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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

Bieckiego Centrum Kultury za rok 2022  

 

  

Bieckie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, realizującą zadania                       

w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej  i oświatowej oraz upowszechniania kultury. 

Siedzibą instytucji jest budynek przy ulicy Rynek 18 w Bieczu.  

 

 

 

 

Jednak infrastrukturę instytucji obejmuje również kilka innymi obiektów: Kino Farys              

w Bieczu (Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 13), Dworzec Kolejowy w Bieczu (Biecz, ul. 

Kolejowa 7), Dom Ludowy w Grudnej Kępskiej (Grudna Kępska 163) oraz Budynek 

Dawnego Przedszkola w Strzeszynie (Strzeszyn 448). W budowie znajduje się również Biecki 

Jarmark Kultury, którego otwarcie planowane jest na czerwiec  2023 roku.  

 

 

 

 

 

Siedziba Bieckiego Centrum  

KulturyKultury 

Kino FARYS w Bieczu Dworzec kolejowy w Bieczu 
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Działalność Bieckiego Centrum Kultury w 2022 r. prowadzona była zgodnie z zadaniami 

określonymi w Statucie instytucji i obejmowała: 

▪ organizację imprez kulturalnych 

▪ współpracę w zakresie upowszechniania kultury z placówkami oświatowymi, 

kulturalnymi i innymi instytucjami 

▪ koordynację działalności kulturalnej na terenie gminy 

▪ wynajem sprzętu nagłaśniającego i pomieszczeń 

▪ opiekę nad amatorskimi zespołami artystycznymi 

▪ organizowanie wyjazdów zespołów 

▪ wspieranie twórców rodzimych 

▪ prowadzenie działalności kina 

▪ organizowanie prób zespołów muzycznych 

▪ organizowanie sekcji zainteresowań 

 

  

Dom Ludowy w Grudnej Kępskiej Budynek dawnego przedszkola w Strzeszynie 

Biecki Jarmark Kultury 
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DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ  

BIECKIE CENTRUM KULTURY W 2022 ROKU: 
 

 

WYDARZENIA KULTURALNO - ROZRYWKOWE 

 

23.01.2022 – Bajkowe ferie w Krakowie z Bieckim Centrum Kultury 

Wycieczki organizowane przez sekcję turystyczną wpisały na dobre się w ofertę Bieckiego 

Centrum Kultury. Tym razem tematem przewodnim były bajeczne ferie podczas których 

uczestnicy odwiedzili kulturalną stolicę Polski – Kraków.  

Wycieczka do Krakowa, która odbyła się 23 stycznia 2022 roku zakładała trzy główne 

punkty: wspólną zabawę w Parku Trampolin GoJump, indywidualne zwiedzanie krakowskiej 

starówki oraz wizytę w Ogrodzie Świateł.  

Autokar z rozentuzjazmowanymi dziećmi wyruszył z bieckiego rynku tuż po godzinie 9:00.  

O godz.12:00 rozpoczęła się wspólna zabawa w największym kompleksie rozrywkowym         

w Polsce – Parku Trampolin GOjump MEGApark. Dzieci bardzo ochoczo korzystały z oferty 

skacząc na skakankach, zjeżdżając ze zjeżdżalni czy tonąc w basenach pełnych gąbek. Klimat 

radości udzielił się  również rodzicom, którzy poczuli się trochę jak ich małe pociechy.  

Kolejnym punktem wycieczki było indywidualne zwiedzanie krakowskiego rynku i Starego 

Miasta. Tuż po godzinie 16:00 wycieczkowicze przenieśli się w kolorowy świat z bajki 

„Królewna Śnieżka”, a mianowicie do Krakowskiego Ogrodu Świateł stworzonego z 30 000 

świateł LED, wzbogaconych pokazami laserowymi oraz pełną oprawą dźwiękową. 

W drodze powrotnej do domu nie mogło oczywiście obyć się bez przystanku w znanej sieci 

restauracji Fast food i chwili na coś do zjedzenia. Zmęczone, zmarznięte ale szczęśliwe dzieci 

wróciły do Biecza po godz. 21:00.  

 

17.01.2022 – 28.01.2022 – Wesołe ferie z Bieckim Centrum Kultury 

Podczas zimowej przerwy międzysemestralnej tzn. od 17 do 28 stycznia 2022 roku trwały 

dwutygodniowe „wesołe ferie” z Bieckim Centrum Kultury. Pomysłodawcą i inicjatorem 

kolejnej odsłony zajęć dla dzieci i młodzieży, które cieszyły się dużym zainteresowaniem 

była Pani Anna Jurczak -  instruktor Bieckiego Centrum Kultury.  W zaproponowanym cyklu 
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spotkań i zabaw wzięły udział dzieci w różnym wieku – zarówno szkolnym, jak                          

i przedszkolnym. Zabawy organizowane w kinie „Farys” przyciągnęły nie tylko najmłodszych 

mieszkańców Biecza, ale także ich kolegów i koleżanki z różnych miast, spędzających ferie            

u najbliższych. Zajęcia podczas tegorocznych zimowych ferii odbywały się w każdy 

poniedziałek i piątek w godzinach 9:00-12:00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze spotkanie dzieci rozpoczęły od samodzielnego tworzenia recyklingowych masek 

karnawałowych.  

Uczestnicy otrzymali odpowiednie materiały i przybory, przy pomocy których, popuszczając 

wodzę dziecięcej fantazji, powstały kolorowe i kreatywne maski karnawałowe. Autorzy tych 

ciekawych prac mieli okazję zaprezentować je podczas wspólnej sesji zdjęciowej. Piątkowe 

zajęcia poświęcone zostały seniorom. Z okazji przypadającego akurat Dnia Babci i Dziadka 

powstały piękne, samodzielnie wykonane laurki, które dzieci mogły podarować w prezencie 

swoim najbliższym.  

Celem kolejnego spotkania było tworzenie smacznych, zdrowych i kolorowych kanapeczek. 

Przygotowane zostały produkty głównie z myślą o zasadach zdrowego żywienia. Dzieci miały 

do wyboru mnóstwo składników, wśród których znalazły się warzywa, nabiał, sałata, wędliny 

i pieczywo. Przy pomocy instruktorów i dzięki zapałowi i kreatywności najmłodszych, 

wkrótce na stole pojawiły się ciekawe kompozycje kanapkowe i oczywiście bardzo smaczne. 

Ostatni dzień „wesołych ferii” upłynął natomiast w bajkowej atmosferze, zabaw, uśmiechów, 

gier i konkurencji.  

 

30.01.2022 – Spotkanie z Aladynem w kinie „Farys” w Bieczu 

W niedzielę, 30 stycznia 2022 roku o godzinie 11:00 w kinie „Farys” w Bieczu odbył się 

poranek teatralny dla dzieci. Troje profesjonalnych aktorów z Krakowskiego Biura Promocji 

Kultury przedstawiło spektakl pt. „Aladyn: na ratunek światu”, będący wesołą i interaktywną 

zabawą z dziecięcą publicznością.  

Wstęp na zorganizowane przez Bieckie Centrum Kultury przedstawienie był darmowy. 

Spektakl opowiadał o Aladynie – biednym chłopaku, którego ciężkie życie odmieniło się 

całkowicie za sprawą niezwykłej lampy. Wyłaniający się z niej dżin zamierzał spełnić jego 
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trzy życzenia. Aladynowi nie zależało jednak na bogactwach. Jego celem było uratowanie 

Ziemi przed zbliżającą się katastrofą ekologiczną. Przy okazji pragnął zdobyć serce 

księżniczki Dżasminy.  

Aktorzy teatralni z wieloletnim doświadczeniem zapewnili widzom sporą dawkę muzyki         

i humoru. Najmłodsi mogli także podziwiać ich barwne kostiumy oraz pięknie przygotowaną 

scenografię. To niedzielne przedpołudnie było więc dla nich bez wątpienia mile spędzonym 

czasem w ostatnim dniu ferii zimowych. Spektakl spełnił również walory edukacyjne              

i stanowił ciekawą formę interakcji pomiędzy aktorami, a dziećmi.  

 

13.02.2022 – Walentynki w Kazimierzu Dolnym 

Sekcja turystyczna Bieckiego Centrum Kultury w sposób wycieczkowy postanowiła uczcić 

tegoroczne święto zakochanych i wspólnie z uczestnikami  odpowiedzieć sobie na pytanie 

jakie są skutki miłości w Kazimierzu, zabierając Bieczan na wycieczkę poniekąd 

romantyczną. 

 

W przeddzień Walentynek BCK zaproponowało mieszkańcom wycieczkę do Kazimierza 

Dolnego – miasta zakochanych.  Z Biecza uczestnicy wyruszyli po godzinie 7:00 i tuż przed 

południem autokar dotarł do miejsca docelowego. Wspólnie z Panią przewodnik – Danutą 
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Borzęcką wszyscy podążyli bulwarami wiślanymi w kierunku zabytkowej ulicy Senatorskiej 

oraz centrum miasta. Bieccy turyści zwiedzili Rynek z kamienicami braci Przybyłów                  

i Kamienicą Gdańską oraz Mały Rynek - dawną żydowską część miasteczka. Następnie mogli 

podziwiać ruiny zamku Kazimierza Wielkiego i górującą nad miasteczkiem basztę. Na koniec 

oprowadzania wycieczkowicze odwiedzili kościół parafialny oraz dawną żydowską część 

miasta z Synagogą.  

Po wspólnym obiedzie każdy miał chwilę na indywidualne zwiedzenie miasteczka. W drodze 

powrotnej nie zabrakło wspólnie śpiewanych piosenek przy akompaniamencie gitary.  

 

19.02.2022 – Bal Przebierańca z Bieckim Centrum Kultury  

W sobotę 19 lutego 2022 Bieckie Centrum Kultury zorganizowało dla dzieci z terenu gminy 

Biecz Bal Przebierańca. Wydarzenie odbyło się w przekazanym niedawno Bieckiemu 

Centrum Kultury – budynku dawnego przedszkola w Strzeszynie, a jego pomysłodawcą była 

Pani Anna Jurczak – instruktor BCK. Wstęp na bal był bezpłatny jednak konieczne było 

wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa dziecka w imprezie. Zaskoczeniem było ogromne 

zainteresowanie wydarzeniem, jednak szkoda, że nie wszystkie chętne dzieci mogły 

uczestniczyć w sobotnim balu, ale warunki lokalowe nie pozwoliłyby pomieścić większej 

liczby dzieci (decydowała kolejność zgłoszeń).  

Bal oficjalnie rozpoczął się tuż po godz. 16:00. Ponad 50 dzieci w przepięknych strojach 

wypełniło całą salę i rozpoczęła się wspólna zabawa z animatorkami Bieckiego Centrum 

Kultury. Podczas balu karnawałowego nie mogło oczywiście zabraknąć największych hitów 

muzycznych, jak również nieocenionych zabaw integracyjnych, w których dzieci mogły 
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rozładować całą swoją energię, jak: „Jedzie pociąg z daleka”, „Idziemy do zoo”, „Kaczuszki”, 

„Idzie sobie krasnoludek”, „Tańce połamańce”, „Czekolada”, Boogie Woogie”,, „Głowa, 

ramiona”, „Macarena” czy bijący rekordy wyświetleń na YouTube „Baby shark”. Dodatkowo 

dyskotekowego klimatu dodało przystrojenie sali kolorowymi balonami i wstęgami oraz 

profesjonalne oświetlenie oraz dym sceniczny, którym dzieci były zafascynowane. Podczas 

imprezy pojawiły się także elementy rywalizacji w tańcu z balonami między brzuchami czy 

przechodzeniu pod liną. W planach było jeszcze kilka tańców i konkurencji, jednak czas biegł 

nieubłaganie.  

W połowie balu nadszedł czas na poczęstunek. Dzieciaki spożytkowały na tańce mnóstwo 

energii, dlatego trzeba było uzupełnić kalorie. Bieckie Centrum Kultury przygotowało dla 

młodych uczestników Balu Przebierańca smaczne kanapki oraz wiele smakołyków: owoce, 

prażynki, paluszki i cukierki, natomiast przepyszne domowe wypieki: szarlotka, amoniaczki, 

faworki oraz rureczki z kremem specjalnie na tę okazję przygotowały panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Strzeszynie.  Dla zaspokojenia pragnienia dzieci miały do dyspozycji soki, wodę 

mineralną i ciepłą herbatę z cytryną.   

Po posiłku rozpoczęła się dalsza część sobotniej imprezy, podczas której nastąpiło m.in. 

głosowanie na najpiękniejszy strój Balu Przebierańca 2022. Jurorami w konkursie były 

wszystkie dzieci. Milusińscy w anonimowym głosowaniu wybierali strój, który najbardziej im 

się spodobał. Jedynym warunkiem było to, aby nie głosowali na samych siebie. Wybór nie był 

łatwy, ponieważ wszystkie stroje były przepiękne, a kreatywność dzieci i rodziców była 

zaskakująca, albowiem na balu można było spotkać: policjantów, strażaków, królewny            

i księżniczki, karatekę, spidermanów, supermana, wróżkę, Elzy z Krainy Lodu, lekarza, 

astronautę, Japonkę, Indianina,  sportowca  i wiele innych ciekawych postaci z bajek i nie  

tylko. Po zliczeniu wszystkich oddanych przez dzieci głosów zwyciężył strój Eleny                    

z Avaloru, w który przebrała się Kamila Szary, co nie znaczy, że pozostałe przebrania były 

gorsze. Wszystkie stroje zasłużyły na nagrodę, jednak zgodnie z regulaminem można było 

wyróżnić tylko jedną osobę. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę ufundowaną przez Bieckie 

Centrum Kultury,  natomiast pozostałe dzieci dostały cukierki. Oczywiście nie mogło 

zabraknąć wspólnego pamiątkowego zdjęcia.  

Bal Przebierańca zakończył się o godz. 19:00. Wszystkie dzieci zmęczone, ale mamy 

nadzieję, że zadowolone ze wspólnej zabawy, otrzymały na drogę popcorn, na który               

z niecierpliwością czekały całe popołudnie.  
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05.03.2022 – Koncert Solidarności z Ukrainą  

W sobotę 05 marca 2022 r. w sali widowiskowej bieckiego kina „Farys” rozbrzmiały 

niesamowite bluesowe rytmy, a wszystko za sprawą MIRON NALEPA BAND, który 

wystąpił podczas KONCERTU SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ, zorganizowanego przez 

Bieckie Centrum Kultury. 

Zanim doszło do bestialskiej inwazji Rosji na Ukrainę sobotni koncert miał być skierowany 

do kobiet z okazji przypadającego niebawem ich święta, jednak w obliczu tragedii jaka 

dotknęła naszych wschodnich sąsiadów musieliśmy  pokazać Braciom Ukraińcom, że nie są 

sami.  

Koncert oficjalnie otworzył Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury, Pan Paweł Jamro, który 

powitał wszystkich zgromadzonych, skierował słowa wsparcia w stronę ukraińskiego narodu 

oraz krótko przedstawił gwiazdę wieczoru. Swoją obecnością zaszczycili również Burmistrz 

Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan 

Grzegorz Nosal, którzy także w swoich przemówieniach zachęcali do nieprzechodzenia 

obojętnie wobec ludzkiej krzywdy.  

Uczestnicy sobotniego wydarzenia na pierwsze bluesowe nuty musieli chwilę zaczekać, 

ponieważ z inicjatywy lokalnych muzyków z zespołu LEMKO JAZZ w składzie Rafał 

Boniśniak, Mirosław Bogoń, Piotr Przyrowski, Natalia Górka oraz Tomasz Kubala, w geście 

solidarności z sąsiadami  z Ukrainy, koncert rozpoczął się balladą w języku ukraińskim. 

Przepiękny utwór pt. „W temnu niczku” wykonali razem LEMKO JAZZ oraz MIRON 

NALEPA BAND. Była to specjalna niespodzianka skierowana w hołdzie tym, którzy 

narażając swoje życie od wielu dni walczą o wolną Ukrainę, ale również tym, którym udało 

się przedostać bezpiecznie do sąsiednich krajów.  

Po wspólnym chwytającym za serce występie, zakończonym gromkimi brawami, na scenie 

pozostał już tylko MIRON NALEPA BAND, który przez półtorej godziny zachwycał 

publiczność przebojami grupy Breakout oraz Tadeusza Nalepy – ojca polskiego bluesa. Starsi 

słuchacze mogli wrócić wspomnieniami do czasów świetności dla polskiej muzyki rockowej   

i bluesowej, natomiast ci nieco młodsi mieli wyśmienitą okazję, by  zapoznać się z tą 

twórczością i poczuć klimat młodości swoich rodziców. Podczas koncertu zespół zagrał nie 

tylko covery Tadeusza Nalepy i grupy Breakout, ale  również swoje autorskie kompozycje, 

które od razu wpadły publiczności w ucho. Każda piosenka nagradzana była gromkimi 

brawami, co świadczy o tym, że MIRON NALEPA BAND to klasa sama w sobie. Nie obyło 

się oczywiście bez bisów.  
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Sobotni koncert jak sama nazwa wskazuje był KONCERTEM SOLIDARNOŚCI                   

Z UKRAINĄ. Wyrazem tego była nie tylko powiewająca za plecami artystów przez cały czas 

trwania koncertu flaga ukraińska z napisem w języku polskim i ukraińskim „jesteśmy               

z wami”, ale przede wszystkim niesamowity odzew Bieczan na apel  o solidarność z Ukrainą, 

o gotowość do niesienia pomocy Ukrainie i jej obywatelom, o aktywny protest nie tylko 

poprzez wypowiadane myśli, ale i pomoc finansową, albowiem podczas zbiórki pieniędzy 

przeprowadzonej w trakcie trwania koncertu przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. 

Anny w Bieczu, mieszkańcy nie szczędzili grosza, a puszki zapełniały się banknotami              

w mgnieniu oka. Dzięki wszystkim ludziom dobrej woli, podczas sobotniego koncertu udało 

się zebrać 1420,00 zł. Pieniądze przekazane zostały na konto Caritas - Pomoc Ukrainie. 

 

17.03.2022 – Spotkanie z aktorem Lechem Dyblikiem przed projekcją filmu „Sonata” 

W czwartek 17 marca 2022 r. w kinie FARYS w Bieczu odbyła się premierowa projekcja 

filmu „Sonata” w reżyserii Bartosza Blaschke. Jednak nie była to zwykła projekcja, ponieważ 

seans poprzedziło spotkanie z Panem Lechem Dyblikiem - polskim aktorem teatralnym, 

filmowym i telewizyjnym, a także pieśniarzem, który we wspomnianym filmie wcielił się             

w rolę nauczyciela muzyki.  

 

Spotkanie oficjalnie o godz. 17:00 rozpoczął Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury – Pan 

Paweł Jamro, który powitał wszystkich zgromadzonych w sali bieckiego kina, ale przede 

wszystkim gościa - Pana Lecha Dyblika. Głos zabrał również Burmistrz Biecza – Pan 

Mirosław Wędrychowicz, który przybliżył publiczności związek Pana Lecha z Bieczem,          

a mianowicie opowiedział o roli  Mistrza Świętej Sprawiedliwości, w którą wcielił się aktor,    

a którą turyści zwiedzający turmę katowską w podziemiach ratusza będą mogli niebawem 

zobaczyć w formie projekcji holograficznej.  

Widzowie w trakcie czwartkowego spotkanie mieli okazję obejrzeć tę scenkę premierowo, 

może nie w formie hologramu dodającego klimatu w przestrzeni dawnego więzienia, ale za to 

na dużym kinowym ekranie.  
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W trakcie spotkania, które poprowadził zaprzyjaźniony z Bieckim Centrum Kultury, Pan 

Jacek Lech, aktor w charakterystyczny dla siebie sposób opowiadał nie tylko o kulisach pracy 

na planie filmu „Sonata”, ale również o kulisach pracy przy innych produkcjach. Pan Lech 

Dyblik jest człowiekiem niesamowicie pozytywie nastawionym do życia, co widownia licznie 

zgromadzona w bieckim kinie wychwyciła w mgnieniu oka. Artysta był bardzo otwarty           

i z pewnością można powiedzieć, że nie jest typem człowieka, który „gwiazdorzy” czym 

jeszcze bardziej zaskarbił sobie publiczność.  

Aktor zdradził kilka historii ze swojego prywatnego życia, zarówno tych zabawnych, które 

doprowadzały wszystkich do głośnego śmiechu i gromkich oklasków, jak i tych bardziej 

traumatycznych i robił to z tak charakterystyczny dla siebie sposób, że publiczność nie 

odrywała wzroku od artysty. Na zakończenie Pan Lech otrzymał bukiet kwiatów i kilka 

pamiątek związanych z Bieczem, ale przede wszystkich największym podziękowaniem były 

gromkie brawa wypełnionej po brzegi publiczności kina FARYS w Bieczu.  

Tuż po spotkaniu odbyła się projekcja filmu „Sonata”. Dramat w reżyserii Bartosza Blaschke 

to oparta na faktach poruszająca historia Grzegorza Płonki, u którego dopiero w wieku 14 lat 

stwierdzono niedosłuch, a nie jak wcześniej zakładano – autyzm. Późna, prawidłowa 

diagnoza pozwoliła odkryć talent muzyczny chłopca. 

Podczas seansu można było wyczuć u widzów na przemian skupienie, rozbawienie, 

wzburzenie, a przede wszystkim – poruszenie. Po seansie w holu kina słychać było wiele 

komentarzy. Obraz Blaschkego to przecież opowieść – miejscami naprawdę chwytająca za 

gardło – o harcie ducha, o upartej pogoni za marzeniem, o pasji i kreowaniu własnego świata, 

wreszcie – o stawaniu się artystą. 

 

20.03.2022 – Filmowa niespodzianka dla dzieci z Ukrainy 

W niedzielę, 20 marca 2022 roku o godzinie 11:15 w kinie „Farys” w Bieczu odbył się 

poranek filmowy dla dzieci z Ukrainy, które w wyniku inwazji Rosji na ich kraj zmuszone 

zostały wraz ze swoimi najbliższymi szukać schronienia w Polsce.  

Wojenna rzeczywistość sprawiła, że Polska otworzyła dla Ukrainy swoje granice, a przede 

wszystkim serca. Do połowy marca ponad dwa miliony mieszkańców tego państwa trafiło nad 

Wisłę, gdzie mogli otrzymać niezbędną pomoc i dach nad głową. Na terenie Biecza i okolic 

również nie brakuje matek z małymi dziećmi i osób starszych.  
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Chcąc zapewnić najmłodszym namiastkę spokoju, poczucia normalności i odrobinę rozrywki, 

Bieckie Centrum Kultury zaproponowało „Poranek filmowy dla dzieci” w języku ukraińskim. 

Wyświetlona została dobrze znana także w 

Polsce bajka „Nasze magiczne Encanto”. 

Frekwencja dopisała, a wchodząc na salę 

dzieci otrzymały darmowy popcorn. Po ich 

reakcjach po seansie wiemy, że film bardzo 

im się podobał, a spędzenie czasu w bieckim 

kinie „Farys” stało się dla nich prawdziwą 

frajdą. Można sądzić, że była to trafiona 

inicjatywa, która być może zostanie w 

przyszłości kontynuowana. 

 

27.03.2022 – Wycieczka do Oświęcimia i Wadowic 

Wycieczki organizowane w ramach sekcji turystycznej prowadzonej przez Bieckie Centrum 

kultury już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń. Tym razem wypełniony do ostatniego 

miejsca autokar zabrał wycieczkowiczów do miejsca pamięci narodowej jakim jest Oświęcim, 

a także do Wadowic – miejsca urodzenia Świętego Jana Pawła II. 

Agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 

skłoniły do rozważań dotyczących 

również historii Polski, zwłaszcza historii 

wojen w ostatnim stuleciu. W te 

rozważania wpisała się również 

propozycja odwiedzenia zespołu 

niemieckich nazistowskich obozów 

zagłady w Oświęcimiu oraz Brzezince.  

Do Auschwitz bieccy turyści dotarli około 

godziny 11:00. Po sprawdzeniu 

wszystkich formalności uformowały się 

dwie grupy, które wspólnie z paniami 

przewodnik wyruszyły w niezwykle sentymentalną i przejmującą podróż do wydarzeń, które 

wydarzyły się w obozie w latach 1940 – 1945. Widok olbrzymiej ilości bagaży, butów, ubrań 

czy nawet włosów, które pozostały w obozie po jego wyzwoleniu zostanie w pamięci przez 

długie lata. Opowieści o bestialstwie i okrucieństwach, jakie dokonywane były na więźniach 

powodowały natomiast, że ponad 

dwugodzinne zwiedzanie odbywało 

się niemal w ciszy. Następnie 

przejechaliśmy do Birkenau, gdzie w 

czasie wojny zamordowanych 

zostało ponad milion więźniów. 

Udało się zobaczyć również wnętrza 

baraków, w których przetrzymywani 

byli więźniowie, obozowej łaźni czy 

ruiny komory gazowej. 
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W godzinach popołudniowych udaliśmy się do Wadowic, miejsca urodzenia Świętego Jana 

Pawła II. Uczestnicy wycieczki we własnych zakresie zwiedzili wybudowaną w stylu 

późnobarokowym Bazylikę, zobaczyli dom rodzinny Jana Pawła II czy pomnik naszego Ojca 

Świętego. Nie mogło zabraknąć również chwili 

na skosztowanie znanej na całym świecie 

wadowickiej kremówki. Do Biecza wróciliśmy 

przed godziną 21:00. 

Kolejną propozycją sekcji turystycznej jest 

wycieczka organizowana w dniu 24 kwietnia 

2022 roku. Tym razem odwiedzimy stolicę 

Węgier i jedną z największych metropolii 

Europy Środowej – Budapeszt. Z myślą o nieco 

młodszych uczestnikach przygotowujemy 

również ofertę wyjazdu, który odbędzie się w 

okolicach Dnia Dziecka. 

 

10.04.022 – Konkurs Palm Wielkanocnych połączony z kiermaszem wielkanocnym            

i akcją charytatywną 

W Niedzielę Palmową, 10 kwietnia 2022 roku na bieckim rynku odbył się już XII Gminny 

Konkurs Palm Wielkanocnych, połączony z kiermaszem świątecznym i niezwykle udaną 

akcją charytatywną „Ciacho dla rodziny Walągów”. Organizatorem wydarzenia była Gmina 

Biecz i Bieckie Centrum Kultury.  

 

Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych wpisał się już na stałe w kalendarz imprez 

organizowanych przez Bieckie Centrum Kultury. Nie odbył się jedynie w poprzednich dwóch 

latach ze względu na pandemię koronawirusa. Uczestnicy XII edycji wzięli najpierw udział  

w uroczystej Mszy Św. o godzinie 11:30 w Kolegiacie Bożego Ciała. Tuż po niej nastąpił 

przemarsz korowodu palmowego w kierunku bieckiego Rynku. Pogoda zmieniała się jak         

w kalejdoskopie. Przez dłuższy czas było zimno i wietrznie, ale w końcu pojawiło się słońce, 

będące oznaką nadchodzącej wiosny. Wydarzenie poprowadził Pan Mateusz Matusik, 

pracownik Bieckiego Centrum Kultury, który już nie po raz pierwszy sprawdził się w roli 



13 
 

konferansjera. Do konkursu zgłoszonych zostało 19 palm: 7 zaprezentowały osoby 

indywidualne, a 12  różnorodne grupy. Uczestnicy opowiedzieli w kilku słowach z czego 

składa się ich palma. Nierzadko prezentacja odbywała się w formie wierszyka lub piosenki. 

W skład Komisji Konkursowej, oceniającej wszystkie prace weszli: Proboszcz Parafii pw. 

Bożego Ciała w Bieczu, Ks. Dziekan Janusz Kurasz, Burmistrz Biecza, Pan Mirosław 

Wędrychowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal, Dyrektor 

Bieckiego Centrum Kultury, Pan Paweł Jamro oraz pracownik tej instytucji, Pani Weronika 

Grygowicz-Dydak. Przy werdykcie Jury brało pod uwagę zgodne z tradycją wykonanie palm 

z naturalnych surowców, bibuły i wstążek, estetykę, umiejętność ustnego opisu (mile 

widziane były nazwy gwarowe) oraz strój ludowy wykonawców, który co prawda nie był 

konieczny, ale stanowił dodatkowy walor. W poszczególnych kategoriach przyznawano I, II              

i III miejsca, a także wyróżnienia. Wszyscy otrzymali słodkie upominki.  

Ogromnym poparciem wśród mieszkańców cieszyła się tego dnia akcja charytatywna pt. 

„Ciacho dla rodziny Walągów”, której dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na 

leczenie i rehabilitację będących w bardzo trudnej sytuacji życiowej bliźniaków Macieja          

i Jakuba oraz ich taty Grzegorza. Chłopcy to wcześniacy urodzeni w 2007 roku. Lekarze 

zdiagnozowali u nich dziecięce porażenie mózgowe. W przypadku Kuby kolejnym 

problemem jest padaczka, a Maćkowi doskwiera również astma oskrzelowo-płucna. Dzieci 

wymagają całodobowej opieki i kosztownych zabiegów i ćwiczeń. Jakby tego było mało, 

pochodzący z Biecza pan Grzegorz, ojciec bliźniaków, od niedawna zmaga się z postępującą 

nieuleczalną chorobą, jaką jest stwardnienie zanikowe boczne. 

 

Aby pomóc tej rodzinie mieszkańcy włączyli się w akcję polegającą na upieczeniu domowych 

ciast, które później sprzedawane były po wszystkich Mszach Św. (zaczynając od 7:00 rano), 

przy obydwu bieckich parafiach. Odzew bieczan na propozycję pomocy drugiemu 

człowiekowi przeszedł wszelkie oczekiwania. Ilość domowych wypieków (placki, ciasteczka, 

babeczki, a nawet chleby) jaką ludzi dobrej woli upiekli na akcję charytatywną „Ciacho dla 

rodziny Walągów” była imponująca. Łącznie w Niedzielę Palmową rozprowadzonych zostało 

850 paczek z ciastem. Mimo tak ogromnej liczby wypieków, sprzedały się one błyskawicznie 

i zniknęły ze stołów niczym ciepłe bułeczki. Bieczanie wciąż jednak chcieli pomóc wrzucając 

hojne datki do puszek, które na rynku zapewnili im organizatorzy. Dzięki ogromnemu 
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zaangażowaniu mieszkańców, budzącemu podziw przykładowi bezinteresownej pomocy         

i dobrego serca, udało się zebrać kwotę 23 249,77 zł , która w dniu 11 kwietnia oficjalnie 

przekazana została przez Burmistrza Biecza, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieczu 

oraz Dyrektora Bieckiego Centrum Kultury na ręce Pani Moniki Waląg – żony Pana 

Grzegorza oraz mamy niepełnosprawnych bliźniaków.  

Równolegle na bieckim rynku trwał kiermasz wielkanocny. Na specjalnie przygotowanych 

stoiskach można było zakupić różnego rodzaju ręcznie wykonane stroiki i ozdoby świąteczne. 

Prezentowali je: Pani Agnieszka Ryczek, Pan Mariusz Dziedzic, Pani Halina Siemieniewska, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bieczu, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Strzeszyn, Senior+. 

Natomiast LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji również zaangażował się w akcję 

charytatywną oferując swoje wypieki. 

W akcję charytatywną „Ciacho dla rodziny Walągów”  włączyło się przede wszystkich 

mnóstwo osób prywatnych,  ale również wiele szkół z terenu gminy Biecz, stowarzyszeń, Kół 

Gospodyń Wiejskich, czy prywatnych firm. W akcję czynnie włączyło się także kilku 

Radnych Rady Miejskiej w Bieczu. Ciasta upiekło również wiele osób spoza terenu gminy 

Biecz, co jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że w obliczu ludzkiej tragedii Polacy 

naprawdę potrafią się zjednoczyć. 

 

24.04.2022 – Pierwsza wycieczka do Budapesztu 

W dniu 24 kwietnia 2022 roku sekcja turystyczna Bieckiego Centrum Kultury zabrała grupę 

ponad 50 osób do jednej z najpiękniejszych stolic europejskich – Budapesztu. 

Z uwagi na daleką trasę, wycieczka wystartowała z bieckiego rynku o godzinie 3:30.             

Do stolicy Węgier turyści dotarli przed godziną 10:00. 

 

Pierwszym zwiedzonym miejscem był Plac Bohaterów w centrum którego znajduje się 

Pomnik Tysiąclecia (zwany również Milenijnym). Pomnik zwieńczony postacią archanioła 

Gabriela otoczony jest kolumnadą przestawiającą najważniejsze postacie z węgierskiej 

historii. Następnie spacerem grupa przeszła do Parku Varosliget i zwiedzania Zamku 

Vajdahuyad na dziedzińcu którego znajduje się między innymi pomnik kronikarza Anonima 

autorstwa Miklosa Ligeti. Kolejnym ważnym odwiedzonym miejscem był największy           
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w Europie kompleks term i basenów – Łaźnia Szechenyiego. Jednym z głównych symboli nie 

tylko Budapesztu ale i całych Węgier jest położony nad Dunajem w dzielnicy Peszt budynek 

parlamentu. Gmach, który powstał po połączeniu ze sobą trzech dawnych miast w jedno – 

Budapeszt był kolejnym miejscem zwiedzonym po Pesztańskiej stronie, który podobnie jak 

Bazylika Świętego Stefana zrobiły wrażenie zarówno swoją kubaturą jak i pięknem 

wykonania. 

 

Po dawce wrażeń architektonicznych przyszedł czas na nieco wytchnienia i spacer po wyspie 

położonej na Dunaju – Wyspie Małgorzaty, która swą nazwę zawdzięcza córce węgierskiego 

króla Bali IV. Krótki spacer na wyspie był okazją do zobaczenia wielu rzadko spotykanych 

gatunków roślin jak miłorząb dwuklapowy czy platan. 

Przerwa obiadowa była chwilą do zregenerowania sił potrzebnych do zwiedzania zachodniej 

części stolicy Węgier – Budy. W tym miejscu Bieczanie zobaczyli między innymi Zamek 

Królewski, siedzibę prezydenta Węgier, Basztę Rybacką czy Kościół Macieja. 

W drogę powrotną grupa wyruszyła niewątpliwie zmęczona, ale i zadowolona z odwiedzenia 

jednej z najpiękniejszych stolic Europy – Budapesztu.  

 

01.05.2022 – Koncert Starego Dobrego Małżeństwa 

W niedzielę, 1 maja 2022 roku w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej kina „Farys”        

w Bieczu odbył się wyczekiwany koncert legendarnego zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”. 

Miłośnicy poezji śpiewanej i folkowych ballad 

przeżyli tego wieczoru długą i niepowtarzalną 

ucztę. Formacja stworzona w 1983 roku przez 

Krzysztofa Myszkowskiego wystąpiła w 

naszym mieście już po raz drugi. Poprzednio 

miało to miejsce w styczniu 2016 roku. 

Uczestnicy zorganizowanego przez Bieckie 

Centrum Kultury wydarzenia nieustannie 

oklaskiwali wykonawców i nierzadko śpiewali 

razem z nimi. Nie zabrakło oczywiście 
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kilkukrotnych bisów, a gratkę dla fanów stanowiła z pewnością możliwość zakupu płyty 

swojego ulubionego zespołu.   

„Stare Dobre Małżeństwo” to rozpoznawalna grupa folkowa, wykonująca również poezję 

śpiewaną. W swojej twórczości często 

sięgają po wiersze takich poetów jak 

Edward Stachura, Adam Ziemianin, 

Józef Baran, Bolesław Leśmian, Jan 

Rybowicz i Bogdan Loebl. Ich 

liderem i twórcą, a także 

kompozytorem muzyki do większości 

utworów jest Krzysztof Myszkowski – 

charyzmatyczny wykonawca, który 

śpiewa, gra na gitarze i harmonijce 

ustnej. Towarzyszą mu Wojciech 

Czemplik (skrzypce) i Tomasz 

Pierzchniak (kontrabas, gitara basowa). Każdy występ „Starego Dobrego Małżeństwa” 

zapełnia największe sale koncertowe w kraju. Nie inaczej było w kinie „Farys” w Bieczu, 

gdzie 1 maja o godzinie 19:00 rozpoczął się koncert tego klimatycznego zespołu. Artystów 

przedstawił i zaprosił na scenę dyrektor BCK, Pan Paweł Jamro. Zainteresowanie występem 

było spore, a większość biletów sprzedała się błyskawicznie. W czasie dwugodzinnego 

spotkania z muzyką bieczanie doskonale bawili się słuchając największych przebojów 

„Starego Dobrego Małżeństwa”, wśród których znalazły się m.in. „Bieszczadzkie Anioły”, 

„Czarny blues o czwartej nad ranem”, „Z nim będziesz szczęśliwsza”, „Gloria” i „Jest już za 

późno”. Muzycy zaprezentowali również nieco nowsze utwory. Cieszy fakt, że sala kina 

„Farys” w Bieczu pękała wczoraj w szwach, co dowodzi, że mieszkańcy są spragnieni 

rozrywki na najwyższym poziomie, zwłaszcza po tym jak dostęp do niej był mocno 

ograniczony z powodu pandemii koronawirusa.  

 

03.05.2022 – Uroczyste Obchody 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

We wtorek, 3 maja 2022 roku na rynku w Bieczu odbyły się patriotyczne uroczystości 

związane z 231. rocznicą uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji. 

Wydarzenie zorganizowało Bieckie Centrum Kultury, a honorowy patronat objęli nad nim 

Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, 

Pan Grzegorz Nosal.  

Oficjalne obchody Święta Konstytucji 3 

Maja powróciły na biecki rynek po 

przerwie w latach 2020-2021, 

spowodowanej pandemią koronawirusa. 

O godzinie 11:20 liczne poczty 

sztandarowe strażaków i uczniów 

zgromadziły się na Placu Kromera, skąd 

podążyły do Kolegiaty Bożego Ciała. 

Wkrótce rozpoczęła się tam Msza 

Święta koncelebrowana w intencji 
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Ojczyzny z udziałem Proboszcza, Ks. Dziekana Janusz Kurasza i ks. Dariusza Weryńskiego. 

Tuż po nabożeństwie nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i mieszkańców na Rynek, 

gdzie miały miejsce główne uroczystości tego świątecznego dnia.  

Pogoda była zmienna, ale na szczęście niewielki deszcz szybko ustępował pojawiającemu się 

słońcu. Wydarzenie poprowadził Pan 

Konrad Mierzwa, pracownik Bieckiego 

Centrum Kultury, który pełnił rolę 

konferansjera. Po wspólnym odśpiewaniu 

hymnu państwowego i powitaniu 

zebranych gości, okolicznościowe 

przemówienie wygłosili Burmistrz 

Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz 

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Bieczu, Pan Grzegorz Nosal. Głos zabrali 

również Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta 

Zielińska, Poseł na Sejm RP, Pan Jan 

Duda, Radna Województwa Małopolskiego, Pani Jadwiga Wójtowicz i Prezes Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, dh Przemysław Wszołek. Podniesiony został 

nie tylko temat ważnej rocznicy w historii Polski, ale również obecna trudna sytuacja za naszą 

wschodnią granicą. Ponadto odczytano serdeczne listy skierowane na ręce Burmistrza Biecza 

przez Posłów na Sejm RP: Panią Barbarę Bartuś, Panią Urszulę Nowogórską i Pana 

Arkadiusza Mularczyka. Wśród gości obecni byli także m.in. Radny Powiatu Gorlickiego, 

Pan Janusz Augustowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, kom. 

Mariusz Piotrowski, Komendant Komisariatu Policji w Bieczu, podinsp. Marcin Stępień, 

Sekretarz Gminy Biecz, Pan Jan Szkaradek, Radni Rady Miejskiej w Bieczu, księża oraz 

dyrektorzy instytucji kultury z terenu Gminy Biecz. Jednym z punktów programu było 

złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej postać świętego papieża Jana Pawła II przez 

kilkuosobową delegację na czele z Panem Burmistrzem.  

Bieczanie tłumnie uczestniczyli          

w tegorocznych obchodach. Otrzymali 

od organizatorów biało-czerwone 

chorągiewki i śpiewniki. Nie zabrakło 

również części artystycznej, 

przygotowanej przez uczniów ze 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu. 

Zaprezentowali oni ciekawe scenki 

historyczne oraz występy taneczno-

wokalne, nad którymi czuwały 

opiekunki: Panie Agnieszka Pyznar, 

Magdalena Stój i Małgorzata 

Przybyłowicz. Mieszkańcy mogli również skorzystać z darmowej kuchni polowej, czyli 

smacznych pierogów ruskich, serwowanych przez Spółdzielnię Socjalną „Bieczynek”. Przez 

cały weekend majowy, włączając w to dzień 3 maja, otwarte były obiekty Muzeum Ziemi 
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Bieckiej, w tym Turma Katowska, a także Punkt Informacji Turystycznej, umożliwiający 

zwiedzającym wejście na taras widokowy wieży ratuszowej. 

 

05.05.2022 - V Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów 

Samopomocy Województwa Małopolskiego im. Haliny Wędrychowicz „Na wiosenną 

nutę” 

Dnia 5 maja 2022 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach oraz 

Bieckie Centrum Kultury już po raz piąty podjęło się zorganizowania niezwykłego 

przedsięwzięcia ukierunkowanego na uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy 

oraz innych placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przegląd Twórczości 

Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Małopolskiego im. 

Haliny Wędrychowicz w tym roku „Na wiosenną nutę”, którego patronat objął Burmistrz 

Biecza, przewidywał tradycyjnie udział w dwóch konkursach. Pierwszy ukierunkowany był 

na występy instrumentalno – wokalne w repertuarze ciepłym, radosnym, adekwatnym do 

tegorocznej tematyki – wiosny. Drugi miał na celu pobudzenie wiosennej wyobraźni             

w wytworach cukierniczych p.n. „Wiosenne ciasteczka”. Obydwa konkursy oceniane były 

przez zacne grono jury w składzie: Pani Wioletta Szpyrka – przedstawiciel firmy „Polskie 

Piekarnie” w imieniu Pani Iwony Rudek, Pani Grażyna Szetela – Radna Rady Miejskiej          

w Bieczu, Pani Renata Kudła – Radna Rady Miejskiej w Bieczu, Pani Anna Teper – 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej, Pan Paweł Jamro – Dyrektor Bieckiego 

Centrum Kultury.  

Oprócz szanownego grona jury swoją obecnością zaszczycili: Pani Elżbieta Zielińska – 

Posłanka na Sejm VIII i IX kadencji, Pan Mirosław Wędrychowicz Burmistrz Biecza, Pan 

Wojciech Zapłata w imieniu Pana Rafała Kukli Burmistrza Miasta Gorlice, Pan Stanisław 

Kaszyk w-c Starosta Powiatu Gorlickiego, Pan Jerzy Wałęga Wójt Gminy Moszczenica, Pan 

Grzegorz Nosal Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu wraz z Radnymi: Panią Grażyną 

Szetelą, Panią Renatą Kudłą, Panem Bohdanem Białoniem. 

Ważnym gościem był również Ojciec Janusz Trojanowicza – Franciszkanin z Parafii pw. św. 

Anny w Bieczu. Obecna była też Pani Iwona Czeluśniak – Lignar Prezes Stowarzyszenia na 

Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu, Pani Janina Śliwa Skarbnik Stowarzyszenia, 

Pani Agata Ducal Dyrektor PZPO w Bieczu, Pani Anna Ryba Kierownik MGOPS w Bieczu, 

Pani Anna Teper Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej, Pani Wioletta Szpyrka 
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– w imieniu Pani Iwony Rudek właściciela Polskich Piekarni, Pani Elżbieta Knapik Dyrektor 

Biblioteki w Bieczu, Pani Renata Gołębiowska Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek               

w Bieczu, Pani Agnieszka Kołotyło Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu, Pani 

Marta Klamut – Kierownik Szkolenia Praktycznego w Medyczno – Społecznym Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Pani Marta Mordarska – Dyrektor 

Małopolskiego Oddziału PFRON niestety nie mogła osobiście uczestniczyć w naszej 

uroczystości, jednak przekazała dwie wspaniałe nagrody specjalne.  

Patronat, jak co roku, przejęła Pani Ewa Wachowicz, która jednocześnie jest fundatorem 

części upominków w konkursie cukierniczym. Z powodu obowiązków służbowych, również 

nie mogła uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Zaproszenie na Przegląd przyjęli uczestnicy, 

dyrektorzy, kierownicy oraz terapeuci z 24 następujących Placówek m.in. ze 

Środowiskowego Domu Samopomocy z Karwodrzy, Rzepiennika Biskupiego, Ryglic, 

Połańca, Jelczy, Żegocina, Stróż, Przysiek, Rdzawej, Nowego Sącza, Dąbrowicy, Dobczyc, 

Sułkowic, Bochni, Niepołomic oraz DOW z Gorlic z filią w Bobowej, POWw Muszynie, 

WTZ w Bieczu, WTZ w Bielance, WTZ w Lipinkach, oraz WTZ przy Stowarzyszeniu na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Rodzina” w Gorlicach. Przegląd rozpoczął się o godzinie 

10:00 w Bieckim Kinie „Farys”. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Pani 

Jadwiga Białoń wraz z Dyrektorem Bieckiego Centrum Kultury Panem Pawłem Jamro 

rozpoczęli tą niezwykłą imprezę witając wszystkich przybyłych gości. Włodarz Gminy Biecz 

Pan Mirosław Wędrychowicz oraz inni zaproszeni goście skierowali do wszystkich ciepłe 

słowa uznania. Uczestnicy z poszczególnych Placówek prezentowali swe umiejętności           

w takich repertuarach jak: „Piosenka o wiośnie”, „Wiosna wszystko kwitnie w koło”, „Niech 

no tylko zakwitną jabłonie”, „Kwiaty kocham i Ciebie”, „Kiedy wiosna buchnie majem” itp. 

W części muzyczno – wokalnej spośród tak wielu pięknie wykonanych utworów usytuowali 

się: 

I miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach w utworach „Małgośka”, „Narcyz”; 

II miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy w Niepołomicach w utworach „Radość              

o poranku”, „Wiosna kwiaty rozdaje”; 

II miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej w Bieczu wykonując „Dmuchawce, latawce, wiatr” 

oraz „W moim ogródecku”; 
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III miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinkach w utworze „Małgośka”; 

III miejsce Dzienny Ośrodek Wsparcia – ŚDS w Gorlicach prezentując wspaniałe wykonanie 

„Teraz już wiem”, „Kaziu zakochaj się” 

III miejsce Dzienny Ośrodek Wsparcia – ŚDS w Gorlicach – filia w Bobowej w utworze 

„Niech no tylko zakwitną jabłonie”. 

Dodatkowo wręczyliśmy wyróżnienia dla WTZ „Rodzina” w Gorlicach, ŚDS w Połańcu, 

ŚDS w Dobczycach, POW w Muszynie, ŚDS w Sułkowicach, WTZ w Bielance, ŚDS           

w Bochni. Nagroda specjalna ufundowana przez Małopolski Oddział PFRON trafiła do ŚDS 

w Karwodrzy oraz ŚDS w Bieczu. 

W konkursie cukierniczym „Wiosenne ciasteczka”: 

I miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach z numerem 4. 

II miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie z numerem 24. 

III miejsce Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie z numerem 12; 

Również w tym konkursie wręczyliśmy bardzo dużo wyróżnień z racji, iż wypieki były 

znakomite pod względem wizualnym jak i degustacyjnym. Po raz pierwszy w historii naszych 

Przeglądów zdarzyło się, że pierwsze miejsce w obydwu konkursach zdobyła ta sama 

Placówka – Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach – gratulujemy jeszcze raz 

rewelacyjnego występu oraz wypieku. W czasie obrad Jury oraz w oczekiwaniu na werdykt 

uczestnicy mogli zjeść gorący posiłek, słodki poczęstunek oraz napić się kawy czy herbaty. 

Zapewnioną mieli także zabawę taneczną z częścią zespołu Life Effect.. Każdy Ośrodek 

oprócz cennych nagród otrzymał pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz upominek za wzięcie 

udziału w Przeglądzie.  

 

13.05.2022 – Wycieczka przedszkolaków z Dębowca do Biecza 

Sekcja turystyczna Bieckiego Centrum Kultury, której działalność z sukcesem 

zainaugurowana została w październiku ubiegłego roku, stale rozbudowuje swoją ofertę. To 

już nie tylko wyjazdy z Biecza w różne zakątki kraju, a nawet zagranicę.  

Bieckie Centrum Kultury wyszło również z propozycją zorganizowania czasu dla grup, które 

chciałyby przyjechać do Biecza i poznać jego historię oraz zabytki. W piątek, 13 maja 2022 
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roku miała miejsce pierwsze taka wycieczka. Do Biecza przyjechała 45-osobowa grupa             

z Gminnego Przedszkola w Dębowcu.  

Pracownicy – instruktorzy Bieckiego Centrum Kultury przywitali małych gości i ich 

opiekunów przy Targowicy, a następnie wszyscy udali się do Muzeum Ziemi Bieckiej na 

spotkanie z przebranym za kata przewodnikiem. Spacer po Bieczu dzieci rozpoczęły od 

Rynku. W tzw. Turmie Katowskiej powitał ich głos aktora Lecha Dyblika. Zwiedzający         

z zainteresowaniem wysłuchali ciekawej lekcji historii i mogli zrobić sobie pamiątkowe 

zdjęcie przy pomniku kata. Kolejny 

punkt programu miał miejsce na 

placu biskupa Marcina Kromera 

naprzeciwko Baszty Kowalskiej, 

gdzie gościom została pokrótce 

przybliżona postać najsłynniejszego 

bieczanina. Dalszy spacer prowadził 

ścieżką wokół Szkoły Podstawowej 

nr 2 i Kolegiaty Bożego Ciała. 

Wybraliśmy się również do sieni 

„Domu Zbója Becza”, gdzie 

opowiedziana została historia tej 

słynnej kamienicy.  

Mali turyści zostali podzieleni na dwie grupy, które na przemian spędzały czas w różnych 

miejscach. Jedna zwiedziła „Dom z Basztą”, czyli muzeum aptekarstwa, gdzie przedstawiono 

im anegdoty dotyczące m.in. sztuki wyrabiania lekarstw i dawnych zawodów. Z kolei druga 

grupa wzięła udział w warsztatach plastycznych, zorganizowanych przez instruktorów 

Bieckiego Centrum Kultury. Dzieci zajęły się malowaniem mieczy, a więc część edukacyjna 

została niejako połączona z odpowiednią dla ich wieku formą rozrywki. Otrzymali także od 

organizatorów słodkie upominki w postaci wafelków. 

Po trzech godzinach poznawania Biecza wycieczka dobiegła końca. Był to bez wątpienia 

owocnie spędzony czas przez pierwszych gości sekcji turystycznej BCK. 

 

13.05 – 15.05 - I etap projektu ERASMUS + dla Seniorów z Gminy Biecz i Koszyc 

Pracowicie upłynął wydłużony weekend wszystkim uczestnikom (Biecz i Koszyce) projektu 

pn. „Erasmus + nowy POWER Seniora”. Zgodnie  z programem uroczyste otwarcie projektu 

miało miejsce w SP Nr 1 w Bieczu, Lidera LOWE w Gminie Biecz, gdzie w godzinach 

porannych przybyli: 

- partnerzy ze Słowacji, tj. P. Eduard Buraš, Prezes Stowarzyszenia FEMAN w Koszycach, 

Pełnomocnik Premiera Słowacji ds. współpracy międzynarodowej, Animator projektu po 

stronie słowackiej wraz z 25 uczestnikami  i tłumaczem P. Jadwigą Glezgo. 

- P. Mirosława Wędrychowicza, Burmistrza Biecza reprezentował P. Grzegorz Nosal, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, który spotkał się  z uczestnikami podczas obiadu, 

- P. Paweł Jamro – Dyrektor BCK, instytucja realizująca projekt, 

- P. Rafał Szarłowicz – Dyrektor SP Nr 1 w Bieczu, 

- P. Joanna Faryj – Koordynator Zespołu ds. Promocji i Informacji, współtwórca projektu, 

- 25 uczestników z Gminy Biecz, 
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- P. Anna Liana , Animator LOWE. 

Spotkanie prowadziła P. Renata Gołębiowska, Koordynator projektu po stronie polskiej, która 

przedstawiła założenia projektu, grupę docelową uczestników oraz szczegółowy program 

zaplanowany do realizacji w dniach 13-15 maja br., który był bardzo atrakcyjny: 

Uczestnicy pracowali  w grupach na warsztatach: 

- cyfrowych w pracowni komputerowej w SP Nr 1 Bieczu 

- z historii sztuki w Muzeum Ziemi Bieckiej 

Ponadto zwiedzili Bibliotekę Biecz, wzięli udział w spotkaniu  promującym książkę pt. 

„Zagrożenia tureckie w świetle listów Jerzego z Tyczyna do Marcina Kromera (1566-1571)”, 

połączonym z tematycznym wykładem autora, P. Macieja Polaka. Wielkim zainteresowaniem 

cieszyły się obejrzane obiekty UNESCO w Binarowej i Sękowej. 

Śladami uczestników podążali redaktorzy regionalnych  mediów GORLICE TV. 

Dnia 14 maja br. wczesnym rankiem Seniorzy wyruszyli do Krakowa, gdzie uczestniczyli           

w niezwykle intersujących warsztatach 

teatralnych i zwiedzaniu Muzeum 

Interaktywnego Centrum Edukacji 

Teatralnej działającym w Narodowym 

Starym Teatrze w Krakowie.             W 

udostępnionej Sali Teatru starego 

odbyły się również warsztaty muzyki 

dawnej, prowadzone przez dyrektora 

Artystycznego Kromer Festival Biecz P. 

Pawła Szczepanika. Wszyscy uczestnicy 

poczuli klimat muzyki minionych epok 

oraz poznali kierunki rozwoju muzyki na 

przestrzeni kilkuset lat. Kolejnym punktem programu były Krakowskie Sukiennice                      

i zwiedzanie Galerii Sztuki Polskiej, które bardzo zachwyciły Uczestników projektu.  

Zwieńczeniem dnia był udział w spektaklu teatralnym Na Scenie Kameralnej Teatru Starego 

pt.” NIE-BOSKA KOMEDIA”. Uczestnicy mogli zobaczyć gwiazdorską obsadę aktorów, 
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teatr i przeżyć sztukę bazując na  informacjach  z porannych warsztatów teatralnych                   

i muzeum interaktywnego.  

W drugim dniu pobytu Seniorzy odwiedzili Zamek Królewski na Wawelu, kolejny obiekt 

UNESCO, w którym mogli podziwiać apartamenty królewskie, Smocze ogrody i wystawę 

WAWEL ZAGINIONY. Przemieszczając się po Krakowie uczestnicy próbowali 

rozpoznawać style architektoniczne charakterystyczne dla poszczególnych epok, 

wykorzystując wiedzę nabytą na warsztatach z zakresu historii sztuki.   

 

15.05.2022 – Druga wycieczka do Budapesztu 

W niedzielę, 15 maja 2022 roku grupa ponad stu osób odbyła już 

siódmą wycieczkę w ramach działającej od października 

ubiegłego roku sekcji turystycznej organizowanej przez Bieckie 

Centrum Kultury. Kwietniowy wyjazd do Budapesztu cieszył się 

tak dużym powodzeniem, że bez wahania został powtórzony, a 

do jednej z najpiękniejszych stolic Europy wyruszyły aż dwa 

autokary. Był to dzień pełen wrażeń i sporej dawki ciekawego 

zwiedzania przy fantastycznej, momentami być może nawet zbyt 

upalnej pogodzie.  

Ponowny wyjazd do Budapesztu stał się realny po ogromnym 

zainteresowaniu wycieczką, która miała miejsce 24 kwietnia. 

Tym razem bilety na pierwszy autobus sprzedały się 

błyskawicznie, a na zapełnienie się drugiego także nie trzeba 

było zbyt długo czekać. Z uwagi na daleką trasę, podobnie jak 

poprzednim razem turyści wyruszyli z bieckiego rynku o godzinie 3:30. Do centrum 

Budapesztu autokary dotarły przed godziną 10:00, gdzie czekało już dwóch przewodników. 

Ponad 50-osobowe grupy spacerowały osobno poznając największe zabytki węgierskiej 

stolicy. Udaliśmy się na Plac Bohaterów, nazywany również placem Tysiąclecia lub Placem 

Milenijnym, gdzie najważniejszym obiektem jest Pomnik Tysiąclecia. Monument zwieńczony 

jest postacią archanioła Gabriela i otoczony kolumnadą przestawiającą najważniejsze postacie 

z historii tego kraju. Zwiedziliśmy także m.in. urokliwy Park Miejski zwany Városliget, gdzie 

znajduje się Zamek Vajdahunya Wizytówką miasta, bez której trudno wyobrazić sobie pobyt 
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w Budapeszcie jest przepiękna Bazylika św. Stefana - największy kościół stolicy Węgier, 

mogący pomieścić do 8,5 tys. wiernych. W pobliskich sklepach w czasie wolnym istniała 

możliwość zakupu pamiątek. Po przerwie obiadowej, czyli solidnej dawce ostrej, ale 

smacznej węgierskiej kuchni, miała miejsce dalsza część zwiedzania. Symbolem tego kraju 

jest położony nad Dunajem, w dzielnicy Peszt, przy Placu Kossutha mający 96m wysokości 

budynek Parlamentu. Przy zwiedzaniu zachodniej części stolicy Węgier – Budy można było 

zobaczyć m.in. Zamek Królewski, siedzibę prezydenta Węgier, Basztę Rybacką, czy Kościół 

Macieja. Ostatnim punktem programu był natomiast spacer po wyspie Małgorzaty, gdzie 

można zaobserwować rzadko spotykane gatunków roślin i zwierząt. Przed godziną 18tą 

zmęczeni, ale jednocześnie zadowoleni turyści wyjechali w drogę powrotną do domu.  

 

19.05.2022 - Wycieczka uczniów z Dębowca do Biecza 

W czwartek, 19 maja 2022 roku w ramach coraz aktywniej działającej sekcji turystycznej 

Bieckiego Centrum Kultury do naszego miasta już po raz drugi przyjechała liczna grupa           

z Dębowca. Tydzień wcześniej gośćmi 

byli przedszkolaki, a tym razem Biecz 

odwiedziła młodzież z tamtejszej Szkoły 

Podstawowej.  

Pracownicy Bieckiego Centrum Kultury 

skrupulatnie zorganizowali czas dla 43-

osobowej grupy uczniów i 2 opiekunów 

ze Szkoły Podstawowej w Dębowcu, 

którzy spędzili przyjemny dzień w 

naszym mieście, a przede wszystkim 

poznali jego historię i zabytki. 

Pierwszym punktem programu po 

godzinie 9tej były warsztaty łucznicze, 

które miały miejsce na dziedzińcu Domu z Basztą. Jedna grupa poznała pokrótce historię 

łucznictwa i technikę strzelania. W tym samym czasie druga zwiedzała Dom z Basztą, czyli 

Muzeum Aptekarstwa. Następnie odbył się wspólny spacer z przewodnikiem z Muzeum 

Ziemi Bieckiej, którego trasa wiodła przez rynek, Turmę Katowską i pomnik kata, Kolegiatę 

Bożego Ciała, Basztę Kowalską i szpital św. Ducha. W wolnej chwili dzieci z radością 

kupowały lody, które stanowiły idealny smakołyk tego słonecznego przedpołudnia.  

Po wyczerpującym zwiedzaniu miasta turyści udali się na obiad, który zapewniła  

Spółdzielnia Socjalna „Bieczynek”. Bez wątpienia największą atrakcją zapewnioną przez 

organizatorów była możliwość 

przejażdżki po Bieczu meleksem. Do 

tego niewielkiego pojazdu 

napędzanego silnikiem elektrycznym 

mogło wejść maksymalnie osiem 

osób, a więc takich wycieczek 

mieliśmy w sumie aż sześć. Dzieci 

były zachwycone podróżą po 

Bieczu, która była dla nich wielką 
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frajdą. W oczekiwaniu na meleksa istniała także możliwość wejścia na taras widokowy wieży 

ratuszowej. Ostatnim akcentem bogatego programu wycieczki do Biecza była wizyta w kinie 

„Farys”, gdzie uczniowie z Dębowca mogli zakupić popcorn i napoje, a przede wszystkim 

obejrzeć półgodzinny film „Polski Liwiusz”, opowiadający o biskupie Marcinie Kromerze – 

najsłynniejszym bieczaninie. 

 

22.05.2022 – Koncert Kwartetu Galicyjskiego i Chóru Fatima w Rożnowicach 

W niedzielę, 22 maja 2022 roku w zabytkowym kościele pw. św. Andrzeja Apostoła                  

w Rożnowicach odbył się wspaniały koncert Kwartetu Galicyjskiego i Chóru „Fatima”. 

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało dzięki współpracy Parafii w Rożnowicach, Bieckiego 

Centrum Kultury oraz Stowarzyszenia Jednia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 

natomiast Burmistrz Biecza, Pan 

Mirosław Wędrychowicz.  

Przed muzyczną ucztą                

w świątyni w Rożnowicach 

odbyła się Msza św. Swoją 

obecnością zaszczycili min.: 

gospodarz kościoła i parafii – 

ksiądz prałat Stanisław Pałka, 

Burmistrz Biecza, Pan Mirosław 

Wędrychowicz, 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal, 

Prezes Stowarzyszenia Jednia, 

Pani Wanda Piątek, Dyrektor 

Bieckiego Centrum Kultury, Pan Paweł Jamro, Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta Zielińska, 

Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pani Jadwiga Wójtowicz, Radna Rady Powiatu 

Gorlickiego kadencji I-V, Pani Zofia Kamińska oraz sołtysi sołectw wchodzących w skład 

parafii w Rożnowicach: Pan Krzysztof Malinowski, Pani Agata Majcher oraz Pan Józef 

Wszołek. Koncert poprowadził Radny Rady Miejskiej w Biecz, a zarazem założyciel 

Stowarzyszenia Jednia, Pan Konrad Mierzwa.  

Jako pierwszy zaprezentował się Kwartet Galicyjski, założony w 2013 roku w Nowym Sączu. 

Instrumentalistki wykonują muzykę klasyczną, rozrywkową, a w szczególności prezentują 

autorską twórczość Ewy Borcz, która jest inspirowaną ludowością. Od 2018 roku Kwartet 

Galicyjski ukierunkował swoje działania na rzecz syntezy folkloru i muzyki poważnej. Wydał 

wówczas swoją debiutancką płytę pt. „Folkomania”, złożoną z kompozycji opartych na 

najpiękniejszych melodiach ludowych Małopolski, przedstawionych w nowoczesnej formie. 

Drugi album zespołu pt. „Legendy” ukazał sie w 2020 roku i stanowi wyjątkową podróż po 

najdalszych zakątkach Beskidu Niskiego, w sposób magiczny opowiadającą o postaciach, 

zjawach i miejscach zakorzenionych w lokalnej kulturze ludowej. W czasie występu Kwartetu 

Galicyjskiego widzowie w skupieniu przeżywali piękne muzyczne doznania.  

Wysoki poziom podtrzymał również Chór „Fatima”, który powstał z inicjatywy mieszkańców 

parafii w Rożnowicach. Założono go w 2015 roku podczas uroczystości Bożego Narodzenia. 

Chór, początkowo dwugłosowy, rozwijał się pod batutą Pani Beaty Bochni. Od 2016 roku 



26 
 

kierownictwo objął nad nim obecny dyrygent – Pan Andrzej Prokop. W swojej działalności 

chór uświetnia uroczystości w rożnowickiej parafii, ale korzysta także z zaproszeń parafii              

z terenu powiatu gorlickiego. Wykonuje zazwyczaj pieśni liturgiczne, ale pod nazwą 

„Śpiewacy z Rozembarku” 

występuje z repertuarem 

rozrywkowym na różnego 

rodzaju imprezach. Podczas 

koncertu zaprezentował 

następujące utwory: 

„Adoramus”, „Matko wzywam 

Cię”, „Ciebie na wieki”, 

„Matko potężna”, „O Pani 

ufność nasza” i „Maryjo coś 

jest w niebie”. 

Kościół pw. Świętego 

Andrzeja Apostoła w 

Rożnowicach był idealnym 

miejscem do zorganizowania tego muzyczno-religijnego wydarzenia. Świątynia należy do 

najcenniejszych zabytków sakralnych w Małopolsce. Uczestnicy koncertu mogli tego 

niedzielnego popołudnia zapoznać się z dorobkiem artystycznym Kwartetu Galicyjskiego             

i chóru „Fatima”, a przy okazji podziwiać m.in. odnowiony ostatnimi czasy ołtarz boczny, 

przedstawiający św. Annę. Warto przypomnieć, że 4 sierpnia minie dokładnie 30 lat od 

pożaru, który doszczętnie strawił wieżę dach, zabytkowe organy i sporą część wyposażenia 

tego kościoła. 

W kuluarach można było usłyszeć zapewnienia, że inicjatywa będzie miała swoją 

kontynuację w kolejnych latach, na co zarówno organizatorzy, jak i mieszkańcy gorąco liczą. 

 

25.05.2022 - Prezentacja twórczości teatralnej „Pracowni Kata” 

W środę, 25 maja 2022 roku o godzinie 17:00 w sali widowiskowej kina „Farys” w Bieczu 

miała miejsce prezentacja twórczości teatralnej działającej przy Bieckim Centrum Kultury 

grupy „Pracownia Kata”. Uczestnicy zademonstrowali licznie zgromadzonej publiczności 

dwa ciekawe spektakle: „Generał i bomba” według scenariusza Umberto Eco oraz autorskie 

przedstawienie „Kruki”, poruszające 

między wierszami temat obecnej 

wojny na Ukrainie i zmuszające do 

głębokiej refleksji.    

Wydarzenie rozpoczął dyrektor 

Bieckiego Centrum Kultury, Pan 

Paweł Jamro, który powitał 

Proboszcza Parafii pw. Bożego Ciała 

w Bieczu, ks. Dziekana Janusza 

Kurasza, Burmistrza Biecza, Pana 

Mirosława Wędrychowicza oraz 

wszystkich zgromadzonych w sali 
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widowiskowej bieckiego kina. Następnie zaprosił na scenę Panią Dagmarę Dżułę, opiekuna 

środowej sekcji teatralnej przy BCK i reżysera spektakli, która w kilku słowach opowiedziała 

o swojej grupie. Pani Dagmara jest pedagogiem szkolnym, terapeutą, instruktorem teatralnym 

i pasjonatem teatru. W jej zajęciach uczestniczą głównie dzieci w wieku przedszkolnym, 

uczniowie szkoły podstawowej, jak również nieco starsi aktorzy. Zasadniczymi celami sekcji 

teatralnej są m.in. zdobycie przez młodych adeptów aktorstwa umiejętności poruszania się w 

przestrzeni, słuchania i wypowiadania się, a także komunikowania się z otoczeniem, 

przekazywania własnych odczuć i otwartości na innych.  Ponadto uczestnicy mają za zadanie 

wyzbyć się strachu, nauczyć pomysłowości, przygotować pod względem aktorstwa, dykcji            

i ruchu. Ważne jest również samo „bycie” na scenie, praca z rekwizytami oraz świadomość 

własnych słabości i barier. Zajęcia sekcji teatralnej to w dużej mierze próby i prace nad 

konkretnymi spektaklami. Grupa wielokrotnie występowała na scenie przed publicznością                    

i zdobywała wysokie miejsca w konkursach. 

Podopieczni pani Dagmary Dżuły przedstawili wczoraj dwa spektakle. Pierwszy z nich pt. 

„Generał i bomba” jest przejmująco aktualną wizją zagrożonego zagładą świata.  

Warto podkreślić, że w czerwcu 2021 roku podczas 36. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży 

BAJDUREK w Nowym Sączu, „Pracownia Kata” otrzymała nagrodę specjalną właśnie za to 

przedstawienie. W internetowym głosowaniu zyskało ono najwięcej głosów, a tym samym 

zdobyło nagrodę publiczności, co jeszcze bardziej zmotywowało młodzież do ciężkiej pracy. 

Drugi spektakl pt. „Kruki” był równie poruszający swoją aktualnością tematyki wojennej, 

opowiadającej o trudnej sytuacji za naszą wschodnią granicą. On także zakwalifikował się do 

finału tegorocznej edycji BAJDURKA, który odbył się w Małopolskim Centrum Kultury 

„Sokół” w Nowym Sączu w dniach 13-15 czerwca 2022 roku. Publiczność nagrodziła 

występujących gromkimi brawami, a w ramach wdzięczności i podziękowań za ciężką pracę 

dyrektor Bieckiego Centrum Kultury wręczył ich opiekunowi bukiet kwiatów.  

 

26.05.2022 – Wizyta z pracowni ceramicznej w ramach sekcji Szlakiem Sztuki  

W dniu 26 maja 2022 r. w jasielskiej pracowni ceramicznej „Wild Design” odbyły się 

profesjonalne warsztaty ceramiczne zorganizowane przez instruktorki sekcji „Szlakiem 

Sztuki” Bieckiego Centrum Kultury. Udział w nich wzięły  uczestniczki cotygodniowych 

zajęć. Celem warsztatów było stworzenie swoich własnych form ceramicznych, które będą 

zdobić wnętrza domów. Panie miały okazję zapoznać się z nowym materiałem, z którym do 
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tej pory nie miały okazji pracować. Glina okazała się być dla 

nich interesującym i fascynującym tworzywem, więc w 

trakcie zajęć powstało wiele prac, a samo ich tworzenie 

sprawiło Paniom wiele satysfakcji i radości. Pan instruktor 

bardzo cierpliwie i dokładnie tłumaczył proces tworzenia i 

kolejne etapy pracy z gliną, zaprezentował całą pracownię, 

narzędzia, formy odlewnicze, pokazał prace innych 

uczestników i swoje własne. Uczestnictwo w warsztatach 

było niezwykłą przygodą, a zarazem wielką przyjemnością.  

 

 

05.06.2022 – Dzień Dziecka 

W niedzielę, 5 czerwca 2022 roku na stadionie w Bieczu odbył się rekreacyjno-sportowy 

festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem wydarzenia było Bieckie Centrum Kultury,              

a współorganizatorami Automobilklub Biecki, Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu, 

Komisariat Policji w Bieczu oraz KS 

„Podhalanin” Biecz. Honorowy 

patronat nad imprezą objęli 

natomiast Burmistrz Biecza, Pan 

Mirosław Wędrychowicz oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej              

w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal. Dla 

najmłodszych czekało tego dnia 

mnóstwo atrakcji. Rodziny                

z dziećmi bawiły się w najlepsze,            

a wysoka frekwencja przy sprzyjającej pogodzie była dowodem na to, że takie 

przedsięwzięcia stale cieszą się olbrzymią popularnością i stają się wręcz wyczekiwane przez 

mieszkańców naszej gminy.  

Festyn z okazji Dnia Dziecka rozpoczął się tuż po 14tej. Wszystkich zebranych na płycie 

stadionu powitał dyrektor Bieckiego Centrum Kultury, Pan Paweł Jamro. Kilka słów z tej 

okazji skierowali również Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz i Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwał 

Pan Mateusz Matusik, pracownik 

BCK, doskonale czujący się w roli 

konferansjera. Pierwszym punktem 

programu był występ sekcji 

muzycznej BCK, której opiekunem 

jest Pan Rafał Boniśniak – 

perkusista, kompozytor i 

stypendysta Ministra Kultury, 

Nauki i Sportu. Grupa istnieje już 

ponad trzy lata, a dzieci i młodzież 

podczas cotygodniowych zajęć uczą się wokalu i gry na takich instrumentach jak gitara 

akustyczna, gitara elektryczna, ukulele, gitara basowa, instrumenty klawiszowe i perkusja. 
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Młody zespół wykonał pięć znanych polskich utworów. Następnie kilkadziesiąt metrów od 

sceny na profesjonalnej macie „AIR TRACK” swoje akrobatyczne popisy zademonstrowali 

uczestnicy sekcji akrobatyki sportowej BCK, prowadzonej przez Pana Gabriela Myśliwca, 

wykwalifikowanego i doświadczonego trenera akrobatyki. Umiejętności jego podopiecznych 

raz za razem oklaskiwane były gromkimi brawami. Podczas Dnia Dziecka wystąpiła również 

licząca około 100 uczestników sekcja tańca nowoczesnego przy BCK, której opiekunem jest 

Pani instruktor Monika Wacek. 

Młodzi tancerze prezentują swój 

nieprzeciętny talent na różnych 

konkursach, przeglądach            

i imprezach organizowanych na 

terenie naszej gminy. Na 

bieckiej scenie wystąpiło łącznie 

sześć grup (niektóre nawet 

dwukrotnie), które przedstawiły 

ciekawą i energiczną 

choreografię. Były to: „Grupa 

początkująca”, „Boom Box”, „Zgrana Paczka”, „Crazy Dance Squad”, „Black Squad” i „Big 

Star Team”.  

Animacje rodzinne dla dzieci poprowadził doskonale im znany „Szalony Johnny”, czyli Pan 

Robert Szudy, który w swoim stylu poderwał milusińskich i ich rodziców do różnego rodzaju 

gier, zabaw, konkursów i tańców. Na koniec najmłodsi mieli czas na swoje karaoke. Każdy 

chętny po zaśpiewaniu piosenki lub przedstawieniu wierszyka mógł liczyć na drobny 

upominek od organizatorów.  

Na płycie stadionu odbywało się równolegle szereg wydarzeń towarzyszących. Darmowymi 

atrakcjami były lody dostępne przy namiocie akustyka oraz kiełbaski z grilla, serwowane na 

drugiej części stadionu przez strażaków z OSP w Bieczu. Ogromne kolejki ustawiały się pod 

stoiskami gastronomicznymi, gdzie do kupienia były m.in. frytki, popcorn, wata cukrowa           

i lemoniada. Dzieci w dniu 

swojego święta mogły 

skorzystać również z 

dmuchańców, ścianki 

wspinaczkowej, przejechać 

się melexem, wozem 

strażackim, ciuchcią 

„Strzała Południa”, a także 

prawdziwym samochodem – 

psem, inspirowanym 

filmem” Głupi i głupszy”.  

Swoje stoisko zaprezentowała biecka Policja, a przy ich sprzęcie i akcesoriach chętnie 

wykonywano pamiątkowe fotografie. Z uwagą obserwowane były pokazy strażackie, a szereg 

gier i zabaw na samym końcu stadionu przygotował KS „Podhalanin” Biecz. Nie zabrakło 

także atrakcji głównie dla płci pięknej w postaci stoiska „Oriflame”.  
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Niezmiernie cieszy fakt, że tegoroczny Dzień Dziecka cieszył się dużym zainteresowaniem 

nie tylko dzieci i młodzieży, ale także dorosłych z terenu Gminy Biecz.  

 

12.06.2022  - Wycieczka do Krakowskiego ZOO i Ojcowskiego Parku Narodowego 

Aktywnie działająca przy Bieckim Centrum Kultury sekcja turystyczna niemal co miesiąc 

proponowała fanom zwiedzania, wycieczki             

w bliższe lub dalsze zakątki kraju, ale nie tylko.  

W słoneczny niedzielny poranek, 12 czerwca 

2022 roku turyści z Biecza wyruszyli do 

Krakowa, aby poznać zwierzęta z całego świata. 

Krakowski ogród zoologiczny to miejsce, gdzie 

można zobaczyć przedstawicieli aż 265 

gatunków zwierząt, w tym ponad 100 

zagrożonych wyginięciem. Nie zabrakło zatem 

spotkań pierwszego stopnia z żyrafą, słoniem, 

pingwinami, czy tygrysami. Nieco bardziej 

odważni chętni odwiedzili również ekspozycję zwierząt nocnych. 

Drugim istotnym etapem wycieczki 

było zwiedzanie Ojcowskiego Parku 

Narodowego. Dzięki interesującym 

opowieściom przewodnika można było 

poznać historię Zamku Pieskowa Skała, 

liczne legendy dotyczące Maczugi 

Herkulesa, a także historyczne fakty 

związane z zamkiem w Ojcowie. O 

godz. 22:00 uczestnicy wycieczki 

wrócili do Biecza. Był to więc bez 

wątpienia długi dzień pełen wrażeń i 

doskonale spędzony czas przez rodziców i ich pociechy. 

 

13.06.2022 – Kromer Festival Biecz po raz kolejny z certyfikatem marki KARPATING 

W poniedziałek 13.06.2022 w Pijalni Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju uroczyście 

wręczono certyfikaty uprawniające do posługiwania się znakiem marki lokalnej Karpating – 

to efekt II naboru na użytkowników Znaku.  

Znakiem marki lokalnej Karpating oznaczane są tylko 

produkty, usługi i inicjatywy charakteryzujące się wysoką 

jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością dla 

środowiska. 

Certyfikaty przyznaje Kapituła Znaku Promocyjnego 

KARPATING, w skład której wchodzą: 

• Olga Gałek – przewodnicząca Kapituły, Wiceprezes 

Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych 

• Jacek Kowalski – specjalista od marki miejsca, 

wykładowca, właściciel Beskid Masala IndoChaty 

https://www.facebook.com/karpating?__cft__%5b0%5d=AZUG4HtPa4cKrxrXmYHImuVBGnoVW5CJbEBnDYRVOLqq8NxuUS-H61GMJHV_No7-gagsEqkChkmv9dk6Xxvbbzlqqad_90tiVvPbeo9V_RjTyN97hOUef-45m5Hw7prbBvWuKkdSFXIvzTfQI0-jW9o5QDaHFdyTs9RrQ7NUPIy13moUwrjey-pYKn1sky8Ew_u4uoM7htnYxnUtff9Naom6&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1718629589&__cft__%5b0%5d=AZUG4HtPa4cKrxrXmYHImuVBGnoVW5CJbEBnDYRVOLqq8NxuUS-H61GMJHV_No7-gagsEqkChkmv9dk6Xxvbbzlqqad_90tiVvPbeo9V_RjTyN97hOUef-45m5Hw7prbBvWuKkdSFXIvzTfQI0-jW9o5QDaHFdyTs9RrQ7NUPIy13moUwrjey-pYKn1sky8Ew_u4uoM7htnYxnUtff9Naom6&__tn__=-%5dK-y-R
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• Bartłomiej Sołtys – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie 

• Ewa Wachowicz – producentka, dziennikarka i prezenterka telewizyjna 

• Andrzej Zarych – Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ 

 

Kromer Festival Biecz organizowany przez Bieckie Centrum Kultury po raz kolejny otrzymał 

certyfikat przedłużający możliwość 

posługiwania się tym znakiem w kategorii 

wydarzenie kulturalne. Certyfikat odebrał 

Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury, Pan 

Paweł Jamro. Jest to dla nas wielki zaszczyt 

i ogromne wyróżnienie, a jednocześnie 

motywacja do dalszego rozwoju.  

Serdecznie dziękujemy Kapitule  Znaku 

Promocyjnego KARPATING i gratulujemy 

pozostałym użytkownikom Znaku.  

 

 

14.06.2022 – VI Ogólnopolski Przegląd Teatralny SKRZYDLATY TEATR 

Ogólnopolski Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych „Skrzydlaty Teatr” wpisał się na 

stałe w kalendarz  wydarzeń organizowanych przez Bieckie Centrum Kultury. 

Inicjatorem wydarzenia, które od 2016 roku odbywa się w Bieczu jest Pani Dagmara Dżuła, 

pedagog, terapeuta z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Strzeszynie, pasjonat teatru 

oraz instruktor sekcji teatralnej działającej przy 

BCK.  

Z powodu pandemii, która dotknęła cały świat, 

„Skrzydlaty Teatr” w 2020 nie odbył się, 

natomiast w ubiegłym roku zorganizowany 

został online. Tym bardziej cieszymy się, że 

podczas tegorocznej szóstej edycji, która 

odbyła się  we wtorek 14 czerwca 2022 kinie 

„Farys” w Bieczu znów  mogliśmy  spotkać się 

z wszystkimi uczestnikami na żywo. 

Główne cele Przeglądu to: prezentacja dorobku artystycznego teatrów osób                             

z niepełnosprawnością, inspirowanie instruktorów do teatralnych prób wyzwalających 

twórczą postawę osób z niepełnosprawnością, promowanie działań integracyjnych osób               

z niepełnosprawnością oraz  stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w pracy 

artystycznej i wychowawczej.  

Przegląd oficjalnie rozpoczął Dyrektor BCK, Pan Paweł Jamro, który serdecznie powitał 

członków jury,  uczestników oraz wszystkich przybyłych na to wydarzenie. Swoją obecnością 

zaszczycił również Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz, który także skierował 

ciepłe słowa w stronę wszystkich zgromadzonych w sali widowiskowej bieckiego kina,           

a zwłaszcza do aktorów występujących podczas Przeglądu. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044608561571&__cft__%5b0%5d=AZUG4HtPa4cKrxrXmYHImuVBGnoVW5CJbEBnDYRVOLqq8NxuUS-H61GMJHV_No7-gagsEqkChkmv9dk6Xxvbbzlqqad_90tiVvPbeo9V_RjTyN97hOUef-45m5Hw7prbBvWuKkdSFXIvzTfQI0-jW9o5QDaHFdyTs9RrQ7NUPIy13moUwrjey-pYKn1sky8Ew_u4uoM7htnYxnUtff9Naom6&__tn__=-%5dK-y-R
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Po wstępnych powitaniach i przemowach głos zabrała Karolina Kmiotek – tegoroczna 

maturzystka, niezwykle utalentowana zarówno teatralnie, jak i tanecznie uczestniczka 

naszych sekcji zainteresowań, która 

podczas wtorkowego Przeglądu pełniła 

rolę konferansjera.  

Do tegorocznego Przeglądu zgłosiło się 

12 grup (łącznie 112 osób) z 9 

miejscowości: Gorlice (2 grupy),  

Biecz (2 grupy), Libusza, Kobylanka 

(2 grupy), Bielanka, Strzeszyn, Sitnica, 

Bobowa oraz Szerzyny. Rozpiętość 

wiekowa uczestników była 

imponująca, albowiem najmłodsi 

aktorzy mieli 3 lata, natomiast najstarsi 

72 lata. 

Pomimo trudności związanych z niepełnosprawnością, zespoły zaprezentowały bardzo 

wysoki poziom. Każdy występ nagrodzony został gromkimi brawami, co jeszcze bardziej 

zdopingowało naszych gości do dalszego rozwijania się w tym kierunku. 

Przegląd promował osiągnięcia i potencjał osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim 

przyczynił się do kreowania ich pozytywnego wizerunku. Po raz kolejny okazało się, że 

niepełnosprawność w żadnej mierze nie musi być barierą. 

W skład Jury VI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty Teatr 2022” weszli: 

• Pan Jacek Milczanowski - aktor filmowy i teatralny, twórca wszechstronny - reżyser, 

autor, scenograf. 

• Pani dr hab. Joanna Łukasik - Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 

p.o. Dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli.  

• Pani Ilona Stanaszek - specjalista do spraw teatru Małopolskiego Centrum Kultury 

SOKÓŁ w Nowym Sączu. 

• Pan Paweł Jamro – Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury. 
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Po obejrzeniu przedstawień teatralnych i  kierując się kryteriami oceny przedstawionymi 

przez Organizatora, Jury uznało, że I miejsce otrzymują wszystkie grupy teatralne: 

• TAKIE TAM – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bieczu za urodę, szczerość i siłę 

metafor, 

• WYJŚCIE AWARYJNE – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie za elegancję, 

plastykę ciała i siłę metafory, 

• PRZEDSZKOLAKI Z SITNICY – Przedszkole w Sitnicy za wdzięczne                         

i bezpretensjonalne spotkanie z wierszem, 

• TACY SAMI – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy za spektakl opowiadany 

muzyką, 

• STOWARZYSZENIE WSZYSTKIE DZIECI NASZ SĄ z Szerzyn za odtworzenie 

czasu remizy w pięknej zbiorowej miniaturze,  

• PRZEBIERANKI DO CZYTANKI I ZESPÓŁ ICH TRZECH – Specjalny Ośrodek 

Szkolno -  Wychowawczy w Kobylance za mocny bit teatru,  

• BAJKA – Specjalny Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy w Kobylance za pełną 

ekspresji animację  pacynek, 

• WŁÓCZYKIJE - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance za spójne, mieniące się 

wieloma kolorami przedstawienie 

• ŚRODOWISKOWY DOM SAMOMOPOCY W BIECZU za serce dla innych,  

• TEATR DLA ŚMIECHU - Dzienny Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Bobowej za sutą dawkę humoru i wdzięku,  

• KABARET NASZ NIECO DZIENNY - Dzienny Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Gorlicach za pełnowymiarowy skecz,  

• RADOŚĆ TWORZENIA – Gorlickie Centrum Kultury za znaczący głos w obronie 

lasu. 

Wszystkie grupy otrzymały dyplomy, statuetki oraz duże paczki słodyczy. Nie zabrakło 

również cukierków, które kochają zarówno dzieci, jaki dorośli. Nagrody wręczali oczywiście 

członkowie Jury, którzy po zakończeniu Przeglądu pozostali jeszcze chwilę do dyspozycji 

instruktorów teatralnych, aby omówić spektakle i udzielić cennych porad przydatnych               

w dalszej pracy.  

Podobnie jak w roku ubiegłym, wszyscy uczestnicy VI Ogólnopolskiego Przeglądu 

Teatralnego „Skrzydlaty Teatr" ugoszczeni zostali ciepłymi i zimnymi napojami (kawa, 

herbata, sok, woda) i oczywiście grillowaną na łonie natury  kiełbaską. 

 

19.06.2022 – Powitanie Lata 

W upalne niedzielne popołudnie, 19 czerwca 2022 roku na bieckim rynku nastąpiło oficjalne 

„powitania lata”, czyli wydarzenie zorganizowane przez Bieckie Centrum Kultury i Gminę 

Biecz z bogatym programem artystycznym i wieloma atrakcjami towarzyszącymi.  
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Zebranych uczestników powitał dyrektor BCK, Pan Paweł Jamro, który pełnił tego dnia rolę 

konferansjera i dokładnie przybliżył wszystkim program imprezy i czekające atrakcje. Na 

początek organizatorzy przygotowali 

nie lada gratkę dla najmłodszych            

w postaci ciekawych animacji dla 

dzieci. Poprowadził je w swoim stylu 

doskonale im znany, energiczny 

„Szalony Johnny”, który w pewnym 

momencie zaprosił na scenę 

animatorki BCK. Było więc sporo 

gier i zabaw, m.in. tradycyjny 

„pociąg” i oczywiście szereg nagród. 

Następnie wystąpił czteroosobowy 

zespół rockowy „Necessary Air”, 

założony w 2017 roku w Skołyszynie przez Konrada i Bogdana Stróżyków. Artyści wykonują 

muzykę będącą połączeniem rocka, metalu, popu i muzyki elektronicznej. Pomiędzy 

koncertami kilka słów do witających wakacje mieszkańców i gości wygłosili Burmistrz 

Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan 

Grzegorz Nosal. Kolejnym punktem programu był dwuczęściowy i dwugodzinny występ 

barwnej i dynamicznej grupy „Biesiada Show”, która najpierw zapewniła publiczności 

znakomitą zabawę i dobrą energię 

prezentując szlagiery polskiego folku, czyli 

szeroko rozumianej twórczości ludowej. Za 

ich sprawą mogliśmy również przenieść się 

w czasie do największych hitów bigbitu lat 

60-tych, 70-tych, 80-tych i 90-tych.  

Z każdą minutą płyta bieckiego rynku 

zapełniała się kolejnymi chętnymi do 

miłego spędzenia czasu przy znakomitej 

pogodzie. Pełen humoru muzyczno-

kabaretowy program przedstawił popularny 

aktor i piosenkarz Piotr Pręgowski, czyli słynny Patryk Pietrek z serialu „Ranczo”. Nie 

zabrakło mocnych dowcipów, znanych utworów oraz interakcji z publicznością, którą 

zaprosił na scenę. Jeszcze przed występem artysta ochoczo pozował do zdjęć, a gotowych do 

zrobienia pamiątkowej fotografii nie brakowało. Zabawę taneczną do późnych godzin 

wieczornych poprowadził natomiast energiczny i grający z góralskim zacięciem zespół 

„AMORE”, składający się z sześciu chłopaków, których połączyła pasja do muzyki. 

Uczestnicy bawili się doskonale, o czym świadczyć może coraz większa liczba tańczących na 

płycie rynku – zarówno w parach, jak i w grupkach.  

Przez wiele godzin na bieckim rynku miało miejsce szereg wydarzeń towarzyszących. Dzieci 

jak zawsze korzystały z dmuchańców i skakańców. Kolejki ustawiały się do stoisk 

gastronomicznych, gdzie można było zakupić m.in. popcorn, watę cukrową, frytki, kiełbasę, 

karkówkę, a także napić się m.in. orzeźwiającej lemoniady. Sporym zainteresowaniem 

cieszyły się również stoiska Gabinetu Dietetycznego „Bonna Sante” oraz kosmetyczne 
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„Oriflame”. W godzinach 15:00-19:00 istniała możliwość darmowego przejazdu po mieście 

Ciuchcią „Strzała Południa”, która zrobiła furorę już dwa tygodnie temu podczas Dnia 

Dziecka na stadionie sportowym w Bieczu. I tym razem wiele dzieci i dorosłych skorzystało     

z tej interesującej atrakcji. Ponadto 

godziny otwarcia takich obiektów 

turystycznych jak Ratusz (wejście na 

taras widokowy wieży ratuszowej)            

i Muzeum Ziemi Bieckiej (Dom             

z Basztą, Kromerówka, Turma) zostały 

znacznie wydłużone. Czynna była także 

Biblioteka i jej podziemia, gdzie 

zwiedzający mogli obejrzeć wystawę 

„Żydzi Biecza – historia i zagłada” oraz 

malowidła dawnej synagogi Talmud-

Tora.    

 

01.07.2022 – Koncert Oskara Cenkiera w bieckim amfiteatrze 

W piątek, 1 lipca 2022 roku o godzinie 21:00 Bieckie Centrum Kultury zapewniło 

mieszkańcom i gościom magiczną muzyczną atmosferę w postaci koncertu Oskara Cenkiera – 

utalentowanego kompozytora i pianisty 

młodego pokolenia. Występ odbył się w 

bieckim amfiteatrze w wyjątkowej scenerii 

miejskich murów, co jeszcze bardziej 

podkreśliło urokliwy klimat tego 

wydarzenia.  

Wszystkich melomanów zebranych w 

amfiteatrze za murami i wokół niego 

powitał dyrektor Bieckiego Centrum 

Kultury, Pan Paweł Jamro, który pokrótce 

przedstawił postać bohatera wieczoru.  

Na koncercie obecny był również Burmistrza 

Biecz, Pan Mirosław Wędrychowicz. 

Organizatorzy zapewnili słuchaczom 

kilkadziesiąt leżaków w miejscu, gdzie 

widoczność była najlepsza. Oskar Cenkier 

rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 

ośmiu lat. W swojej muzyce łączy wpływy 

klasyczne, post–klasyczne, minimalistyczne, 

filmowe i progresywne, spajając całość sporą 

dawką ambientu. Jego brzmienie opiera się na 

mocno przetworzonym przez efekty 

fortepianie, uzupełnianym elektroniką               

i partiami organowymi. Kładzie spory nacisk na improwizację, skupiając się na indywidualnej 

kompozycji każdego z nich z osobna. Kariera artysty stopniowo nabierała tempa, w ostatnich 
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latach wydał dwie płyty studyjne i jedną koncertową. W kwietniu 2022 roku ukazał się jego 

kolejny krążek zatytułowany „Miła”, z którego dźwięki zaprezentował zresztą pod koniec 

koncertu, a okładkę tej płyty zaprojektowała pani Barbara Rudzińska. Oskar często powraca 

do rodzinnego Biecza, gdzie swoją muzyką uświetnia różnego rodzaju uroczystości. Wśród 

miejskich murów wystąpił już po raz drugi (poprzednio we wrześniu 2019 roku). Jak sam 

przyznał jest to jego ulubiona trasa spacerowa.  

Amfiteatr to bez wątpienia doskonałe miejsce na tego typu koncerty, zwłaszcza w letnie 

wieczory. Piątkowe wydarzenie organizowane przez Bieckie Centrum Kultury stanowi 

kolejny dowód na to, że nasze miasto wiedzie prym w oferowaniu odbiorcom muzyki na 

wysokim poziomie.  

 

02.07.2022 – Wycieczka do Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach 

W sobotę, 2 maja 2022 roku w ramach aktywnie działającej sekcji „Szlakiem Sztuki” 

Bieckiego Centrum Kultury odbyła się pierwsza wycieczka w poszukiwaniu miejsc 

wyjątkowych przyrodniczo i kulturalnie, Bieczanie w tym dniu odwiedzili Skamieniałe 

Miasteczko w Ciężkowicach. 

Od początku wszystkim uczestnikom dopisywał dobry humor. Pogoda, która straszyła 

deszczem okazała się być wprost idealna. Zwiedzanie Skamieniałego Miasteczka pod opieką 

przewodnika bieccy turyści rozpoczęli od znajdującej się tuż przed wejściem na szlak 

niebieski, Skały Grunwald. Kolejnym punktem były jedne z najsłynniejszych  skał, Ratusz             

i Czarownica - wizytówka tego miejsca.  

Idąc szlakiem o długości 2 kilometry 

od wejścia do Wodospadu Czarownic, 

uczestnicy  mieli okazję podziwiać 

unikatowe skały i stanowiska 

przyrodnicze, poznać niesamowite 

legendy związane z tym miejscem 

oraz historię, o której pani 

przewodnik pięknie opowiadała. 

Grupa wytrwałych wycieczkowiczów 

podziwiała skały takie jak: Pustelnia, Borsuk, Piekiełko, Baszty Paderewskiego, Cyganki.  
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Niewątpliwie najpiękniejszym miejscem okazał się Wąwóz Czarownic i Wodospad, który 

znajduje się poza rezerwatem. Były to wspaniałe widoki i piękne przyrodnicze obrazy, które 

naprawdę warto zobaczyć. Ostatnim punktem wędrówki był Park Zdrojowy im. Burmistrza 

Zbigniewa Jurkiewicza czyli wyjątkowa przestrzeń rekreacyjna i turystyczna, która dysponuje 

urządzeniami do hydroterapii, brodzikami, siłownią terenową, placem zabaw, tężnią, ogrodem 

sensorycznym a wszystko w otoczeniu ogrodu zbudowanego ze skał i ziemi z górskimi 

układami roślinności.  

Na koniec wycieczki miejscowe Panie z Koła Gospodyń Wiejskich bardzo gościnnie przyjęły 

uczestników wycieczki, którzy mieli okazję  spróbować tradycyjnej kuchni, wiejskiego 

chleba, pysznych wypieków i rewelacyjnych pierogów.   

 

09.07.2022 – Biecki Piknik Strażacki 

W dniu 9 lipca 2022 strażacy                  

z Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Bieczu z pomocą Bieckiego Centrum 

Kultury zorganizowali deptaku nad 

rzeka Ropą piknik, podczas którego 

zbierane były datki na cele statutowe 

jednostki. Wydarzenie, które 

przyciągnęło wielu mieszkańców  

rozpoczęło się o godz. 17:30 

zabawami dla dzieci przygotowanymi 

prze animatorki BCK. Nie zabrakło 

śpiewów, tańców i konkursów, w których między sobą rywalizowali również dorośli. 

Największą niespodzianką dla dzieci, do której ustawiła się długa kolejka  było skręcanie 

balonów, malowanie twarzy              

i plecenie warkoczyków. 

Bieccy strażacy przez cały 

czas udostępniali do 

zwiedzania  wozy bojowe              

i sprzęt, a także prezentowali 

swoje umiejętności.  

O godz. 20:00 rozpoczęła się 

zabawa taneczna z zespołem 

New Time, która potrwała do 

późnych godzin nocnych.  

Przy okazji takiej imprezy nie 

mogło zabraknąć imponujących dmuchańców i to w wielu wersjach oraz mnóstwa 

gastronomi.  

 

17.07.2022 – Piknik Wakacyjny 

Kolejną imprezą zorganizowaną przez Bieckie Centrum Kultury w sezonie letnim był Piknik 

Wakacyjny, który odbył się w niedzielę 17 lipca 2022 na deptaku nad rzeką Ropą w Bieczu.  
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Wydarzenie oficjalnie otworzył Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury, Pan Paweł Jamro, 

który kolejny już raz wcielił się w rolę konferansjera.  

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych na bieckim deptaku rozpoczęła się część 

dedykowana dzieciom, a mianowicie program animacyjny, którego motyw przewodni 

inspirowany był „Alicją w Krainie 

Czarów”. Zabawy poprowadziły 

przebrane w piękne bajkowe stroje  

aktorka Pani Anna Kukawska  oraz 

Pani Magdalena Fudała. Nie 

zabrakło śpiewu, tańców i 

konkursów, a co za tym idzie nagród 

i cukierków. Niespodzianką dla 

najmłodszych była z pewnością 

postać królika z „Alicji w Krainie 

Czarów”, z którym dzieci chętnie 

robiły sobie zdjęcia.  

Kolejnym punktem programu był występ kapeli ludowej JODŁOWIANIE. Jak sama nazwa 

wskazuje zespół pochodzi z niedaleko oddalonej od naszego miasta  Jodłowej, chociaż co 

ciekawe, wśród muzyków zauważyć można było również Bieczan.  

Przed godz. 20:00 rozpoczął się zapowiadany pojedynek kapel weselnych AMORE vs 

OSCAR, czyli młodość i energia sceniczna kontra doświadczenie i witalność . Obydwa 

zespoły zaprezentowały się z jak najlepszej strony, każdy z nich ma swoich fanów, każdy         

z nich ma swój styl. Kto wygrał? Nie było wygranych, ani przegranych, za to był ogrom 

dobrej zabawy. Gdy uczestnicy imprezy już od pierwszych dźwięków muzyki wychodzą na 

„parkiet”  oznacza to, że zespół 

gra „pod nogę” czyli właśnie tak 

jak tego oczekuje publiczność i o 

to właśnie chodziło podczas 

niedzielnego pojedynku... Aby 

mieszkańcy gminy Biecz i goście 

oraz turyści przebywający w tym 

dniu w naszym uroczym 

miasteczku, mogli oderwać się 

od szarej rzeczywistości, 

posłuchać muzyki, potańczyć, 

spotkać się ze znajomymi            

i naładować akumulatory na 

kolejny pracowity tydzień.  

Jak zawsze nieodzowną częścią takich imprez są: gastronomia, dmuchańce, zimne napoje, 

stoiska z gadżetami dla dzieci, a także bezpłatne porady dietetyczne. Tak było i tym razem.           

Z pewnością zaskoczeniem nie tylko dla dzieci, ale  również dla dorosłych było stoisko ze 

sprzętem paralotniarskim przygotowane przez firmę  Time4fly. Niecodziennie mamy okazję 

zobaczyć z bliska paralotnię czy gadżety związane z tym sportem. 
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29.07.2022 – Święto Dzieci Gór 

W piątek, 29 lipca 2022 roku gościliśmy na rynku w Bieczu młodych artystów ze Szczyrzyc 

oraz z Detvy (Słowacja) w ramach 29. edycji Święta Dzieci Gór, czyli Międzynarodowego 

Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych, organizowanego w Nowym Sączu. Na scenie 

wystąpił również biecki Dziecięco-

Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego 

„Podgrodzianie”, który zaprezentował 

zarówno program ludowy, jak i nieco 

bardziej nowoczesny. Nasze miasto stało 

się w miniony weekend centrum wydarzeń 

kulturalnych. Święto Dzieci Gór odbyło się 

w przeddzień 8. edycji Kromer Festival 

Biecz (30-31 lipca), który był jednym z 

tematów realizowanego na żywo przez 

Radio Kraków programu pn. „Co Niesie 

Dzień – Wakacyjne Skarby Małopolski”.  

Święto Dzieci Gór od lat jest miejscem spotkań młodych artystów z różnych kręgów 

kulturowych i religijnych, gdzie podczas wspólnej zabawy zapoznają się z bogactwem             

i różnorodnością tradycji krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do 

wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników. Ideą festiwalu jest ochrona 

dziedzictwa kulturowego, czyli pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji 

kultury ludowej i sztuki mieszkańców terenów Karpat polskich oraz ziem górskich z różnych 

stron świata. Warto dodać, że wydarzenie nie ma charakteru konkursowego.  

Tegoroczną odsłonę Festiwalu na bieckim rynku rozpoczął dyrektor Bieckiego Centrum 

Kultury, Pan Paweł Jamro, który 

przedstawił pokrótce program 

imprezy. Następnie kilka słów 

wygłosili również Burmistrz Biecza, 

Pan Mirosław Wędrychowicz           

i Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Bieczu, Pan Grzegorz Nosal. Jak 

zwykle ciekawy program 

zaprezentowali doskonale znani 

publiczności „Podgrodzianie”. 

Zespół założony został w 1982 roku 

przez panią Małgorzatę Kosacz przy 

Szkole Podstawowej nr 2 w Bieczu.             

W jego skład wchodzą uczniowie w do 15. roku życia. W swoim repertuarze ma nie tylko 

tańce narodowe, ale także pogórzańskie, śląskie i lubelskie oraz widowiska i inscenizacje 

taneczne. Obecnie opiekunem „Podgrodzian” jest Pani Małgorzata Przybyłowicz, 

nauczycielka plastyki w SP nr 2 w Bieczu. W przygotowaniach do piątkowego występu 

wsparły ją nauczycielki: Pani Małgorzata Matyfi i Pani Małgorzata Niziołek, a także 

przedstawicielka rodziców, Pani Kinga Augustowska. Serdeczne podziękowania składamy 

również na ręce dyrektor szkoły, Pani Moniki Kowalskiej-Orlewskiej.  
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Następnie na scenie pojawili się „Mali Szczyrzycanie” – 40-osobowa grupa dzieci ze 

Szczyrzyc (wieś w woj. małopolskim, w powiecie limanowskim) wraz z 6 muzykami            

w wieku 14-67 lat. Zespół powstał w 1960 roku przy Szkole Podstawowej im. Władysława 

Orkana, a prowadzony jest przez Panią Alinę Adamczyk. Ostatni akcent miał charakter 

międzynarodowy. Swoje muzyczne 

zdolności zademonstrował zespół 

„Podpolancek” z Detvy na Słowacji. Co 

prawda jego obecna nazwa jest 

stosunkowo młoda, ale historia sięga 

roku 1964. Grupa liczy 35 młodych 

artystów oraz 5 muzyków w wieku 33-

80 lat. Każdy z zespołów przedstawił 

ciekawe układy choreograficzne. Było 

barwnie i głównie ludowo, ale                    

i nowocześnie. Widzowie nagrodzili 

wszystkie występy  gromkimi brawami. 

Uczestnicy 29. Święta Dzieci Gór oraz ich opiekunowie otrzymali od organizatorów drobne 

upominki. Mogli również skorzystać z typowego polskiego specjału, czyli pierogów ruskich 

serwowanych przez restaurację „Grodzka”. Stoisk z lokalną gastronomią i rękodziełem było 

podczas całego weekendu znacznie więcej. Publiczność mogła wygodnie obserwować 

imprezę dzięki rozstawionym na płycie rynku leżakom i ławkom. Niestety, pod koniec 

wydarzenia swoje trzy grosze próbowała dorzucić kapryśna aura w postaci deszczu i burzy, 

co nie przestraszyło jednak zgromadzonych mieszkańców i gości. Tegoroczna odsłona Święta 

Dzieci Gór była więc doskonałą zabawą połączoną z kultywowaniem tradycji ludowej. 

 

30-31.07.2022 – Kromer Festival Biecz 

Kromer Festival Biecz od lat sprawia, że Biecz zamienia się w muzyczną stolicę kultury. Od 

2015 roku miasto silnie pracuje nad budowaniem marki festiwalu muzyki dawnej, który 

idealnie współgra z charakterem i dziedzictwem kulturowym Biecza. Ósma edycja Kromer 

Festiwal Biecz, jej wysoki poziom 

oraz niezliczona liczba osób 

uczestnicząca w koncertach dają 

poczucie dobrze wykorzystanego 

potencjału. 

Po raz drugi Patronatu Honorowego 

festiwalowi udzielił Prezydent 

Rzeczypospolitej Andrzej Duda, co 

jest dużym wyróżnieniem                   

i zaszczytem dla działań Gminy 

Biecz.  

Sukces festiwalu to zasługa przede 

wszystkim Burmistrza Biecza 

Mirosława Wędrychowicza, który w 2015 roku podjął decyzję o realizacji tego 

przedsięwzięcia w Bieczu i od tego momentu stara się je rozwijać w oparciu o wysoką jakość 
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i lokalne dziedzictwo. Organizatorem festiwalu jest Bieckie Centrum Kultury w Bieczu na 

czele z dyrektorem Panem Pawłem Jamro, który czuwa nad całością realizacji tego zadania. 

 Koncepcja artystyczna i program, przygotowane zostały przez Pawła Szczepanika dyrektora 

artystycznego festiwalu, który 

starannie dobrał wykonawców                   

i zadbał by treści muzyczne były na 

bardzo wysokim poziomie. 

Tegorocznej edycji nadał tytuł: 

„Przemiany”, które zaszły nie tylko 

w muzyce na przestrzeni dziejów, 

ale także w  życiu ludzi na całym 

świecie, dobitnie zweryfikowane 

przez panującą pandemię.  

Podczas dwóch dni festiwalowych 

30 i 31 lipca 2022 r.  Biecz gościł 

cztery znakomite zespoły, które 

oczarowały publiczność. Wydarzenie rozpoczęło się w sobotę koncertem zespołu L’Achéron, 

który wystąpił w Kolegiacie pw. Bożego Ciała. Frekwencja przerosła najśmielsze 

oczekiwania. Każdy zakamarek monumentalnej świątyni wypełniony był ludźmi, którzy 

przyjechali do Biecza z wielu regionów Polski i z zagranicy. 

Z małym opóźnieniem rozpoczął się drugi koncert pierwszego dnia festiwalowego. Tym 

razem we wnętrzu Kościoła pw. św. Anny w Bieczu wystąpiła orkiestra barokowa Cornu 

Copiae, która zaprezentowała 

muzykę francuską, na którą 

ogromny wpływ mieli Włosi. 

Drugiego dnia, program 

festiwalu zaprowadził 

melomanów i gości do Kościoła 

pw. św. Michała Archanioła w 

Binarowej. Trudno sobie dziś 

wyobrazić festiwal bez koncertu 

we wnętrzu tej drewnianej 

perełki. Piękny koncert dały w 

nim młode artystki z zespołu 

Cohaere Ensemble, które 

szturmem podbijają światowe sceny muzyczne i międzynarodowe konkursy. Zespół 

występował już w Bieczu u początków swojej kariery, która od tego czasu rozwija się 

niezwykle dynamicznie. 

Po raz drugi tej edycji festiwalu, słuchacze zebrali się w Kolegiacie, tym razem by wysłuchać 

koncertu finałowego. Świątynia ponownie zapełniła się ludźmi, którzy mieli wysokie 

oczekiwania wobec zespołu Le Poème Harmonique. Artyści rozpoczęli i zakończyli koncert 

niezwykłym muzycznym pochodem, który wzbudził ogromne zainteresowanie. Koncert był 

przykładem wykonawstwa na najwyższym światowym poziomie, nagrodzony gromkimi 

brawami i żywiołowym aplauzem.  
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W drugim dniu swoją obecnością zaszczycił nas ks. biskup Jan Wątroba Ordynariusz 

Rzeszowski, który w Kolegiacie pw. Bożego Ciała przewodniczył Mszy św. w intencji 

organizatorów i artystów Kromer 

Festival Biecz.  Ksiądz Biskup jest 

Patronem tego wydarzenia i od 

wielu lat wspiera Biecz w realizacji 

tego muzycznego przedsięwzięcia. 

Z bardzo dużą życzliwością                   

i otwartością współpracują z nami 

Proboszczowie Parafii Ziemi 

Bieckiej, w których odbywają się 

koncerty. Dziękujemy ks. 

Januszowi Kuraszowi Dziekanowi 

Dekanatu Biecz, Proboszczowi 

Parafii pw. Bożego Ciała w Bieczu, 

O. Tomaszowi Michalikowi Proboszczowi  i Gwardianowi Parafii pw. św. Anny w Bieczu                  

i ks. Bogusławowi Jurczakowi Proboszczowi Parafii pw. św. Michała Archanioła w Bieczu  

za współpracę, która umożliwia realizację koncertów   w unikatowych świątyniach.  

Kromer Festival Biecz to głównie muzyka, z którą przeplata się dziedzictwo kulturowe 

Biecza. Z myślą o turystach, którzy w naszym mieście i regionie spędzili kilka dni 

przygotowany został program wydarzeń towarzyszących. Na bieckim rynku odbywał się 

pokaz i degustacja lokalnych potraw kulinarnych przygotowanych przez Koło Gospodyń                 

i Gospodarzy Wiejskim w Bieczu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Strzeszynie. Piernikowy 

domek zaaranżowany przez firmę Polskie Piekarnie w Libuszy kusił wieloma fantazyjnymi 

kształtami piernika. Tutaj też można było skosztował tego bieckiego przysmaku. Były także 

miody z miejscowych pasiek, 

produkty z drewna, ekologiczne 

mydła, lokalne rękodzieło. Ponadto 

w ramach wydarzeń towarzyszących 

odbyły się: wycieczka autobusowa 

do drewnianego kościoła w 

Binarowej, Rożnowicach oraz 

Skansen Wsi Pogórzańskiej i Kasztel 

w Szymbarku, spacery po mieście z 

przewodnikiem: spacer Szlakiem 

pamięci bieckich Żydów, spacer po 

mieście trasą bieckich zabytków, 

nocny spacer po mieście z katem z 

nutką dreszczyku, prelekcja w Muzeum Dom z basztą nt. sądownictwa bieckiego i roli kata, 

pokaz sztuki katowskiej na bieckim rynku, warsztaty łucznicze za murami oraz prezentacja 

rzemiosł dawnych przy muzeum Kromerówka. Godziny zwiedzania obiektów turystycznych: 

Muzeum Ziemi Bieckiej, Wystawy „Żydzi Biecza  - historia i zagłada” oraz wieży ratuszowej 

i punktu informacji turystycznej wydłużone zostały do godziny 20:00.  
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W tych dniach  Biecz gościł grupę seniorów z Koszyc, którzy wspólnie z seniorami z Biecza 

realizowali projekt pn. Erasmus + Nowy Power Seniora. Projekt zakładał m.in. edukację                  

w obszarze muzyki dawnej, której zwieńczeniem był udział w koncertach oraz spotkanie               

z artystami.  

Ponadto w dniu 30 lipca w Bibliotece Biecz odbyła się prezentacja projektu digitalizacji 

zabytków Biecza. Projekt szczegółowo 

omówiły prelegentki: Pani Anna Franik 

– koordynatorka projektu, Pani Anna 

Wójcik– reprezentująca firmę 3Deling 

sp. z o.o., dr inż. Magdalena Piotrowska 

z Akademii Górniczo-Hutnicza im. 

Stanisława Staszica w Krakowie oraz 

Pani Regina Mynarska– koordynatorka 

dostępności, audiodeskryptorka. Projekt 

ma duże znaczenie w kontekście 

promocji Biecza i zwiększenia jego 

dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. Już następnego dnia grupa osób niepełnosprawnych miała okazję poznać historię 

i zabytki Biecza.  

Kromer Festival Biecz od samego początku realizowany jest w idei wydarzenia bezpłatnego, 

dostępnego dla szerokiego grona odbiorców. Przed wejściem do kościołów: pw. św. Anny              

w Bieczu i pw. św. Michała Archanioła w Binarowej  umieszczony był podjazd dla osób 

poruszających się na wózkach. Książka programowa festiwalu wydana została w formie pdf 

oraz nagrana w formie audio. 

Teksty części śpiewanych w 

książce programowej 

przetłumaczone zostały na język 

polski. Ponadto powstało nagranie 

video z koncertu finałowego, które 

posiadać będzie audiodeskrypcję.  

Tegoroczna edycja festiwalu 

okazała się wielkim sukcesem. 

Miasto tętniło życiem do późnych 

godzin nocnych. O trwającym w 

tych dniach festiwalu informował 

mieszkańców i gości hejnał 

muzyczny grany z wieży ratuszowej o pełnych godzinach.  

Festiwal może istnieć dzięki wsparciu finansowemu wielu instytucji, firm i podmiotów, które 

pozwoliły by także w tym roku zorganizować to wydarzenie na wysokim poziomie.  

 

Wsparcia finansowego udzielili: 

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

- Gmina Biecz 

- Województwo Małopolskie w ramach programu „Wizytówki Małopolski” 
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- Powiat Gorlicki 

- PGE Polska Grupa Energetyczna 

- Fundacja PZU 

- Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 

- Polskie Centrum Wody z Jasła 

- Firma Biofactory z Biecza 

- Jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Jasła  

Wsparcia rzeczowego udzielili: 

- sieć sklepów Biedronka oddział w Bieczu 

- Uzdrowisko Wysowa Zdrój 

Wsparcia organizacyjnego udzielili: 

- Pani Iwona Rudek, współwłaścicielka firmy Polskie Piekarnie w Libuszy. 

 

Patronami medialnymi festiwalu byli: Radio Kraków, Radio Kraków Kultura, Gazeta 

Krakowska, Dziennik Polski. Nad współpracą z mediami, kreacją graficzną i promocją             

w social mediach czuwała Pani Georgina Gryboś-Szczepanik. Jej zasługą jest także koncepcja 

książki programowej i dbałość o doskonały wizerunek festiwalu. Serdecznie dziękujemy Pani 

Georginie za doskonałą współpracę oraz duże zaangażowanie w pracę na rzecz tego 

wydarzenia. Za piękne promowanie festiwalu w mediach podziękowania należą się Panu 

Pawłowi Szczepanikowi Dyrektorowi Artystycznemu, którego częsta obecność na antenach 

wielu rozgłośni, barwne opowiadanie o programie festiwalu i Bieczu, pozwoliły na zaistnienie 

tego wydarzenia w świadomości wielu osób. 

Podziękowania trzeba skierować również w stronę  Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza 

Szkoła” przy zespole Szkół nr 2 w Bieczu za wsparcie w zakresie koordynacji działań 

związanych z wydarzeniami towarzyszącymi. 

Kromer Festiwal Biecz jest już wydarzeniem rozpoznawalnym i oczekiwanym przez wielu 

odbiorców. Ósma edycja pokazuje czas, który przepełniony był ciężką pracą nad budowaniem 

potencjału tego wydarzenia. Liczby festiwalowe są imponujące. Do tej pory udało się 

zrealizować aż 64 koncerty w których udział wzięły 34 zespoły oraz ponad 250 artystów. 

Jeszcze większą liczbę stanowią goście festiwalowi oraz niezliczona liczba zachwytów, 

emocji i dyskusji jakie wzbudziła na przestrzeni tych lat muzyka dawna. Można zatem śmiało 

stwierdzić, że Kromer Festival Biecz jest sukcesem muzycznym, organizacyjnym                       

i promocyjnym, którego realizacja jest niezbędna dla dalszego rozwoju miasta. 

 

07.08.2022 – Wycieczka  na Połoninę Caryńską 

W niedzielę, 7 sierpnia 2022 roku w ramach działającej przy Bieckim Centrum Kultury sekcji 

„Szlakiem Sztuki” zorganizowana została wycieczka na Połoninę Caryńską - jedno                 

z najciekawszych miejsc w Bieszczadach Wysokich. Zainteresowanie wyjazdem przerosło 

najśmielsze oczekiwania organizatorów. Prawie 60-osobowa grupa mogła tego słonecznego 

dnia przemierzyć długą i ciekawą trasę, podziwiając jednocześnie przepiękne krajobrazy.  
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To już druga wakacyjna wycieczka sekcji „Szlakiem Sztuki”, której celem jest poszukiwanie 

krain wyjątkowych przyrodniczo i kulturalnie. O godzinie 6tej rano uczestnicy wyjechali                

z rynku w Bieczu. W czasie podróży pani przewodnik przybliżyła historię Bieszczad                

i  poszczególnych miejscowości przez które przejeżdżał autokar oraz ich architekturę.               

W przystępny sposób scharakteryzowała grupy etniczne zamieszkujące Bieszczady. Jedną             

z nich byli Bojkowie – grupa pochodzenia rusińskiego i wołowskiego, sąsiadująca od 

wschodu z Hucułami, a od zachodu z Łemkami, która w przeszłości zamieszkiwała teren 

całych Bieszczad i części Zakarpacia. Drugą grupę stanowią Łemkowie – jedna z trzech grup 

górali karpackich poza Hucułami i Bojkami. Pani przewodnik wspomniała również m.in.          

o wysiedleniach i trudnych losach owych mieszkańców (lata 40-te XX wieku). 

Wycieczkowicze z zainteresowaniem słuchali także opowieści o lokalnej przyrodzie oraz           

o charakterystycznych zwierzętach występujących na tych terenach.  

Około 10tej Bieczanie dotarli do miejsca docelowego wycieczki, którym była Przełęcz 

Wyżniańska. Z tego punktu rozpoczęła się wędrówka na 

szczyt Połoniny (1234m). Podejście z Przełęczy 

Wyżniańskiej jest jednym z najkrótszych tras 

prowadzących na wierzchołek. Dotarcie tam zajęło nam 

około półtorej godziny. Dla niektórych uczestników to 

podejście mogło być sporym utrudnieniem, ale na 

szczęście wszystkim udało się dotrzeć do celu.  

Pani przewodnik wskazała poszczególne pasma Bieszczad, 

doskonale widoczne stamtąd dla turystów. Po wykonaniu 

pamiątkowych fotografii i krótkim odpoczynku grupa 

wyruszyła granią wzdłuż Połoniny w kierunku Ustrzyk 

Górnych. Pogoda była bardzo zmienna, zwłaszcza na 

szczycie dawał o sobie znać mocny wiatr, ale brak upału 

sprawił, że spacer okazał się czystą przyjemnością. 

Szczególnie zachwycające były krajobrazy ciągnące się 

wzdłuż szlaku. Po kilkugodzinnym spacerze turyści            

z Biecza zeszli do Ustrzyk Górnych, gdzie w restauracji 

„Zajazd pod Caryńską” czekał już ciepły obiad. Następnie 

część uczestników zakupiła regionalne specjały i pamiątki, 
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po czym wyruszyliśmy w drogę powrotną do naszego miasta. Około godziny 19:30 

zmęczona, ale pełna wrażeń grupa dotarła do Biecza.  

 

12.08.2022 – Folkowy wieczór w bieckim amfiteatrze 

W piątek 12 lipca 2022 amfiteatr za murami Baszty Kowalskiej w Bieczu ponownie wypełnił 

się muzyką, a wszystko za sprawą „Folkowego Wieczoru” zorganizowanego przez Bieckie 

Centrum Kultury. 

Wydarzenie o godz. 20:00 rozpoczął Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury, który powitał 

zarówno występujących tego wieczoru 

muzyków, jak i wszystkich 

mieszkańców oraz gości i turystów 

spędzających urlop w naszym mieście.  

Na koncert przybył również 

Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Bieczu, Pan Grzegorz Nosal, który 

skierował miłe słowa do publiczności 

życząc miłego wieczoru przy dźwiękach 

klimatycznej muzyki. 

Jako pierwszy na „plastrach” z solowym 

koncertem wystąpił Grzegorz Przepióra 

- muzyk samouk, niegdyś udzielający się w krakowskiej kapeli folk metalowej, aktualnie 

prowadzący solowa działalność muzyczna, której efektem było założenie akustycznego 

projektu Viimaheim. Projekt w dużej mierze obraca się wokół muzyki średniowiecznej, 

folkowej oraz fantasy. Oprócz wyżej wymienionych, w repertuarze multiinstrumentalisty 

można znaleźć kompozycje własne oraz covery muzyki popularnej. Istotną inspiracją 

brzmieniową artysty jest legendarny polski zespól folkowy 'Percival'. Nazwa Viimaheim 

pochodzi od piśmiennej twórczości autora i oznacza w wolnym tłumaczeniu „krainę wiecznej 

zmarzliny”.  

Kolejnym wykonawcą piątkowego wieczoru był zespół „Opa Cupa” grający szeroko pojęty 

folk. Inspirujący się nie tylko rodzimą, 

polską muzyką ludową, ale również 

muzyką bałkańską, cygańską, 

klezmerską, węgierską czy słowacką.             

W skład zespołu wchodzą: Dominika 

Kindrat – Wokal, Fryderyk Kruczek  - 

Skrzypce/Altówka/Wokal, Jakub 

Augustyn – klarnet, Paweł Piróg – 

Akordeon, Andrzej Baran – Cymbały, 

Maciej Sobczyk – Kontrabas oraz 

Bogdan Szewczyk -  Perkusjonalia 
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26.08.2022 – Muzyczny wieczór w bieckim amfiteatrze 

W piątek 26 sierpnia 2022 biecki amfiteatr za murami Baszty Kowalskiej kolejny raz 

wypełniła muzyka i klimatyczna iluminacja, a wszystko za sprawą „Muzycznego Wieczoru” 

zorganizowanego przez Bieckie Centrum Kultury.  

Wydarzenie o godz. 19:00 rozpoczął Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury, Pan Paweł Jamro, 

który przedstawił występujących tego wieczoru muzyków oraz powitał wszystkich 

przybyłych na piątkowe koncerty. 

Swoją obecnością zaszczycił również Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan 

Grzegorz Nosal, którzy jest częstym gościem podczas wydarzeń organizowanych przez 

Bieckie Centrum Kultury. Pan 

Przewodniczący skierował do 

publiczności ciepłe słowa, życząc 

udanego wieczoru, natomiast 

Dyrektorowi BCK podziękował za 

kolejną ciekawą  propozycję dla 

mieszkańców.  

Jako pierwszy wystąpił zespół TWO 

WAYS czyli gitarowy duet akustyczny 

w składzie Paweł Bek oraz Maciej 

Graca. 

Chłopaki zaprezentowali głównie 

muzykę rockową i okołorockową, utwory starsze i te współczesne, polskie i zagraniczne. Nie 

zabrakło także bluesa czy elementów jazzu. Wiele z tych coverów publiczność znała bardzo 

dobrze co sprawiało, że niektórzy nieśmiało nucili melodie i podrygiwali stopami w rytm 

muzyki.  

O godz. 20:00 przed publicznością wystąpiła gwiazda wieczoru czyli KAPELA HANKI 

WÓJCIAK. Krakowski zespół założony przez rodowitą góralkę Hankę Wójciak – wokalistkę, 

autorkę tekstów i muzyki, zaprezentował muzykę z pogranicza world music, folku i piosenki 

autorskiej. 

Hanka Wójciak jest laureatką m.in. Festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, Studenckiego 

Festiwalu Piosenki, Festiwalu Twórczości Korowód, Rock & Chanson Festival. W Radiu 

Kraków prowadzi autorską audycję 

muzyczną „Dobry wieczór u Hanki 

Wójciak”. 

Kapela podczas „Muzycznego 

Wieczoru” wykonała swoje 

autorskie utwory z płyt 

„Znachorka” (2014)  oraz 

„Zasłona” (2017).  

W kompozycjach Kapeli słychać 

było echa muzyki orientalnej, 

polskie motywy ludowe, połamane 

rytmy, wokalną improwizację. 

Prostota i powtarzalność motywów 
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przeplatała się z improwizacją, spokój z dzikością, radość ze smutkiem. Teksty Hanki 

Wójciak opisują współczesny świat, ale zawarte w nich archaizmy językowe i słowa 

zaczerpnięte z góralskiej gwary dodają piosenkom baśniowości i ludowości. 

Charyzmatyczna wokalistka zachwyciła słuchaczy. Nie zabrakło rytmicznego poklaskiwania  

i oczywiście bisów. Momentami nogi same rwały się do tańca, jednak ze względu na 

niedogodności terenu, nie było do tego warunków. 

Wszystkie leżaki w piątkowy wieczór były zajęte przez publiczność, co jest potwierdzeniem 

na to, że  Bieczanie (i nie tylko Bieczanie, ponieważ w amfiteatrze można było spotkać wiele 

osób spoza Biecza) czekają na takie kameralne koncerty dopełnione wyjątkową scenerią, 

klimatycznie oświetlonych, średniowiecznych murów obronnych. 

 

02.10.2022 – Wycieczka do Zamościa 

W niedzielę, 2 października 2022 roku zorganizowana została kolejna wycieczka w ramach 

sekcji turystycznej. Tym razem miejscem docelowym był Zamość – miasto o pięknej historii 

położone w województwie lubelskim, które za sprawą unikalnego architektoniczno-

urbanistycznego Starego Miasta 

nazywane jest „perłą renesansu”, 

„miastem arkad” i „Padwą północy”.  

O 6:45 wyjechały z Biecza aż dwa 

autokary z ponad 110 uczestnikami. 

Pierwszym przystankiem był rynek                 

w Szczebrzeszynie, gdzie znajduje się 

znany z wiersza Jana Brzechwy 

chrząszcz. Jest to odlany z brązu 

dwumetrowy pomnik świerszcza, 

grającego na skrzypcach. Zdobi go 

elegancki frak, a na głowie ma cylinder. 

Na miejscu czekał już pan przewodnik, 

którego opowieść próbowała storpedować kapryśna aura. Gdy Bieczanie dotarli do Zamościa 

pogoda była już nieco łaskawsza, a każda grupa podążała za swoim przewodnikiem, przez 

kolejne trzy godziny poznając historię miasta i jego największe zabytki. Uczestnicy wycieczki 

mogli zobaczyć m.in. fortyfikacje 

otaczające Zamość (i poznać losy 

niezdobytej twierdzy), podziemia 

Ratusza i stare więzienie, Rynek Solny i 

Wodny, Akademię Zamojską, Park, 

Synagogę, Pałac i Pomnik Jana 

Zamoyskiego, a także Katedrę 

Zamojską (od wewnątrz), Kościół 

Franciszkanów i Rotundę. Po 15tej 

znaczna część grupy wybrała się na 

smaczny niedzielny obiad w restauracji 

„Polonia”, usytuowanej w centrum 

miasta. W czasie wolnym możliwy stał 
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się m.in. zakup lokalnych pamiątek i specjałów. W drogę powrotną turyści z Małopolski 

wyruszyli po godzinie 17tej i do Biecza dotarli w dobrych humorach mimo zmęczenia                

i zmiennej pogody około 22:30.  

 

23.10.2022 - Wycieczka do Krasiczyna i Przemyśla 

W niedzielę 23 października 2022 roku sekcja turystyczna Bieckiego Centrum Kultury 

zabrała Bieczan we wspólną podróż do Krasiczyna oraz Przemyśla. 

Wycieczka wyruszyła już tradycyjnie z bieckiego rynku o godzinie 6:00. Pierwszym punktem 

wizyty był zamek wybudowany w stylu 

renesansowo – manierystycznym na 

przełomie XVI i XVII wieku. Zamek, 

który od 2018 roku nosi status pomnika 

historii charakterystyczny jest między 

innymi dzięki 4 odmiennym wieżom 

narożnym: Boskiej, Papieskiej, 

Królewskiej oraz Szlacheckiej. 

Uczestnicy wyprawy zwiedzić mogli 

zarówno dziedziniec czy wnętrza 

zamku, ale także zajrzeć do wieży 

zegarowej czy lochów. Po zwiedzaniu 

wnętrz, każdy mógł spokojnie pospacerować w jednym z 

najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce, gdzie 

rodzina Sapiehów wprowadziła zwyczaj sadzenia po 

narodzinach każdego dziecka dębu – w przypadku 

urodzenia syna lub lipy – przy narodzinach córki. 

Zdecydowanym atutem parku jest jego różnorodność i 

bogactwo gatunkowe roślin, w tym również 

egzotycznych, rośnie w nim bowiem ponad 200 gatunków 

drzew                  i krzewów z całego świata.  

Drugim etapem wycieczki było położone nad rzeką San, 

jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce – 

Przemyśl. Miasto na siedmiu wzgórzach, bo tak zdarza 

się mówić o Przemyślu jest siedzibą wielu wspaniałych 

zabytków od romańskich, przez gotyk i barok. Turyści z 

Biecza zwiedzili między innymi wnętrza Archikatedry 

Przemyskiej wraz z robiącymi ogromne wrażenie podziemiami, Zamek Kazimierzowski czy 

XIX wieczny budynek dworca kolejowego.  

Po zakupie pamiątek, spacerze po przemyskim rynku oraz smacznym obiedzie, tuż po 

godzinie 17:00 autokar wyruszył w drogę powrotną do Biecza. 
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05.11.2022 – Koncert Viva Polonia w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży 

Granicznej z Nowego Sącza 

Pierwsza sobota  listopada 2022 była niewątpliwie wyjątkowym dniem w kalendarzu 

jesiennych wydarzeń kulturalnych Bieckiego Centrum Kultury, a wszystko za sprawą 

niesamowitego koncertu patriotycznego VIVA POLONIA w wykonaniu Orkiestry 

Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza pod kierunkiem ppłk SG Leszka 

Mieczkowskiego.  

Koncert w kinie Farys w Bieczu oficjalnie o godz. 18:00 otworzył Dyrektor Bieckiego 

Centrum Kultury, Pan Paweł Jamro, który powitał zarówno muzyków, jak i wszystkich 

zgromadzonych w sali widowiskowej bieckiego kina, a w szczególności Starostę Gorlickiego, 

Panią Marię Gubałę, Burmistrza Biecza, Pana Mirosława Wędrychowicza, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Bieczu, Pana Grzegorza Nosala, Proboszcza Parafii pw. Św. Anny             

w Bieczu, Ojca Tomasza Michalika, Komendanta Komisariatu Policji w Bieczu, podinsp. 

Marcina Stępnia oraz Radnych Radych Miejskiej w Bieczu. 

Orkiestra Reprezentacyjna Straży 

Granicznej jest muzycznym 

ambasadorem Straży Granicznej w 

kraju i za granicą. Z powodzeniem i 

uznaniem prezentuje się na licznych 

krajowych oraz międzynarodowych 

festiwalach muzycznych. Dlatego tym 

bardziej cieszy fakt, że ci niezwykle 

uzdolnieni muzycznie mundurowi 

znaleźli czas w napiętym grafiku i 

zgodzili się wystąpić przed biecką 

publicznością. Podczas koncertu sala 

widowiskowa kina Farys wypełniona 

była po brzegi          i niestety pomimo dostawionych krzesełek nie dla wszystkich 

wystarczyło miejsc siedzących.  To utwierdza w przekonaniu, że Bieczanie (i nie tylko)  

czekają na takie wydarzenia.  
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Prawie pięćdziesięcioosobowa orkiestra w galowych mundurach Straży Granicznej samym 

pojawieniem się na scenie wywołała wizualny zachwyt publiczności, a gdy całość uzupełniły 

dźwięki instrumentów oraz wyjątkowo mocne głosy trójki wokalistów: st. chor. szt. SG 

Wacława Wacławiaka, chor. SG Natalii Zabrzeskiej – Borowiec oraz kpr. SG Iwony 

Chruślickiej, słuchacze byli naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Nie bez powodu Orkiestra 

Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza jest zdobywcą licznych nagród                    

i wyróżnień.  

Repertuar orkiestry jest bardzo szeroki i nie ogranicza się tylko do pieśni patriotycznych. Tak 

było również podczas sobotniego koncertu w Bieczu, gdzie wybrzmiała  również muzyka 

operowa, operetkowa, musicalowa i rozrywkowa. Jednak to właśnie energiczne patriotyczne 

pieśni wykonane podczas bisów dodały publiczności odwagi sprawiając, że śpiew nie 

pozostawał już wyłącznie w gestii wokalistów, lecz wokalistami zostali wszyscy uczestnicy 

sobotniego wydarzenia. 

 

11.11.2022 – Uroczyste Obchody Święta Niepodległości 

11 listopada 2022 roku tradycyjnie w Bieczu odbyły się patriotyczne obchody Święta 

Niepodległości. Program tego podniosłego wydarzenia obejmował uroczyste wciągnięcie na 

maszt flagi państwowej, Mszę Św. za Ojczyznę w parafii pw. św. Anny, złożenie kwiatów na 

grobie Czesława Mariana Wawro – Legionisty z Legionów Piłsudskiego, przemarsz pocztów 

sztandarowych do kina „Farys”, okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości oraz 

bogatą część artystyczną.  

Gminne obchody 104. rocznicy 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości rozpoczęły się na 

bieckim rynku, gdzie zgromadziły 

się poczty sztandarowe. 

Konferansjer, Pani Jolanta Małczak, 

dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Binarowej, 

powitała wszystkich zebranych           

i opowiedziała krótko o projekcie 

„Pod biało-czerwoną”, który 

honorowym patronatem objął Prezes 

Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Przedsięwzięcie dotyczy zakupu masztów i  flag                  

w każdej  z gmin, która dołączy do projektu  i sfinansowane jest przez Rząd RP. Aby wziąć 

udział w akcji należało zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia dla inicjatywy                 

w internetowym głosowaniu. Mieszkańcy gminy Biecz wykazali się dużym zaangażowaniem, 

co pozwoliło pozyskać samorządowi środki na budowę masztu i flagi. W całej Polsce do 

projektu zakwalifikowało się 1514 miejscowości, a w Małopolsce 97. Po wciągnięciu flagi na 

maszt i odśpiewaniu Hymnu Państwowego poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście 

przeszli do kościoła Ojców Franciszkanów. Tam o godzinie 10:00 odprawiona została 

uroczysta Msza Św. za Ojczyznę, której przewodniczył Ojciec Tomasz Michalik, proboszcz 

parafii pw. św. Anny w Bieczu, a koncelebrowali ją ks. Janusz Kurasz, proboszcz parafii pw. 
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Bożego Ciała w Bieczu i ks. Krzysztof Panasowiec z Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Dolinie na Ukrainie.  

Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Czesława 

Mariana Wawro – Legionisty z Legionów Piłsudskiego. Wiązanki składali Poseł na Sejm RP, 

Pani Barbara Bartuś, Burmistrz 

Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz 

wraz z Przewodniczącym Rady 

Miejskiej w Bieczu, Panem 

Grzegorzem Nosalem oraz Dyrektor 

Biura Poseł na Sejm RP, Pani Elżbiety 

Zielińskiej – Pan Konrad Mierzwa. 

Dalsza część uroczystości 

patriotycznych z udziałem pocztów 

sztandarowych, gości i mieszkańców 

odbyła się w kinie „Farys” w Bieczu.  

Po odśpiewaniu Hymnu 

Państwowego, rozpoczęła się część 

artystyczna w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej pod 

opieką Pani Małgorzaty Stec oraz Pani Alicji Lignar. Uczniowie doskonale wprowadzili 

wszystkich w nastrój Święta Niepodległości prezentując program „Moja Ojczyzna”.  

Pani Jolanta Małczak, Dyrektor tej placówki powitała przybyłych gości. Swoją obecnością 

tegoroczne uroczystości uświetnili m.in. Poseł na Sejm RP, Pani Barbara Bartuś, Radny 

Powiatu Gorlickiego, Pan Janusz Augustowski, Burmistrz Biecza, Pan Mirosław 

Wędrychowicz, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz 

Nosal, Radni Rady Miejskiej                 

w Bieczu, Sekretarz Gminy Biecz, Pan 

Jan Szkaradek, Dziekan Dekanatu 

Bieckiego oraz Proboszcz Parafii pw. 

Bożego Ciała w Bieczu, Ksiądz Janusz 

Kurasz, Proboszcz Parafii pw. Św. 

Anny w Bieczu, Ojciec Tomasz 

Michalik, dyrektorzy instytucji 

kultury, jednostek pomocniczych          

i szkół z terenu Gminy Biecz, Zastępca 

Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, nadkomisarz Mariusz Piotrowski, Komendant 

Komisariatu Policji w Bieczu, podinsp. Marcin Stępień, Komendant Miejsko-Gminnego 

ZOSP RP w Bieczu, Pan Piotr Janeczek, Honorowy Członek Zarządu Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP w Gorlicach, Pan Eugeniusz Stukus, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej, Pan Kazimierz Wszołek, Pani doktor Elżbieta Samborska, Pani 

Doktor Marta Przewor, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysi, nauczyciele oraz 

przedstawiciele harcerzy, stowarzyszeń i fundacji z terenu naszej gminy wraz z pocztami 

sztandarowymi.  
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Okolicznościowe przemówienie wygłosili: Poseł na Sejm RP, Pani Barbara Bartuś, Burmistrz 

Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz, a także Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan 

Grzegorz Nosal. Listy i życzenia z 

okazji Święta Niepodległości przesłali 

również Pan Minister Arkadiusz 

Mularczyk – Sekretarz Stanu ds. 

polityki europejskiej w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych, Pan Minister 

Edward Siarka - Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Klimatu i Środowiska, 

Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta 

Zielińska oraz Burmistrz Gorlic, Pan 

Rafał Kukla. Wspaniałe widowisko 

patriotyczne przygotował Zespół 

Ludowy „Perła” z Ukrainy, działający 

przy Parafii Narodzenia NMP w Dolinie. Kilka słów wygłosił ich opiekun, ks. Krzysztof 

Panasowiec. Bieczanie mogli tego dnia wspomóc zespół materialnie składając dobrowolne 

datki. Ostatnim akcentem uroczystości był występ Bieckiej Orkiestry Dętej, która 

zaprezentowała kilka pieśni patriotycznych. 

 

 

25.11.2022 – Spektakl „Kongres futurologiczny” 

W piątek 25 listopada 2022 sala widowiskowa bieckiego kina „Farys” zamieniła się w salę 

teatralną, a wszystko za sprawą wyjątkowego spektaklu pt. „Kongres futurologiczny”, który 

zaprezentował Teatr Czytelni Dramatu z Centrum Kultury w Lublinie. 

Spektakl w reżyserii Daniela Adamczyka odbył się w ramach programu Teatr Polska 

realizowanego przez Instytut 

Teatralny im. Zbigniewa 

Raszewskiego dzięki dofinansowaniu 

ze środków Ministra Kultury                

i Dziedzictwa Narodowego.  

Teatr Polska jest ogólnopolskim 

programem promocji teatru wśród 

mieszkańców miejscowości, 

mających ograniczony dostęp do 

oferty teatralnej. I nasze miasteczko 

doskonale wpisało się w ten właśnie 

program. Jak wiadomo, Bieczanie do 

najbliższego teatru mają ok. 90 km, co wiąże się nie tylko z ograniczeniami logistycznymi, 

ale również finansowymi.  

Dzięki Teatrowi Czytelni Dramatu i Centrum Kultury w Lublinie mieszkańcy gminy Biecz 

oraz okolicznych miejscowości mieli okazję przenieść się w prawdziwy świat teatru i to           

w dodatku zupełnie za darmo.  
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„Kongres futurologiczny”  w reżyserii Daniela Adamczyka jest adaptacją fantastyczno-

naukowego opowiadania Stanisława Lema. Na scenie oprócz znakomitych aktorów Michała 

Jóźwika (który wcielił się w rolę gwiezdnego podróżnika Ijona Tichy-ego)  i  Jarosława 

Tomicy (który wcielił się w role pozostałych bohaterów), usłyszeć można było autorską 

muzykę na żywo, która doskonale zilustrowała wizję Lema. Przy pomocy muzyki 

smyczkowej, trąbki, elektroniki 

oraz własnych głosów, 

stworzony został tajemniczy 

świat science-fiction, 

funkcjonujący na scenie 

równorzędnie z aktorami. 

Po spektaklu, który  nagrodzony 

został gromkimi brawami,  

odbyło się spotkanie 

publiczności z twórcami 

spektaklu. Dyskusję poprowadził 

profesjonalnie przygotowany 

pod względem merytorycznym, dr Jacek Lech – pracownik Biblioteki Biecz.  Reżyser, 

aktorzy i muzycy ciekawie opowiadali o kulisach pracy nad spektaklem oraz odpowiadali na 

niekoniecznie łatwe pytania publiczności.  

Emocje widzów po spektaklu najlepiej odzwierciedla  jeden z komentarzy na Facebooku 

Bieckiego Centrum Kultury: „Niesamowity! Dystopijny, psychodeliczny, lingwistycznie 

zakręcony. Dwoje aktorów (rewelacyjni!), gra świateł i autorska, przenikliwa muzyka na 

żywo. Fascynujące było odkrywanie nawiązań do tej powieści Lema obecnych w kulturze. To 

był piękny wieczór!” Komentarz zdecydowanie trafiony w punkt. 

 

30.11.2022 – Zabawa andrzejkowa dla dzieci 

W środę, 30 listopada 2022 roku kino „Farys” w Bieczu gościło zaczarowane wróżki               

i magicznych czarodziejów. W to andrzejkowe popołudnie Bieckie Centrum Kultury               

w osobach Anny Jurczak, Weroniki Grygowicz-Dydak oraz Mateusza Matusika 



55 
 

zorganizowało dla najmłodszych czas pełen wróżb, frajdy i zabawy.  

Impreza andrzejkowa dla dzieci rozpoczęła się o godzinie 16:00. Kino „Farys” zamieniło się 

w krainę magii. Tuż po wejściu uczestnicy mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie                    

w przebraniu na tle ozdobnej kurtyny i otrzymać dyniową plakietkę z imieniem. Następnie 

każde dziecko wylosowało cukierki z wróżbami mówiącymi o tym kim zostaną w przyszłości. 

Dziewczynki i chłopcy przekłuwali serca z imionami swojej miłości. Następnym punktem 

programu było przelewanie wosku 

przez dziurkę od klucza. Każdy 

uczestnik zabawy otrzymał woskową 

figurkę, którą mógł później 

wyświetlić na scenie w „teatrze 

cieni”. Figurki przybierały 

różnorodne i niekiedy nieoczywiste 

kształty, a ich interpretacja zależała 

od wyobraźni.  

Po wróżbach tanecznym krokiem 

uczestnicy rozpoczęli część zabaw 

ruchowo-tanecznych. Sporo radości 

przyniósł taniec w parach na 

rozłożonych na scenie plakatach. 

Dzieci doskonale bawiły się w rytmie 

muzyki przy kolorowych światłach i towarzyszących im nad głowami dekoracjach.                  

W przerwie od pląsów na parkiecie, na dzieci czekał słodki poczęstunek. Kończącą to 

andrzejkowe spotkanie wróżbą były „buty wychodzące za próg”. Ostatni pantofelek oznaczał 

najszybsze zamążpójście. Wieńczącym momentem tego magicznego wieczoru było 

pamiątkowe grupowe zdjęcie.  

 

11.12.2022 – Wycieczka do Rzeszowa 

W niedzielę, 11 grudnia 2022 roku odbyła się kolejna wycieczka w ramach sekcji 

turystycznej Bieckiego Centrum Kultury. Tym razem uczestnicy wybrali się do Rzeszowa – 

stolicy województwa podkarpackiego. Mimo ataku zimy udało się nieco zwiedzić miasto           

z przewodnikiem, w czasie 

wolnym zrobić zakupy świąteczne 

w Galerii Rzeszowskiej, a także 

obejrzeć dającą do myślenia 

sztukę teatralną pt. „Wizyta 

starszej pani” w teatrze im. 

Wandy Siemaszkowej.  

Po ponad miesięcznej przerwie 

bieczanie znów mogli skorzystać 

z oferty sekcji turystycznej 

Bieckiego Centrum Kultury i wybrać się na kolejną wycieczkę, a zarazem ostatnią w 2022 

roku. Trasa z Biecza  do Rzeszowa nie jest długa, ale warunki na drodze nie należały do 

najłatwiejszych z powodu śnieżnej aury, która dała o sobie znać poprzedniej nocy. Grupa 
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wyjechała o 10:30, a do miejsca docelowego dotarła ponad dwie godziny później.                       

W Rzeszowie czekał  pan przewodnik, który podał szereg informacji o mieście i opowiedział 

o jego historii. Bieczanie zwiedzili kilka najważniejszych miejsc, znajdujących się głównie              

w centrum Rzeszowa, m.in. Letni Pałac Lubomirskich, jeden z najcenniejszych obiektów 

architektonicznych miasta, Zamek Lubomirskich, pełniący później rolę więzienia, a dziś Sądu 

Okręgowego, unikatowe Wille Secesyjne stojące przy Alei Pod Kasztanami, pomnik Jana 

Pakosławica zwanego Rzeszowskim – pierwszego „pana na Rzeszowie”, kino „Zorzę”,               

z którym współpracuje kino „Farys” w Bieczu, pomnik Tadeusza Nalepy (gitarzysty                       

i wokalisty, legendy polskiego bluesa, twórcy i lidera zespołów Blackout i Breakout), 

miasteczko świąteczne w Rynku, czy też od zewnątrz i wewnątrz Bazylikę Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie. W czasie wolnym  można było we własnym zakresie 

zjeść obiad i zrobić zakupy świąteczne w Galerii Rzeszowskiej.  

Ostatnim i najważniejszym punktem programu było wyjście do teatru im. Wandy 

Siemaszkowej na dwugodzinną sztukę pt. „Wizyta starszej pani” w reżyserii Roberta 

Czechowskiego. Opowiada ona o społeczności małego miasteczka Güllen w Alpach, do 

którego przyjeżdża skrzywdzona przed laty miliarderka Klara Zachanassian, marząca                

o wyrównaniu rachunków z dawnym kochankiem, Alfredem Illem. Proponuje mieszkańcom 

ogromne pieniądze w zamian za morderstwo. Spektakl ukazuje etyczne i moralne postawy 

poszczególnych bohaterów, którzy stają przed dokonaniem trudnego wyboru. To pouczające 

przedstawienie, skłaniające do przemyśleń do czego prowadzi zemsta i jak wiele można 

zrobić dla pieniędzy. Po godz. 20tej Bieczanie wyruszyli w drogę powrotną do domu.  

 

18.12.2022 – Spotkanie wigilijne na bieckim rynku 

W niedzielę, 18 grudnia 2022 roku tradycyjnie na rynku w Bieczu odbyło się wigilijne 

spotkanie z mieszkańcami miasta. Nie zabrakło wspólnej modlitwy, przełamania się 

opłatkiem, gier i zabaw ze św. Mikołajem, pięknych kolęd i pastorałek oraz bogatej części 

artystycznej. Organizatorem wydarzenia było Bieckie Centrum Kultury, a honorowy patronat 

objęli nad nim Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz i Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal. 

W tym roku pogoda była rzeczywiście zimowa, co pozwoliło bardziej poczuć magiczny 

klimat  i atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wigilia na bieckim rynku 

rozpoczęła się o godzinie 13:30, a wszystkich zebranych powitał dyrektor Bieckiego Centrum 

Kultury, Pan Paweł Jamro.  
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Na scenie pojawiła się najpierw „Biecka Orkiestra św. Mikołaja”, czyli dzieci uczestniczące 

w sekcji muzycznej Bieckiego Centrum Kultury, prowadzonej przez opiekuna, Pana Rafała 

Boniśniaka, a także członkowie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu. Wykonawcy 

zaśpiewali kilka znanych kolęd i pastorałek. Do sekcji muzycznej dołączyła w ostatnim czasie 

Oleksandra, ukraińska dziewczynka z Kijowa, która gra na instrumentach perkusyjnych.         

W celu rozwijania swoich umiejętności, otrzymała od św. Mikołaja niezwykły prezent              

w postaci gitary. Kolejnym akcentem był program „Kolędnicy Misyjni – widowisko dzieciom 

z Papui-Nowej Gwinei” w wykonaniu Grupy Misyjnej uczniów z Zespołu Szkół nr 1                 

w Bieczu pod kierunkiem Ojca Jakuba Kowalczyka i Pani Jolanty Alibożek, połączone ze 

zbiórką przeznaczoną na misje. Kolędnicy Misyjni to mali i więksi misjonarze, którzy idąc od 

domu do domu, od rodziny do rodziny, od jednego szpitalnego łóżka od drugiego, 

przypominają wszystkim o narodzinach Chrystusa. Wraz z tym przesłaniem niosą radość              

i pokój Bożego Narodzenia. Opowiadając o życiu dzieci w różnych częściach świata (tym 

razem w Papui-Nowej Gwinei), 

uświadamiają nam, że Kościół 

to nie tylko nasza parafia, ale 

również bracia  i siostry 

mieszkające w odległych 

krańcach świata. Inscenizację 

polskich i ukraińskich tradycji 

bożonarodzeniowych 

zaprezentowała „Pracownia 

Kata”, czyli sekcja teatralna 

Bieckiego Centrum Kultury, 

której opiekunem jest Pani 

Dagmara Dżuła. Na scenie 

lepiono pierogi, wykonywano ozdoby choinkowe i kolędowano. Gościnnie wystąpiła również 

siostra Amanda z dziećmi przystrojonymi w mikołajowe czapki. Ze sceny kilka słów 

podziękowań wygłosiły mamy ukraińskich pociech, które dziękowały za ciepłe przyjęcie w 
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naszym mieście. Bieczanie mogli też skosztować ukraińskich potraw i specjałów. Następnie 

swoje „pięć minut” miał św. Mikołaj, który zaprosił dzieci do uczestnictwa w grach 

i zabawach. Najważniejszym momentem wydarzenia była wspólna modlitwa oraz życzenia ze 

strony włodarzy miasta. Głos zabrali Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz, 

Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Bieczu, ks. dziekan Janusz Kurasz oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal. Dziewczynki przebrane za 

aniołki rozdawały zgromadzonym mieszkańcom opłatki, którymi mogliśmy się podzielić. Na 

zakończenie z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił zespół „Zgraja”.  

 

Równolegle na płycie rynku miało miejsce sporo wydarzeń towarzyszących. Bieczanie 

podziwiali tzw. Żywą Szopkę Betlejemską, w której stała Święta Rodzina. Tuż obok              

w zagrodzie znajdowały się zwierzęta: owce, kozy, króliki, kury, kaczki oraz indyk. Dzieci 

chętnie kierowały się w ich stronę i robiły sobie przy nich zdjęcia. Sporą atrakcją dla 

najmłodszych stały się również przejażdżki kucykami, które zapewniła „Stajnia z Fantazją” 

w Skołyszynie. Ponadto niemałą gratką były zdjęcia ze św. Mikołajem i anielicą. Chodząc na 

wysokich szczudłach częstowali oni dzieci cukierkami. Przy licznych stoiskach odbywał się 

Kiermasz Bożonarodzeniowy, gdzie wystawcy oferowali m.in. bombki choinkowe i różne 

ozdoby, stroiki świąteczne, udekorowane choinki, a także owocowe herbaty, ciasta i miody. 

Mróz tego dnia nie odpuszczał, ale uczestnicy Wigilii na bieckim rynku mogli ogrzać się przy 

specjalnie ustawionych przez organizatorów koksownikach. Spółdzielnia „Bieczynek” 

zapewniła natomiast smaczne wigilijne dania, czyli pierogi ruskie, pierogi z kapustą, żurek 

i barszczyk. Cieszyły się one dużym powodzeniem, bo kolejka chętnych do ich degustacji 

była spora.  
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22.12.2022 – Konkurs  „Bożonarodzeniowy Stroik Świąteczny” w Gminnym 

Przedszkolu 

22 grudnia w Gminnym Przedszkolu w Bieczu rozstrzygnięty został doroczny konkurs 

stroików bożonarodzeniowych zorganizowany przez Gminne Przedszkole przy wsparciu 

finansowym  Bieckiego Centrum 

Kultury. W konkursie mogły wziąć 

udział rodziny dzieci uczęszczających do 

Gminnego Przedszkola. Wszystkie 

dzieci biorące udział w konkursie,              

a było ich w tym roku ok. 70, otrzymały 

upominki w postaci słodyczy, natomiast  

autorzy zwycięskich prac nagrodzeni 

zostali dodatkowymi upominkami w 

postaci dużych pluszaków. Konkursowe 

stroiki przekazane zostały osobom 

starszym, chorym oraz samotnym.  
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DZIAŁALNOŚĆ CYKLICZNA 

 

SEKCJE ZAINTERESOWAŃ BCK 

 

AKROBATYKA SPORTOWA 

Sekcję akrobatyki sportowej prowadził Pan Gabriel Myśliwiec, wykwalifikowany                     

i doświadczony trener akrobatyki. Zajęcia na profesjonalnym sprzęcie typu AIR TRACK 

odbywały się w poniedziałki w godzinach 17:20 – 20:20 oraz w środy w godz. 18:20 – 20:20. 

Na sekcję uczęszczało  w trzech grupach zaawansowania (podstawowa, średnio 

zaawansowana i zaawansowana) ok. 100 dzieci od 7 roku życia chcących m.in. poprawić 

swoją sylwetkę, czy ogólnie mówiąc chcących prowadzić zdrowy styl życia, albowiem 

uprawianie sportów gimnastycznych niesie za sobą wiele korzyści, np. eliminowanie wad 

postawy, rozwój wszystkich 

zdolności motorycznych, rozwój 

zmysłu równowagi oraz orientacji         

w przestrzeni. Akrobatyka uczy 

również skupienia, zaangażowania         

i poświęcenia oraz  rozwija 

koncentrację oraz dyscyplinę. 

Uczestnicy sekcji akrobatyki 

sportowej po raz pierwszy mieli 

okazję zaprezentować swoje 

umiejętności podczas tegorocznego 

Dnia Dziecka. Imponujące 

przewroty i salta zrobiły na publiczności ogromne wrażenie.  

 

  

SEKCJA PLASTYCZNA 

Sekcję plastyczną prowadziła Pani Małgorzata Przybyłowicz, absolwentka Uniwersytetu 

Rzeszowskiego na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Zajęcia 

odbywały się w środy w godz. 16:00 – 18:00 w budynku dworca PKP w Bieczu Na sekcję 

uczęszczało  ponad 30 dzieci, głównie uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolaki. 

Zajęcia plastyczne rozwijały                      

u najmłodszych wrażliwość estetyczną, 

umiejętność dostrzegania i przeżywania 

piękna, rozwijają wyobraźnię, pamięć. 

Dzieci uczyły się wytrwałości, ujawniały  

pomysłowość i oryginalność, odkrywały              

i rozwijały wrażliwości na barwy, formy, 

kształty. Młodzi artyści poznawali różne 

techniki i zagadnienia plastyczne,  a ich 

kreatywne prace zdobiły pracownię 

plastyczną.  
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SEKCJA MUZYCZNA 

Sekcję muzyczną prowadził Pan Rafał Boniśniak, muzyk, perkusista, kompozytor oraz 

stypendysta Ministra Kultury, Nauki i Sportu. Sekcja odbywała się w poniedziałki                    

w godzinach 16:00 – 18:00 w budynku dworca PKP w Bieczu.  

W zajęciach i warsztatach prowadzonych przez energicznego instruktora miało sposobność 

uczestniczyć ok. 30 dzieci i młodzieży podzielonych na trzy grupy zaawansowania.  

Podczas cotygodniowych zajęć dzieci uczyły się grać na takich instrumentach jak gitara 

akustyczna, gitara elektryczna, ukulele, gitara basowa, instrumenty klawiszowe, perkusja czy 

wokal. Zajęcia te oprócz spędzania ciekawie czasu dawały niesamowitą radość                        

z muzykowania, poznawania 

nowych umiejętności oraz 

rozwijania własnych pasji.  

Młodzi muzycy niejednokrotnie 

prezentowali swoje umiejętności 

podczas wydarzeń organizowanych 

przez Bieckie Centrum Kultury. W 

tym roku zespół swoim występem 

uświetnił festyn z okazji Dnia 

Dziecka oraz spotkanie wigilijne  na 

bieckim Rynku 

 

SEKCJA TEATRALNA 

Sekcję teatralną prowadziła Pani Dagmara Dżuła – pedagog szkolny, terapeuta i pasjonat 

teatru. Zajęcia odbywały się w środy w sali widowiskowej kina Farys w Bieczu w godz. 16:00 

– 18:00. Uczestnicy sekcji to głównie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkoły 

podstawowej, ale na zajęcia uczęszczali również nieco starsi aktorzy.  

Celem zajęć było zdobycie przez dzieci i młodzież umiejętności poruszania się w przestrzeni, 

słuchania i wypowiadania się. Zajęcia rozwijały umiejętności komunikowania się                        

z otoczeniem, przekazywania własnych odczuć, otwartości na innych,  miały pomóc wyzbyć 

się strachu, nauczyć pomysłowości, przygotować uczestników aktorsko, dykcyjnie i ruchowo. 

Dzieciaki uczyły się „być” 

na scenie, to praca z 

rekwizytem i świadomością 

własnych słabości i barier.  

Zajęcia, to tak naprawdę 

próby teatralne i praca nad 

konkretnym spektaklem. 

W ramach sekcji teatralnej 

Pani Instruktor stworzyła  

grupę pod nazwą 

„Pracownia Kata”, która 

pomimo młodego wieku 

aktorów wielokrotnie występowała na scenie przed publicznością i zdobywała wysokie 

miejsca w konkursach. 
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„Pracownia Kata” ze spektaklem „Kruki” zakwalifikowała się do finału tegorocznego 37. 

Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK, który odbył się w Małopolskim Centrum 

Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniach 13-15 czerwca 2022. Natomiast w internetowym 

głosowaniu na nagrodę publiczności w ramach prezentacji w sieci finałowych spektakli, 

grupa z Biecza  zdobyła najwięcej, bo aż 4583 głosy, co jeszcze bardziej zmotywowało 

młodych aktorów do ciężkiej pracy. Podczas spotkania wigilijnego na bieckim Rynku 

„Pracownia Kata” zaprezentowała inscenizację polskich i ukraińskich tradycji 

bożonarodzeniowych, podczas której na scenie lepiono pierogi, wykonywano ozdoby 

choinkowe i kolędowano. 

 

 

SEKCJA TAŃCA NOWOCZESNEGO 

Sekcję tańca nowoczesnego prowadziła Pani Monika Wacek. Pani  Instruktor ukończyła 

studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, na kierunku pedagogika                   

w zakresie animacji społeczno-kulturalnej – choreografia tańca. Obecnie kontynuuje rozwój 

swojej pasji konsekwentnie uczęszczając na szkolenia i warsztaty u polskich i zagranicznych 

trenerów. 

Sekcja Tańca Nowoczesnego działająca przy BCK jest sekcją cieszącą się największym 

zainteresowaniem o czym świadczy liczba ok. 100 uczestników. W 2022 roku w jej skład 

wchodziło 7 zespołów zrzeszających 

dzieci i młodzież w przedziale 

wiekowym od drugiej klasy szkoły 

podstawowej, aż po szkołę średnią 

włącznie. Były to: Grupa 

Początkująca, Grupa II, Zgrana 

Paczka, Boom Box, Crazy Dance 

Squad, Black Squad oraz  Big Star 

Team.  

Uprawiając taniec nowoczesny 

podopieczni mieli możliwość 

rozwijania zdolności ruchowych oraz 

poznawania nowych dziedzin tańca. Jest to uniwersalna forma aktywności, z której każdy 

może czerpać przyjemność. Dla osób z dużym zapasem energii była to szansa, by się 

wyszaleć, zaś jednostki spokojne i zamknięte w sobie miały okazję, aby nauczyć się 

wyrażania emocji poprzez ruch. Taniec sprzyja rozwojowi psycho-motorycznemu dzieci, 

umuzykalnia, poprawia koordynację, podnosi sprawność fizyczną i pozytywnie wpływa na 

sylwetkę. Zajęcia uczyły pracy w grupie, odpowiedzialności i umiejętności gospodarowania 

własnym czasem oraz oswajały dzieci z występami publicznymi, co jest niezwykle pomocne 

w dorosłym życiu. 

Młodzi tancerze działającej przy BCK sekcji często prezentują swoje umiejętności na różnych 

imprezach organizowanych na terenie Gminy Biecz i nie tylko. W 2022 grupy uświetniły 

swoimi energicznymi występami festyn z okazji Dnia Dziecka w Bieczu oraz Dni Rożnowic, 

a tym samym przyciągnęły liczne grono widzów. 

 



63 
 

SEKCJA TURYSTYCZNA 

W 2022 Bieckie Centrum Kultury kontynuowało działalność jednej z najmłodszych sekcji  

zainteresowań, a mianowicie sekcji turystycznej, której celem była organizacja 

jednodniowych wycieczek autokarowych, umożliwiających mieszkańcom poznawanie 

ciekawych zakątków kraju. Sekcja 

działała pod opieką pracownika 

Bieckiego Centrum Kultury  Pana 

Konrada Mierzwy, który w całości 

zajmował się organizacją wycieczek, 

począwszy od zaplanowania miejsca, 

zaplanowania przebiegu dnia, rozmów         

z przedsiębiorcami i przewoźnikami 

czy zorganizowania ubezpieczenia, a 

skończywszy na opiece nad 

uczestnikami w dniu wycieczki. 

Wycieczki do miejsc wartych 

odwiedzenia odbywały się z reguły  

raz w miesiącu. W 2022 roku w ramach sekcji turystycznej zorganizowane zostały wycieczki 

do Krakowa, Oświęcimia, Wadowic, Budapesztu (2 razy), Krakowskiego zoo i  Ojcowskiego 

Parku Narodowego, Zamościa, Przemyśla i Krasiczyna oraz Rzeszowa. 

Zainteresowanie wycieczkami było duże co świadczy o tym, że pomysł utworzenia sekcji 

turystycznej był strzałem w dziesiątkę. 

 

SEKCJA SZLAKIEM SZTUKI 

W 2022 Bieckie Centrum Kultury kontynuowało działalność jednej z najmłodszych sekcji 

zainteresowań dla dorosłych mianowicie „Szlakiem Sztuki”, prowadzonej przez pracowników 

Bieckiego Centrum Kultury Panią Weronikę Grygowicz-Dydak oraz Panią Annę Jurczak. 

Zajęcia, które odbywały się w 

piątki w godz. 17:00 – 19:00 

w budynku dworca PKP                     

w Bieczu,  miały charakter 

spotkań w gronie osób, dla 

których różnego rodzaju 

plastyczne czy manualne 

działania są interesującym 

sposobem na spędzenie 

jesienno – zimowych 

wieczorów. A ponieważ każdy 

może być inspiracją, była to okazja do podzielenia się z innymi uczestnikami swoją 

kreatywnością i pomysłami. W trakcie spotkań instruktorki wraz z podopiecznymi tworzyły 

stroiki świąteczne, ozdoby, różnego rodzaju  elementy dekoracyjne, proste formy ceramiczne, 

prostą biżuterię, rysunki, próbowały pracy z gliną, malowanie na drewnie, decoupage, itp.           

W sezonie letnim sekcja „Szlakiem Sztuki” zgodnie z założeniami  „wyszła w teren” 

organizując wycieczki w poszukiwaniu miejsc wyjątkowych przyrodniczo i kulturalnie. 
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Dlatego też w lipcu zorganizowana została wycieczka do Skamieniałego Miasta                            

w Ciężkowicach, natomiast w sierpniu na Połoninę Caryńską w Bieszczadach. We wrześniu 

mała odbyć się wycieczka na Tarnicę (również w Bieszczadach) jednak ze względu na złe 

warunki atmosferyczne ta propozycja została odwołana w ostatniej chwili.  

 

SEKCJA SPORTOWA – TENIS STOŁOWY 

Zajęcia sekcji sportowej – tenis stołowy przy Bieckim Centrum Kultury skierowane były do 

dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Biecz. Odbywały się w każdy czwartek w godz. 

16:00 – 18:00 w świetlicy budynku dawnego przedszkola w Strzeszynie. Zajęcia prowadzone 

były pod okiem pracownika Bieckiego Centrum Kultury Pana Grzegorza Augustowskiego.  

Sekcja sportowa powstała w grudniu 2021 i pomimo krótkiego stażu w zyskała szerokie 

grono zainteresowanych. Na zajęcia 

uczęszczało ok 20 osób - głównie chłopcy, 

ale nie brakowało także dziewcząt. Do 

dyspozycji grających były dwa 

profesjonalne stoły oraz rakiety i piłeczki. 

Uczestnicy mogli aktywnie spędzać czas 

poznając zasady i przepisy gry w tenisa 

stołowego, zarówno w teorii, jak                 

i w praktyce. Celem zajęć było  

opanowanie podstawowych umiejętności 

gry: uchwyt rakietki, postawa gotowości, 

podstawowa praca nóg, prawidłowa technika poszczególnych uderzeń, a także zasady fair 

play. Dzieci, które nie miały jeszcze do czynienia z tym sportem, miały okazję  poznać go od 

postaw i stopniowo rozwijać swoją technikę, natomiast bardziej zaawansowani uczestnicy 

mieli możliwość udoskonalenia poziomu gry. Podczas trwania sekcji dzieci nabywały 

umiejętności pogodzenia się z porażką i radości ze zwycięstwa odniesionego w uczciwej grze.  

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 

Od stycznia 2022 Bieckie Centrum Kultury w przekazanym od Gminy Biecz budynku 

dawnego przedszkola w Strzeszynie rozpoczęło zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. 

Opiekę nad uczestnikami 

we wtorkowe popołudnia tj. 

w godz. 16:00 – 18:00 

sprawowali pracownicy 

Bieckiego Centrum Kultury 

Pani Anna Jurczak oraz 

Pan Mateusz Matusik. 

W tym czasie odbywały się 

zajęcia manualne, a także 

gry i zabawy ruchowe 

rozwijające spostrzegawczość, refleks i myślenie przyczynowo - skutkowe. Opiekunowie 

starali się, aby zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowania wyobraźni. 

Uczestnicy mieli do dyspozycji gry planszowe, materiały plastyczne, piłkarzyki, cymbergaj 
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czy stoły do tenisa. Na świetlicę uczęszczało od 20 do 30 dzieci ze Strzeszyna. Na 

zakończenie karnawału w budynku dawnego przedszkola zorganizowana została zabawa 

karnawałowa dla dzieci ze Strzeszyna i  nie tylko.  

 

ZAJĘCIA PILATES 

Z myślą o kobietach w październiku 2022 Bieckie Centrum Kultury wprowadziło nową ofertę 

zajęć ruchowych, a mianowicie pilates, czyli system ćwiczeń fizycznych, którego celem jest   

rozciągnięcie i uelastycznienie wszystkich 

mięśni ciała. Zajęcia odbywały się w czwartki              

w budynku kina Farys w Bieczu, a prowadziła je 

wykwalifikowana instruktorka Pani Magdalena 

Stawarz. Zajęcia odbywały się w trzech grupach 

liczących po ok 10 osób. Uczestniczkami były 

kobiety w szerokim przedziale wiekowym.  

Wprowadzając nową ofertę Bieckie Centrum 

Kultury wyszło naprzeciw oczekiwaniom kobiet, 

które trenując w miłym towarzystwie  chciały 

walczyć o swoje zdrowie. 

 

 

INNE FORMY CYKLICZNEJ DZIAŁALNOŚCI BCK 

 

KINO FARYS W BIECZU 

Kino FARYS w Bieczu czynne było codziennie tj. od poniedziałku do niedzieli. W dniach 

poniedziałek-sobota kino czynne było w godz. 08:00-22:00, natomiast w niedziele w godz. 

14:00-22:00.  Najnowsze filmy z cyfrowego projektora wyświetlane były od piątku do wtorku 

w godzinach popołudniowych i wieczornych, jednak w przypadku dodatkowo zamówionych 

wcześniej seansów dla grup zorganizowanych, projekcje filmów obywały się również przed 

południem w ciągu całego tygodnia.  

Jednak działalność kina to nie tylko film sam w sobie. Aby widzowie mogli spędzić miło czas 

oglądając najnowsze premiery filmowe, pracownicy kina musieli uprzednio wykonać szereg 

prac związanych z działalnością kina „od kuchni”, jak np.: współpraca z dystrybutorami 

(ustalanie terminarza, zamawianie filmów, zamawianie i odsyłanie dysków z filmami, 
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zamawianie plakatów, zamawianie kluczy do filmów, raportowanie sprzedaży biletów), 

zgrywanie filmów, tworzenie playlist (zwiastuny, reklamy) zgodnie z wytycznymi, 

raportowanie wykonania świadczeń reklamowych, wprowadzanie danych do systemu 

biletowego, plakatowanie, prowadzenie strony internetowej czy Facebook-a. Po zakończeniu 

wyświetlania filmów pracownicy zobowiązani byli również do opracowywania dziennych, 

tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych oraz półrocznych raportów do wszelakich 

instytucji kinowych (Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, 

Polski Instytut Sztuki Filmowej, Związek Artystów Wykonawców STOART, Filmoteka 

Narodowa, Siec Kin Studyjnych i Lokalnych) 

W kinie działał również sklepik, w którym widzowie mogli zaopatrzyć się przed wejściem na 

seanse, jednak od 1 stycznia do 28 lutego ze względu na obostrzenia pandemiczne działalność 

sprzedaży artykułów spożywczych w kinach w całej Polsce została zawieszona. 

Ze względu na panującą od długiego czasu pandemię koronawirusa, a tym samym obostrzenia  

w działalności kin w całej Polsce zarządzane przez Prezesa Rady Ministrów, działalność kina 

FARYS w Bieczu w I połowie 2022  była w dużej mierze ograniczona, albowiem od 01 

stycznia do 28 lutego zmniejszony został do 30% limitu miejsc udostępnianych publiczności 

W 2022 roku z cyfrowego projektora wyświetlono 85 filmów na 619 seansach. Kino 

odwiedziło  w tym czasie 10516 widzów.   

 

PLENEROWE KINO LETNIE 

Nieodłączną częścią wakacji w gminie Biecz jest Plenerowe Kino Letnie. W czerwcu 

pracownicy Bieckiego Centrum Kultury podjęli działania związane z uruchomieniem 

tegorocznego Plenerowego Kina Letniego, tj. podjęto rozmowy z dystrybutorami oraz 

instytucjami filmowymi w celu 

ustalenia szczegółów współpracy.  

Tegoroczne seanse pod chmurką 

zorganizowane zostały dwa razy.              

W piątek 22 lipca  o godz. 21:00 w 

parku przy kinie Farys widzowie 

obejrzeli komediodramat Małgorzaty 

Szumowskiej „Śniegu już nigdy nie 

będzie”, natomiast 19 sierpnia 

wyświetlony został polski dramat w 

reżyserii  Łukasza Gutta pt. 

„Wszystkie nasze strachy”.  

Każdego roku bezpłatne projekcje filmowe pod gołym niebem cieszą się dużym 

zainteresowaniem. Przy okazji każdego seansu w ramach Plenerowego Kina Letniego Bieckie 

Centrum Kultury zapewnia 70 bezpłatnych leżaków. 

 

SIŁOWNIA W GRUDNEJ KĘPSKIEJ 

W stycznia 2022 Bieckie Centrum Kultury wznowiło działalność siłowni w Grudnej 

Kępskiej. Po przeprowadzeniu gruntownej konserwacji sprzętu dorośli oraz młodzież od 16 

roku życia mogli bezpłatnie korzystać ze sprzętu firmy KETTLER - rowerek, twister, atlas, 

bieżnia, a także zagrać w bilard. Siłownia zlokalizowana na poddaszu Domu Ludowego              



67 
 

w Grudnej Kępskiej czynna była trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki               

w godzinach 16:00 – 20:00.   

 

BIECZANIE ZNANI I MNIEJ ZNANI 

W 2022 roku Bieckie Centrum Kultury kontynuowało cieszącą się ogromnym 

zainteresowaniem inicjatywę, której celem było przybliżenie i poszerzenie wiedzy                         

o wybitnych bieczanach, czasem może mniej znanych, ale równie zasłużonych dla lokalnej 

społeczności. Jest to podstrona na stronie internetowej Bieckiego Centrum Kultury 

www.bck.biecz.pl o nazwie „Bieczanie znani i mniej znani”, w której co tydzień 

prezentowane były sylwetki osób, które przyczyniły się do rozwoju naszej małej ojczyzny. 

Były to często postacie bardzo zasłużone, ale współcześnie trochę zapomniane.  

W Bieczu istnieją do dziś materialne dowody ich społecznej i zawodowej aktywności. 

Wszelkie materiały, artykuły, wywiady, zdjęcia poszukiwał i redagował instruktor BCK Pan 

Grzegorz Augustowski, który poświęcał mnóstwo czasu, aby czytelnicy mogli poznać 

sylwetki zasłużonych, aczkolwiek niestety zapomnianych postaci. Stronę, poprzez przesyłanie 

życiorysów, dokumentów i zdjęć rodzinnych dotyczących ciekawych bieczan, także tych 

mniej znanych, mogli współredagować również czytelnicy. Już od pierwszego artykułu           

z cyklu „Bieczanie znani i mniej znani” zauważalne było ogromne zainteresowanie 

mieszkańców tym tematem o czym świadczą liczne komentarze pod artykułami zarówno na 

stronie internetowej BCK, ale przede wszystkim na profilu naszej instytucji oraz na profilu 

„Bieczan znanych i mniej znanych” na Facebook-u. W 2022 dzięki nowej inicjatywie 

Bieckiego Centrum Kultury czytelnicy poznali 41 sylwetek niekoniecznie bardzo znanych 

Bieczan, a jednak bardzo zasłużonych, natomiast od początku istnienia podstrony tj. od 

kwietnia 2021 zaprezentowanych zostało 76 postaci.  

 

DWORZEC PKP - WYSTAWA  PN. „Z DZIEJÓW KOLEI W BIECZU” 

W budynku dworca kolejowego w Bieczu znajduje się poczekalnia, gdzie podróżni, czekając 

na pociąg, mogli obejrzeć wystawę pn. „Z 

dziejów kolei w Bieczu”, a na niej archiwalne 

bilety, rozkłady jazdy, mundur konduktora itd. 

Wystawa czynna była od poniedziałku do 

piątku w godz. 7:00 - 15:00, natomiast od 

połowy czerwca nawet do godziny 19:00. 

Opiekę nad nią sprawował pracownik 

http://www.bck.biecz.pl/
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Bieckiego Centrum Kultury Pani Elżbieta Pyznar.  Ponadto w godzinach popołudniowych               

w budynku PKP odbywały się zajęcia w ramach sekcji zainteresowań działających przy 

Bieckim Centrum Kultury.  

 

FERIE ZIMOWE Z BCK 

Każdego roku w okresie ferii zimowych Bieckie 

Centrum Kultury nie zapomina o najmłodszych 

mieszkańcach gminy Biecz. Podczas zimowej przerwy 

międzysemestralnej tzn. od 17 do 28 stycznia 2022 roku 

trwały dwutygodniowe „wesołe ferie” z Bieckim 

Centrum Kultury, których inicjatorem, przy wsparciu 

pozostałych pracowników, była Pani Anna Jurczak – 

instruktor BCK,  Kolejna odsłona zajęć dla dzieci           

i młodzieży cieszyła się dużym zainteresowaniem. W 

zaproponowanym przez instruktorkę cyklu spotkań           

i zabaw wzięły udział dzieci w różnym wieku – zarówno szkolnym, jak i przedszkolnym. 

Zabawy organizowane w kinie „Farys” przyciągnęły nie tylko najmłodszych mieszkańców 

Biecza, ale także ich kolegów i koleżanki z różnych miast, spędzających ferie u najbliższych. 

Zajęcia podczas tegorocznych zimowych ferii odbywały się w każdy poniedziałek i piątek          

w godzinach 9:00-12:00. 

 

WAKACJE Z BCK 

Rokrocznie podczas sezonu wakacyjnego Bieckie Centrum Kultury przygotowuje dla 

najmłodszych mieszkańców szeroką ofertę zajęć, które mają na celu uatrakcyjnić wakacyjną 

przerwę od szkoły. Czas dzieciom organizowali pracownicy Bieckiego Centrum Kultury pod 

kierownictwem Pani Anny Jurczak i Pani Weroniki Grygowicz-Dydak. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i tegoroczne wakacyjne spotkania z dziećmi podzielone 

były na bloki tematyczne, dzięki czemu każdy uczestnik mógł wybrać takie zajęcia, które 

najbardziej odpowiadały jego zainteresowaniom: „Pomaluj mój świat – zajęcia plastyczne           

w plenerze”, „Śpiewać każdy może – karaoke i zabawy z muzyką”, „Łączy nas piłka – zajęcia 

sportowe i gry zespołowe”, „Handmade dla dzieci”, „Z bajką w tle – quizy, kolorowanki, 

zgadywanki”, „Aerobic Dance – ćwiczenia orientacji przestrzennej i pamięci ruchowej” oraz 

„Bezpieczny tydzień – spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej i policji”.  
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Wakacje rozpoczęte zostały od pracy z pędzlem i nauki malowania „martwej natury”.  Dzieci 

próbowały tworzyć szkic, a następnie przenosiły rysunek za pomocą farb na właściwy 

obrazek. Zadanie nie było łatwe, ale przyniosło sporo zadowolenia z ukończonych prac. 

Kolejny tydzień był wyzwaniem dla tych którzy kochają śpiewać. Zabawy muzyczne              

i karaoke dały możliwość zaprezentowania się dzieciom i zaśpiewania ulubionych przebojów. 

Dzieci mogły poczuć się na 

scenie jak prawdziwe 

gwiazdy. „Łączy nas piłka” – 

to tydzień, na który męskie 

grono uczestników zajęć 

czekało zdecydowanie 

najbardziej. Gry zespołowe, 

zabawy sportowe, rozgrywki 

piłkarskie dostarczały moc 

wrażeń i emocji. „Handmade”, 

czyli robótki ręczne rozpoczęły drugą połowę wakacji. Każde dziecko miało okazję stworzyć 

swoją własną bransoletkę z koralików w różnych kształtach i kolorach. Uczestnicy zajęć 

pracowali  również na szkle metodą „Decoupage” czyli zdobieniem polegającym na 

przyklejaniu specjalnych papierów lub serwetek na odpowiednio przygotowane powierzchnie. 

W ten sposób powstały przepiękne słoiki ozdobne, które dzieci mogły wykorzystać w domu 

jako wazon na kwiaty bądź przybornik na kredki. Następny tydzień minął w towarzystwie 

ulubionych bajek, bohaterów, postaci i kreskówek. Dzieci rysowały własne komiksy               

i tworzyły scenariusze w drużynach zespołowych. Zajęcia te ukazały niesamowitą wyobraźnię 

i kreatywność najmłodszych. Kolejną ofertą dla tych, którzy lubią aktywność fizyczną był 

tydzień „Aerobik – Dance”. Podczas spotkań cała grupa wspólnie uczyła się podstawowych 

kroków aerobiku i ćwiczeń połączonych z tańcem w rytm muzyki. Dzieci miały okazję 

poczuć się jak trenerzy i poprowadzić całą grupę zgodnie z wymyślonymi przez nich samych 

krokami fitness.  

Przedostatni tydzień to „Bezpieczny Tydzień” w ramach którego dzieci gościły w kinie Farys 

w Bieczu policjantów z 

Komisariatu Policji w 

Bieczu i odwiedziły 

jednostkę Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bieczu. 

30 sierpnia w ostatni dzień 

wakacji z Bieckim 

Centrum Kultury w kinie 

Farys odbyła się 

dyskoteka dla wszystkich 

uczestników zajęć. Klimat 

stworzyły dekoracje, 

balony, kolorowe światła i 

wytwornica dymu. Dzieci 



70 
 

mogły bawić się bez końca, pomiędzy konkursami tanecznymi i pokazami talentów znalazł 

się również czas na odpoczynek   i poczęstunek. 

Nieopisaną radością tych spotkań jest nieustający uśmiech na twarzach najmłodszych. 

Zajęcia przy  kinie  „Farys” odbywały się pod fachową opieką instruktorki BCK Pani Anny 

Jurczak, która przy wsparciu pozostałych pracowników BCK dwa razy w tygodniu przez 3 

godziny dziennie umilała wakacje dzieciom zarówno z terenu Gminy Biecz, jak i małych 

gości przebywających w tym czasie w naszym mieście.  

 

ZESPÓŁ MUZYCZNY „LIVE EFFECT” 

 

W 2022 w siedzibie Bieckiego Centrum Kultury 

regularnie w piątki w godzinach wieczornych próby 

prowadził działający przy BCK  zespół weselny LIVE 

EFFECT. Grupa składająca  się z 6 osób wielokrotnie 

przygotowywała oprawę muzyczną  podczas różnych 

pikników, festynów, imprez czy uroczystości 

organizowanych lub współorganizowanych przez 

Bieckie centrum Kultury.  

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA 

 

WNIOSKI O WSPARCIE FINANSOWE 

Budżet Bieckiego Centrum Kultury niestety nie należy do dużych, dlatego każdego roku BCK 

składa wiele wniosków do różnych instytucji o wsparcie finansowe na organizację większych 

i mniejszych wydarzeń kulturalnych czy nowych ciekawych inicjatyw. W 2022 roku BCK  

złożyło oraz na bieżąco aktualizowało (również złożone w roku 2021) następujące wnioski: 

• Wniosek o dotację z Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS na organizację 

wydarzenia Kromer Festival Biecz 2022  

• Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu 

Dotacyjnego „Niepodległa” na lata 2017-2022 - Kromer Festiwal Biecz 2022 

• Wniosek o wparcie finansowe Województwa Małopolskiego – Kromer Festival Biecz 

2022 

• Wniosek o dotację z Fundacji PZU  z przeznaczeniem na realizację projektu Kromer 

Festival Biecz 2022 

• Wniosek o wsparcie finansowe  PGE Polskiej Grupy Energetycznej z przeznaczeniem 

na realizację projektu Kromer Festival Biecz 2022 

• Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających              

w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
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EtnoPolska. Edycja 2022 – „Bieckie smaki i smaczki” – wydarzenie towarzyszące 

Kromer Festival Biecz 2022  

• Wniosek o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację 

Kromer Festival Biecz 2022 

• Wniosek o dotację z Narodowego Centrum Kultury w programie „Kultura                      

i interwencje” na realizację wystawy i publikacji „Bieczanie znani i mniej znani”. 

• Wniosek o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Królewski 

Biecz - dziedzictwo kulturowe Polski dostępne dla wszystkich" 

• Wniosek "Patria, civitas, pro publico bono - Centrum Wychowania i Edukacji 

Patriotycznej w Bieczu - etap II"- Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, złożony               

w imieniu  Fundacji na Rzecz Szpitala Ubogich w Bieczu 

• Wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON) o udzielenie grantu w projekcie „Kultura bez barier” - Kromer Festival 

Biecz 2022  

• Złożenie oferty w konkursie „Mecenat Małopolski” organizowanym przez 

Województwo Małopolskie  - koncert „Musica Cantata verbis” – oferta zgłoszona           

w imieniu Towarzystwa Kulturalnego Biecza i Regionu 

• Wniosek o dotację z Narodowego Centrum Kultury w programie Dom Kultury+ 

projektu „Otwarci na kulturę” 

• Wniosek o dotację w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji 

Ekologicznej” – działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Biecz 

• Wniosek do dotację z Narodowego Centrum Kultury projektu „Zaproś nas do siebie” 

• Wniosek o objęcie przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę Patronatem Honorowym 

ósmej edycji Festiwalu Muzyki Dawnej – Kromer Festival Biecz 2022 

• Wniosek o dofinansowanie w programie grantowym Fundacji Polskiego Funduszu 

Rozwoju „Wakacyjna AktywAKCJA”  wycieczki dla dzieci polskich i ukraińskich 

• Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Muzyka     

o dofinansowanie zadania Kromer Festiwal Biecz 2023  

• Wniosek o dotację z Fundacji PZU  z przeznaczeniem na realizację projektu Kromer 

Festival Biecz 2023 

• Wniosek o dotację z Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS na organizację 

wydarzenia Kromer Festival Biecz 2023 

 

UDOSTĘPNIANIE SALI KINA, OBSŁUGA I NAGŁAŚNIANIE IMPREZ 

ORAZ SPOTKAŃ 

Bieckie Centrum Kultury to nie tylko organizacja własnych wydarzeń kulturalno – 

rozrywkowych, ale także bezpłatne udzielanie wsparcia innym organizatorom poprzez 

nagłaśnianie np. festynów organizowanych przez poszczególne sołectwa, pikników, 

przeglądów dorobku i uroczystości  organizowanych przez szkoły z terenu gminy Biecz czy 

wydarzeń organizowanych przez pozostałe bieckie instytucje kultury. Wielokrotnie, wraz            

z obsługą akustyka oraz pozostałych pracowników BCK, udostępniana zostaje sala 
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widowiskowa kina Farys na wszelakie próby przed występami szkolnymi, na spotkania, 

rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, teatrzyki, itp.  

 

W 2022 podobnie jak w latach ubiegłych Bieckie Centrum Kultury było do dyspozycji 

wszystkich szkół i instytucji z terenu gminy Biecz i chętnie służyło pomocą  zarówno pod 

względem technicznym, jak i merytorycznym.  

• 10.01.2022 – Jubileusze małżeńskie – Rożnowice - nagłośnienie 

• 15.01.2022 – Kolędowanie w Strzeszynie – nagłośnienie 

• 27.03.2022 – Spotkanie Koła Pszczelarzy w Bieczu – Kino Farys – udostępnienie sali 

i nagłośnienie 

• 31.03.2022 – Teatrzyk dla dzieci - wynajęcie sali kina Farys wraz z nagłośnieniem 

• 01.04.2022 – Teatrzyk dla dzieci - wynajęcie sali kina Farys wraz z nagłośnieniem 

• 06.04.2022 – Rekolekcje ZSZ w Bieczu – udostępnienie sali kina Farys wraz                   

z nagłośnieniem 

• 07.04.2022 – Rekolekcje ZSZ w Bieczu – udostępnienie sali kina Farys wraz                

z nagłośnieniem 

• 11.04.2022 – Teatrzyk dla dzieci - wynajęcie sali kina Farys wraz z nagłośnieniem 

• 26.05.2022 – Dzień Matki w SP w Grudnej Kępskiej cz. 1– nagłośnienie 

• 27.05.2022 – Dzień Rodziny w Libuszy (próba) – nagłośnienie 

• 28.05.2022 – Dzień Rodziny w Libuszy – nagłośnienie 

• 01.06.2022 – Finał konkursu organizowanego przez Muzeum Ziemi Bieckiej - Kino 

Farys – udostępnienie sali i nagłośnienie 

• 02.06.2022 – XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom– Biecz Rynek – 

nagłośnienie – rozłożenie leżaków 

• 02.06.2022 – Próba Bieckiej Kapeli Biesiadnej przed uroczystością Bożego Ciała – 

Biecz, budynek PKP - udostepnienie 

• 03.06.2022 – Biecki Uniwersytet Złotego Wieku – Kino Farys – udostępnienie sali                

i nagłośnienie 

• 03.06.2022 – Dzień Matki w SP w Grudnej Kępskiej cz. 2– nagłośnienie 

• 04.06.2022 - Akcja edukacyjna "Wymień odpad na sadzonkę" – Biecz deptak – 

nagłośnienie oraz przeprowadzenie animacji dla dzieci 

• 06.06.2022 – Próba WTZ przed Ogólnopolskim Przeglądem Teatralnym „Skrzydlaty 

Teatr” - Kino Farys – udostępnienie sali i nagłośnienie 

• 12.06.2022 - Miejsko-Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze – Biecz Stadion – 

nagłośnienie 

• 12.06.2022 – Literacki Biecz Wacława Potockiego – nagłośnienie w bibliotece oraz 

zajęcia plastyczne dla dzieci na skwerze za BCK 

• 21.06.2022 – Przegląd Dorobku Szkoły w Libuszy – nagłośnienie próby  

• 21.06.2022 – Akademia w szkole w Grudnej Kępskiej - nagłośnienie 

• 22.06.2022 – Przegląd Dorobku Szkoły w Libuszy – nagłośnienie próby oraz 

nagłośnienie uroczystości 

• 22.06.2022 – Walne Zgromadzenie członków JSM - udostępnienie sali i nagłośnienie 
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• 23.06.2022 – Próba przed zakończeniem roku szkolnego SP nr 1 w Bieczu - Kino 

Farys – udostępnienie sali i nagłośnienie 

• 24.06.2022 – Zakończenie roku szkolnego SP nr 1 w Bieczu - Kino Farys – 

udostępnienie sali i nagłośnienie 

• 26.06.2022 – Niedziela z Rodziną w ZSP w Korczynie – nagłośnienie oraz 

przeprowadzenie animacji 

• 03.07.2022 – Dni Rożnowic – wynajęcie sprzętu nagłaśniającego, wypożyczenie 

sceny 

• 11-17.08.2022 – Obchody 80. Rocznicy Zagłady Getta w Bieczu (organizacja              

i pokrycie kosztów wycieczki do Bardejowa, sfinansowanie wiązanek i zniczy 

składanych przy tablicach pamiątkowych w Bieczu, plakatowanie) 

• 18.09.2022 – Obchody Gminnego Dnia Strażaka w Rożnowicach - nagłośnienie 

• 18.09.2022 – I Memoriał Jana Grygowicza - Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej 

Chłopców i Młodzików - wręczenie nagród w kinie Farys w Bieczu oraz wyświetlenie  

reportażu o śp. Janie Grygowiczu   

• 12.10.2022 – Próba przed Dniem Edukacji Narodowej - udostępnienie sali kina Farys    

i nagłośnienie  

• 12.10.2022 – Próba przed Dniem Edukacji Narodowej - udostępnienie sali kina Farys  

i nagłośnienie  

• 17.10.2022 – Gminny Dzień Edukacji Narodowej - udostępnienie sali kina Farys         

i nagłośnienie  

• 18.10.2022 – Teatrzyk dla dzieci - wynajęcie sali kina Farys wraz z nagłośnieniem 

• 19.10.2022 – Teatrzyk dla dzieci - wynajęcie sali kina Farys wraz z nagłośnieniem 

• 27.10.2022 – Konferencja Naukowa - Wacław Potocki w czterechsetną rocznicę 

urodzin - nagłośnienie – restauracja Grodzka  

• 29.10.2022 – Inauguracja Uniwersytetu Złotego Wieku - udostępnienie sali kina Farys 

i nagłośnienie  

• 31.10.2022 – Pomoc przy montażu sceny mobilnej przed uroczystością Wszystkich 

Świętych – cmentarz komunalny w Bieczu 

• 02.11.2022 - Pomoc przy demontażu sceny mobilnej po uroczystość Wszystkich 

Świętych – cmentarz komunalny w Bieczu 

• 03.11.2022 - Teatrzyk dla dzieci - wynajęcie sali kina Farys wraz z nagłośnieniem 

• 06.11.2022 – Koncert „Świecie nasz” w Bibliotece Biecz - nagłośnienie 

• 07.11.2022 – Próba przed Świętem Niepodległości - ZSZ w Bieczu - udostępnienie 

sali kina Farys i nagłośnienie  

• 08.11.2022 - Próba przed Świętem Niepodległości - ZSP w Libuszy – nagłośnienie 

• 08.11.2022 - Święto Niepodległości - ZSP w Libuszy – nagłośnienie 

• 08.11.2022 - Próba przed Gminnym Świętem Niepodległości - ZSP w Binarowa – 

udostępnienie sali kina Farys i nagłośnienie 

• 09.11.2022 - Próba przed Świętem Niepodległości - ZSZ w Bieczu - udostępnienie 

sali kina Farys i nagłośnienie  
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• 10.11.2022 - Próba przed Gminnym Świętem Niepodległości - ZSP w Binarowa – 

udostępnienie sali kina Farys i nagłośnienie 

• 10.11.2022  - Święto Niepodległości - ZSZ w Bieczu - udostępnienie sali kina Farys        

i nagłośnienie  

• 12.12.2022 – Teatrzyk dla dzieci - wynajęcie sali kina Farys wraz z nagłośnieniem 

• 13.12.2022 – Teatrzyk dla dzieci - wynajęcie sali kina Farys wraz z nagłośnieniem 

• 16.12.2022 – Biecka Akademia Bezpieczeństwa  - udostępnienie sali kina Farys             

i nagłośnienie 

• 18.12.2022 – Koncert Oskara Cenkiera w Bibliotece – nagłośnienie  

 

 

 

 

 

 

 

Biecz, 16.01.2023 r. 


