocyjnego
Gminy Zakliczyn - XI Święta fasoli w Zakliczynie w skład którego wchodzą
przedstawiciele LGD „Dunajec – Biała”, Starostwa Powiatowego, UM Zakliczyn oraz
RCTiDK.
3. II edycja konkursu „Nasz Region – nasza szansa. Małopolska”.

Otrzymujemy dofinansowanie Województwa Małopolskiego na organizację Święta
Niepodległości w Zakliczynie.
VIII. Sierpień 2010:
1. Znane i lubiane:

W 90 – rocznicę „Cudu nad Wisłą”, 14 sierpnia na Rynku w Zakliczynie
zorganizowaliśmy koncert Warszawskiej Orkiestry Koncertowej „Victoria” z
Tomaszem Kumięgą. Koncert nosił tytuł „Znane i lubiane.”.
2. Dożynki filipowickie:

Odbyły się 21 sierpnia, a udział w nich wzięły reprezentacje świetlic RCTiDK. W tym
samym czasie reprezentacja ZF „Gwoździec” po raz trzeci z rzędu wygrała konkurs
wieńca dożynkowego podczas Powiatowych Dożynek.
XI. Wrzesień 2010:
1. Światłoczuli zaproszeni na festiwal.

Debiutancka
wystawa
Zakliczyńskiego
Klubu
Fotograficznego
wzbudziła
zainteresowanie organizatorów V Festiwalu Fotografii „Widzi się” w Starym Sączu.
Wernisaż wystawy ZKF „Światłoczuli” odbył się w starosądeckiej galerii „Gniazdo” 10
września.

2. XI święto fasoli w Zakliczynie.

Największa w Zakliczynie impreza odbyła się w drugi weekend września.
3. Chasydzi – powrót:

Wernisaż wystawy autorstwa Dariusza i Wojciecha Kobylańskich „Chasydzi –
powrót”. Wystawa czynna przez miesiąc wrzesień w galerii klubu Spytko.
X. Październik 2010:
1. Uroczystości w lasach Woli Stróskiej:

Od lat organizatorem uroczystości patriotycznych na Mogile było RCTiDK . W roku
2010 w pierwszą niedzielę października.
2. RDN w ratuszu:

W ramach cyklu audycji „Złota jesień w Małopolsce” wspólnie z RDN Małopolska
zrealizowaliśmy audycję radiową „na żywo” z zakliczyńskiego ratusza w dniu 18
października.
3. ZF „Gwoździec” na fali

Gwoździec przyjeżdża z wyróżnieniem z festiwali w Rabce Zdroju, Ogólnopolskiego
Festiwalu Folklorystycznego Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” w Baranowie
Sandomierskim. Jako jedyny reprezentant regionu zostaje zaproszony na
Wyszehradzki Festiwal Folklorystyczny i Święto Wina w Jaśle.
XI. Listopad 2010:
1. Obchody święta Niepodległości

11 września organizujemy program obchodów święta Niepodległości w Zakliczynie;
Uroczystości patriotyczne, Uliczny Bieg Niepodległości oraz Sztafeta Łowczówek –
Zakliczyn to główne punktu programu w których bierze udział także delegacja z
Węgier.
2. TW „Żarówka” w Niedomicach

Teatr Wyobraźni „Żarówka” bierze udział w XV jubileuszowych Spotkaniach z
Piosenką „Fujara 2010” w Niedomicach.
Aktorzy przygotowują też spektakl
jasełkowy.

3. Grafika i malarstwo.

W Klubie Spytko wystawa grafiki i malarstwa Katarzyny Kobylarz pochodzącej z
Podkarpacia absolwentki ASP w Krakowie, współpracującej z telewizją i Operą
Krakowską właścicielki firmy Art – scenemedia.
XII. Grudzień 2010:
Grażyna Łobaszewska w ratuszu.

Koncert na finał 10 –lecia działalności RCTiDK gwiazdy polskiej piosenki połączony z
akcją charytatywną na rzecz chorego gimnazjalisty Wojciecha Nowaka z Borowej
odbył się 19 grudnia 2010 roku.
Akcje społeczne
1. W 2010 roku RCTiDK współorganizował dwie akcje pomocy chorym dzieciom;
wspomnianemu Wojciechowi Nowakowi oraz Dawidowi Pabianowi z Charzewic.
2. Wykorzystując portal Zakliczyninfo stworzyliśmy dwa unikalne w skali lokalnej w
Polsce serwisy informacyjne , tj. „Powódź 2010” oraz „Wybory samorządowe 2010”.
Zespoły artystyczne
1. Strażacka Orkiestra Dęta „Filipowice”; rok założenia 1993, kapelmistrz Stanisław
Zięba, kierownik Tadeusz Martyka, typ orkiestry – strażacka, skład – dziecięco –
młodzieżowa, siedziba – świetlica RCTiDK w Domu Strażaka w Filipowicach.
2. Zespół Folklorystyczny „Gwoździec”; rok założenia 1997, choreograf Janusz Cierlik,
kierownik Agata Nadolnik, typ zespołu; wielosekcyjny (kapela ludowa, grupy tańca
ludowego, teatr obrzędowy, żeńska grupa śpiewacza, siedziba - świetlica RCTiDK w
Domu Strażaka w Gwoźdźcu.
3. Młodzieżowy Zespół Taneczny „Vision” ; rok założenia 2004, instruktor Paweł
Potępa, typ zespołu; zespół tańca nowoczesnego, siedziba – ratusz w Zakliczynie.
4. Teatr Wyobraźni „Żarówka”; rok założenia 2006, instruktor – animator teatralny
Arkadiusz Boryczka, typ zespołu; młodzieżowa grupa teatralna, siedziba - ratusz w
Zakliczynie.
5. Dziecięcy Zespół Taneczny „Wizja”; rok założenia 2010, instruktor Paweł Potępa,
typ zespołu; zespół tańca nowoczesnego, siedziba - świetlica RCTiDK w Domu
Strażaka w Woli Stróskiej.

Kluby zainteresowań
1. Klub Szachowy „Jordan”; rok założenia 2007, prezes Paweł Bober, typ klubu;
grupa nieformalna działająca przy RCTiDK. Siedziba klubu – ratusz w Zakliczynie.
2. Zakliczyński Klub Seniora; rok założenia 2008, prezes Janina Bolechała, typ klubu;
grupa nieformalna działająca przy RCTiDK. Siedziba klubu – ratusz w Zakliczynie.
3. Zakliczyński Klub Fotograficzny „Światłoczuli”; rok założenia 2008, instruktor
Stanisław Kusiak, typ klubu; grupa artystyczna działająca w strukturach
organizacyjnych RCTiDK.
Kafeteria Klub Spytko
Jedna z nielicznych w polskich instytucjach kultury kafeteria łącząca w swojej
domenie kilka zadań, takich jak:
- oferta gastronomiczna połączona z usługami cateringowymi
- punkt informacji turystycznej z ofertą wydawnictw lokalnych
- galeria wystawiennicza
- obsługa techniczna wynajmu lokali oraz narad, zebrań, szkoleń i realizowanych
przez RCTiDK lub zleconych RCTiDK imprez
- usługi reprograficzne dla ludności i firm
- prowadzenie szalet publicznych
Klub Spytko był ważnym strukturą w funkcjonowaniu RCTiDK podnoszącą mobilność
instytucji i wypracowując pod względem ekonomicznym nieznaczny zysk.
Środki finansowe z zewnątrz
RCTiDK w roku 2010 realizował inwestycję pn. Remont placu postojowego w Jamnej
w ramach PROW. Ponadto realizowaliśmy przedsięwzięcia z udziałem środków
Banku Światowego ( szkolenia i wyjazdy studyjne) w ramach Programu Integracji
Społecznej, a także uzyskaliśmy finanse w ramach konkursów Województwa
Małopolskiego (Mecenat Małopolski oraz Nasz Region – Nasza Szansa. Małopolska).
Środki zewnętrzne pochodziły również z budżetu Starostwa Powiatowego w Tarnowie
oraz od firm i osób sponsorujących poszczególne wydarzenia realizowane przez
RCTiDK.
Budżet RCTiDK w 2010 roku
Dotacja przedmiotowa (na działalność statutową) Organizatora wyniosła 494 tysiące złotych.
Dotacja celowa (na remont placu postojowego) – 66 000 złotych.
Przychody z działalności RCTiDK to kwota 200 tysięcy 157 zł 44 gr.

Kazimierz Dudzik – dyrektor
Zakliczyn, 26 maja 2011 r.

