
   Gminny Ośrodek Kultury  w Charsznicy                                                                  . 

DANE KONTAKTOWE: 

 
logo: 

    
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    
    
    
    
    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        w w w w     Charsznicy                                             Charsznicy                                             Charsznicy                                             Charsznicy                                             
Kapuścianej Stolicy PolskiKapuścianej Stolicy PolskiKapuścianej Stolicy PolskiKapuścianej Stolicy Polski    

nazwa instytucji/jednostki Gminny Ośrodek Kultury  w Charsznicy  

dyrektor Beata Badoń 
miejscowość Miechów-Charsznica 
adres pocztowy ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica   
adres nowej siedziby ul. Kolejowa 22 
telefony centrala: nr bezpośredni: 
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dyrektor nr wewnętrzny: 20 (41)382 63 40 
księgowość nr wewnętrzny: 53  
fax (41)383 62 40 
e-mail gok@charsznica.pl 

czas pracy pon./p-tek     7:30 - 15:30                              
lub wg. harmonogramu imprez 

 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury  w Charsznicy określa statut, a ponadto 
wynika z ogólnej polityki kulturalnej państwa, istniejących tradycji, trendów 
współczesnej cywilizacji  i  przeobrażeń kulturowych oraz potrzeb środowiska.               

Obsada kadrowa jest skromna (brakuje etatowych instruktorów!), ale GOK 
pozyskuje i otacza się ludźmi nietuzinkowymi z artystyczną duszą; skupia wokół 
siebie wszystkich „nawiedzonych” i „popaprańców”, korzystając z ich zapału                            
oraz nieskończonych możliwości.  

Wytyczne  unijne wymuszają na nas ujęcie w ramy prawne tych poczynań; 
tworzymy podwaliny pod pracę z wolontariatem na zasadzie długofalowych 
uzgodnień i umów. Ogłaszamy  stały nabór chętnych do tej formy współpracy.   

Weteranem działalności na tej niwie jest orkiestra dęta „Tempo”. 



 
Niedzielna próba orkiestry „Tempo” w GOK 

 

Założona przez księdza dziekana Ludwika Michalika i przejęta od charsznickiej 
parafii w spadku, powstała przed 35 laty i od tamtego czasu niezmiennie gra                         
pod doświadczoną batutą kapelmistrza Zbigniewa Czaja. Społecznikowskiej 
pasji, zaangażowania i bezinteresownej pracy jej członków nie sposób 
przecenić. Reprezentuje Gminę Charsznica na wszystkich lokalnych eventach 
artystycznych, paradach, koncertach, przeglądach a także festiwalach szczebla 
wojewódzkiego, zdobywając zasłużenie czołowe miejsca. Występuje również              
w barwach miejscowej OSP i z ramienia Parafii Matki Bożej Różańcowej                              
w Charsznicy.       

GOK pracuje projektami, wdrażając metody BORIS i CAL w myśl wytycznych 
unijnych, angażując w swoje działania wszystkich chętnych i przekonując 
sceptyków. Nie działa w społeczności charsznickiej na zasadzie konkurencji                                  
i niezdrowej rywalizacji, ani też w odosobnieniu. Chętnie nawiązuje współpracę                  
i podejmuje współdziałania na wszystkich możliwych obszarach, a to z druhami 
strażakami, to z kościołem, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi itd.         
Włącza się w dożynki powiatowe, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 
parafiady, festyny szkolne, przeglądy, festiwale i konkursy ponadlokalne.                  
Stąd czasem „sukces ma wielu ojców”.                  



 
Ekipa GOK na dożynkach powiatowych  

 
Z dojrzałych plonów naszych pól ręce charsznickich dziewcząt                                              
uwiły żniwny wieniec.  
Bierz Gospodarzu w swoje dłonie symbol  dobrych  plonów                                                                       
i dożynkowej uciechy.                                                                                                                              
Owies w wieńcu pomnoży dobytek, zasuszony kwiat serce rozweseli,                                   
dorodna głowa kapusty doda splendoru.  
Niechaj co roku pszeniczny dożynkowy dar i pełny dół kapusty                                                                         
obfite kończy zbiory. 

 
Trwają prace nad doprecyzowaniem i podpisaniem wielostronnego 

porozumienia o współpracy partnerskiej na płaszczyźnie promocji walorów 
kulturowych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych regionu pomiędzy 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Charsznicy a Ochotniczą Strażą Pożarną                     
w Charsznicy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Chodowie, Orkiestrą Dętą TEMPO 
przy OSP Charsznica, Orkiestrą Dętą HEJNAŁ przy OSP Chodów, Kołem 
Gospodyń Wiejskich w Uniejowie Rędzinach, Zespołem Szkół                                    
im. A.Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy, Parafią Matki Bożej Różańcowej 
w Charsznicy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Charsznicy, 
Stowarzyszeniem Pomocy SZANSA w Witowicach Zakład Aktywności 
Zawodowej w Witowicach oraz  „czynnikiem społecznym” spośród miejscowych 
muzyków, przedsiębiorców, aktywistów, kolekcjonerów i animatorów życia 



kulturalnego gminy.  
 

 
Kwiaty od  GOK-owskich krakowianek dla ustępujących kapuścianych władców  

 

W większość zainicjowanych akcji i projektów jednostka angażuje miejscowe 

władze lub realizuje ich wytyczne. Dobrze układają się relacje GOK z Radą 
Gminy w Charsznicy, spośród której rekrutują się najzagorzalsi orędownicy 
działalności promocyjnej gminy i co ważniejszych eventów, realizowanych                    
pod patronatem honorowym Rady i Wójta, a nawet MRiRW,                                         
czy Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Przedstawiciele 

Rady Gminy w Charsznicy wspierają organizatorów swoim doświadczeniem              
i wiedzą, zasiadają w komisjach konkursowych, a nierzadko „sypną groszem”. 
 
Pozyskiwanie patronatów honorowych i sponsorów strategicznych to mocna 
strona kierownictwa GOK. Rocznie na konto jednostki wpływa kilkadziesiąt 
tysięcy złotych w formie darowizn, przeznaczonych na organizację 
najważniejszych wydarzeń kulturalnych w gminie. Zwykle są to imprezy szeroko 
reklamowane w TVP, radiu i prasie. Utrzymuje się stały, procentujący 
wymiernymi efektami marketingowymi kontakt z mediami  i tabloidami. 
Nie bez znaczenia są dodatkowe środki, jakie GOK pozyskuje z darowizn                       
na rzecz kultury od różnych instytucji i osób prywatnych oraz  z funduszy 
europejskich. Zaangażowanie finansistów, banków, firm okołorolniczych                        
i sponsorów indywidualnych jest tak znaczące, że konieczne będzie 



ustanowienie honorowego tytułu Mecenasa i Promotora Kultury Ziemi 

Charsznickiej. Wszyscy budujemy pozytywny wizerunek Kapuścianej Stolicy 
Polski za wspólną korzyścią. 
 
Poza działalnością merytoryczną GOK prowadzi szeroką działalność 

promocyjną służącą umacnianiu statusu niezbędnego w tworzeniu bazy                    
do wszelkich działań w zakresie upowszechniania kultury. Budowanie                            
i kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Charsznica jako Kapuścianej Stolicy 
Polski, promowanie i prezentacja jej intelektualnych  i historycznych wartości, 
odtwarzanie, kultywowanie pozostałych tradycji, zasobów i spuścizny                      
oraz dziedzictwa kulturowego to główny kierunek działania GOK. 
 
Swoim sumptem GOK wydał wielokrotnie wznawianą publikację książkową                
na 336 przepisów na potrawy z charsznickiej kapusty  i zgromadził też 
konieczne środki własne, pochodzące z darowizn na druk albumu pt.: 

CHARSZNICA 

Kapuściana Stolica Polski 

informator turystyczny. 
 

Projekt dofinansowują fundusze europejskie PROW. Zakres tematyczny 
nakładu to głównie informacje dotyczące zasobów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych, lokalnych produktów, imprez  i zwyczajów, 
możliwości aktywnego wypoczynku i uprawiania turystyki, umożliwiający                 
w łatwy i ciekawy sposób dotarcie  do właściwych placówek zajmujących się tą 
problematyką na terenie Gminy Charsznica. Jego zadaniem będzie zwiększenie 
atrakcyjności Charsznicy jako Kapuścianej Stolicy Polski na lokalnym, krajowym,  
a w przyszłości także  na europejskim rynku turystyki kulturowej oraz wskazanie  
na zachowane dziedzictwo przyrodniczo – krajobrazowe i kulturowe gminy.            
To również ułatwienie dostępu do kompleksowej, pełnej informacji                            
o możliwościach skorzystania z usług podmiotów działających w obrębie 
turystyki wiejskiej, kultury i środowiska przyrodniczego a także powiązaniu tego  
dziedzictwa ze sferą gospodarczą.  
 
W placówce opracowano m.in. projekt graficzny herbu gminy na podstawie 
pokonkursowych wytycznych Rady Gminy, historię Charsznicy i przyległych 
miejscowości od czasów lokacji, rejestr zabytków z programem ich opieki,               
przy czym zgromadzono szczegółową dokumentację fotograficzną 
kilkudziesięciu wartych zachowania obiektów zabytkowych. W pracowni 
plastycznej GOK powstają wszystkie projekty graficzne plakatów, ulotek, 
banerów i zaproszeń  na najważniejsze imprezy. 



Trwają przygotowania do stworzenia hymnu Gminy Charsznica. Opracowano 
już regulamin konkursu na tekst i muzykę i przeprowadzono konsultacje                         
z kandydatami na Jury. 

 

GOK bezpośrednio bądź pośrednio wpływa, jak widać, na działalność innych 
podmiotów. Współtworzy np. program zajęć w świetlicy środowiskowej                      
w nowo otwartym budynku wielofunkcyjnym przy ul. Kolejowej 22,                          
gdzie wyposażył kółko szachowe. Do dyspozycji mieszkańców jest również 
opłacana przez GOK pracownia internetowa z Programu IKONKA.  

 
IKONKA 

 

GOK prowadzi tu też nieodpłatne zajęcia taneczne. Utytułowana instruktorka                    
z krakowskiej szkoły tańca przyciągnęła do siebie już pół setki dzieciaków. 
Chętnych jest o wiele więcej. Liczymy na wsparcie finansowe osób,                             
czy instytucji, dla których dobro dzieci i młodzieży jest wartością nadrzędną. 
Docelowo chcemy odtworzyć reprezentacyjny zespół tańca współczesnego,                 
na wzór dawnej grupy „Deus”, która 10 lat temu zdobywała laury na szczeblu 
ogólnopolskim. Potrzebne są dodatkowe środki na wyjazdy konkursowe, 
kostiumy sceniczne itp. 

Orkiestrze dętej marzy się rytmiczna grupa mażoletek towarzysząca 
przemarszom paradnym.  

 



 
W gminie nie brakuje utalentowanych artystów (występy szkolne na ChDK) 

 

Przy okazji powstał również zamysł „rozruszania” rodziców w ramach odpłatnej 
sekcji zumby oraz dofinansowywanych ze środków PROW zespołu ludowego                  

i kapeli. 
Sztuce ludowej, plastyce obrzędowej i podtrzymywaniu tradycyjnych 
zwyczajów ludowych pod wspólnym hasłem: "Sztuka sękatych dłoni" poświęca 
się najwięcej czasu.  W tym trendzie w chwili obecnej w GOK realizowane są 
dwa projekty dofinansowywane ze środków PROW na realizację operacji                 
w ramach Programu oś 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” dla Małych Projektów pn.:                                                                                                        

1) Reaktywowanie zespołu ludowo-folklorystycznego na bazie dawnej 
„Uniejowianki” poprzez zakup krakowskich kostiumów ludowych 

2) Utworzenie kapeli folklorystyczno-folkowej na bazie dawnej 
„Charszniczanki” poprzez zakup ludowych instrumentów muzycznych                 
i niezbędnego sprzętu elektronicznego 
 

Od pierwszych dni czerwca br. trwają próby młodzieżowego zespołu 

muzycznego prowadzonego w ramach wolontariatu przez Panów: Tomasza 
Kubita, Szymona Kubita i Piotra Barczyka. Instruktorzy tworzą podwaliny                 
pod kapelę folkową, która ma uwzględniać zarówno tradycję, jak i gust 
młodzieży oraz najnowsze trendy do łączenia muzyki dawnej i współczesnej. 
GOK chce mieszkańcom oraz turystom przebywającym na ziemi charsznickiej, 



gustującym w tym gatunku muzycznym, umożliwić sentymentalny powrót               
do dawnych czasów i dostarczać pozytywnych doświadczeń w zetknięciu                   
z autentyczną śpiewaną i taneczną twórczością ludową, a młodszym 
pokoleniowo przybliżyć ten gatunek poprzez formę folkową i stylizowaną.              
Próby otwarte odbywają się w sali muzycznej w dolnej sali świetlicy wiejskiej, 
potocznie zwanej „remizą”. Możliwe będzie organizowanie eventów 
ilustrowanych autentyczną muzyką     pradziadów w całej krasie tradycyjnych 
strojów.  Nie bez znaczenia pozostaje sam fakt zwykłego muzykowania                    
dla przyjemności w gronie przyjaciół, łączącego pokolenia i scalającego 
muzykujące rodziny. Z biegiem czasu ma powstać jedna formacja śpiewaczo-
muzyczno-taneczna, której trzon stanowić będą  (nieformalnie, ale już 
prezentujące się na różnych scenach i przy różnych okazjach) członkinie KGW                     
z Uniejowa Kolonii, gimnazjaliści i muzycy z orkiestr dętych. Planuje się 
zatrudnienie etatowego choreografa i muzyka o zacięciu ludowym.   
 
Łączna wartość projektów to ponad 100 tys. zł, brutto, z czego 70% kwoty 
kwalifikowalnej Samorząd Województwa Małopolskiego zwraca beneficjentowi 
projektów. W ramach programu Leader Oś 4 działanie 4.1/413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 GOK ma zamiar 
wystąpić jesienią o czwartą transzę na dosprzętowienie muzyczne na kolejną 
kwotę 35 tys. zł. 

 

 
Międzygminny Przegląd Grup Kolędniczych i Jasełkowych w Miechowie-Charsznicy 



Sztandarowymi imprezami placówki są przeglądy kolędnicze, folklorystyczne               
i wystawy rękodzieła ludowego.  
 
Na zasadzie użyczenia ze zgromadzonych tu  już kostiumów ludowych, ubiorów 
scenicznych oraz scenotechniki (sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego)                  
i instrumentów muzycznych korzystają instytucje, placówki oświatowe                        
i zespoły z terenu gminy  oraz osoby prywatne.  
 
GOK gromadzi, dokumentuje okruchy lokalnej tradycji i historii, utrzymuje 
kontakt  ze środowiskiem kombatanckim, dawnymi właścicielami ziemskimi 
oraz elitą kulturalną i polityczną wywodzącą się z charsznickiej ziemi.                    
Chętnie prezentuje i udostępnia zebrane materiały repertuarowe, 
opracowania, wspomnienia, teksty  źródłowe itp. dotyczące terenu gminy.  
Podjęto szereg działań w sprawie uratowania pokoleniowej spuścizny 

kulturowej - pozyskano m.in.  i skierowano do Polskiego Radia w Krakowie 
stare zapisy  na taśmach magnetofonowych pozostawione przez nieżyjącego      
już muzyka i twórcy ludowego – Stefana Pateja. Utwory wykonywane przez             
nie istniejącą już kapelę „Charszniczanka” zostaną zapisane w wersji cyfrowej                  
i będą udostępniane  lokalnej społeczności.  
 

 
Setki eksponatów przekazanych przez społeczeństwo charsznickie i zebranych w dawnej sołtysówce 

Działając w tym duchu, GOK przyczynił się do adaptacji pomieszczeń nowego 
budynku wielofunkcyjnego przy ul. Kolejowej 22, gdzie przekazał część 



eksponatów, współtworzył ekspozycję i teraz prowadzi nadzór merytoryczny                   
nad „oczkiem w głowie” wójta gminy - Muzeum Kapuścianym.  
 
Muzeum Kapuściane powstało z inicjatywy prywatnej, choć pomysł nie był 
nowy. Przez wiele lat funkcjonowało jako ciekawostka w tzw. sołtysówce                     
w Miechowie - Charsznicy przy głównej ulicy, pod nazwą „Wystawa dziedzictwa 
historycznego i kulturowego Ziemi Charsznickiej”. Jego założycielem jest 
długoletni sołtys - p. Marek Gębosz, kolejny zapaleniec. Każdy „zaskórniak” 
przeznaczał na swoje hobby, zbierał starocie na strychach, grzebał                               
w komórkach i szopach, szperał za stodołami… Wiele pracy kosztowało 
oczyszczenie ich i tematyczne ułożenie w nowej siedzibie. Teraz działa to już             
na zasadzie samonapędzającego się koła zamachowego – zafascynowani 
oglądający zaczynają sami przynosić rodzinne pamiątki. Obecnie eksponaty 
czekają na zinwentaryzowanie i dokończenie fachowych opisów przez 
muzealników. Wciąż przyjmujemy dary i depozyty ciekawych obiektów 
muzealnych. 
 
 

 
Konkurs plastyczny „pod chmurką” pod okiem wolontariuszki (foto: E.Cegła) 

 

W miarę posiadanych środków pod egidą ośrodka przeprowadza się również 
szereg cyklicznych konkursów tematycznych (literackich, ortograficznych, 



fotograficznych, plastycznych) z zakresu ochrony środowiska, stanu zabytków, 
sztuki ludowej, sławiących piękno ziemi charsznickiej, życia w trzeźwości itp. 
Konkury organizowane są przy zaangażowaniu innych podmiotów (Rada Gminy, 

GZEAS, GOPS, GKRPA, koła łowickie, szkoły itp.) 

 
Planuje się rozpoczęcie cyklu wystaw malarstwa sztalugowego i fotografii                         
- na początek artystów szkoły krakowskiej. Omówiono też pomysł wystaw 

rękodzieła i plastyki obrzędowej. Jedna z pierwszych poświęcona będzie 
twórczości amatorskiej grupy artystów skupionych wokół Stowarzyszenia 
SZANSA w Witowicach. 
 

 
Rozgrywki halowej piłki nożnej 

 

Liczne są imprezy i zawody sportowe; GOK sprawuje  pieczę  i nadzór 
merytoryczny nad kompleksem sportowym: halą sportową, kortem 

tenisowym i placem zabaw przy ul. Mickiewicza. Obsada kadrowa                           
hali to pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy.  
Wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
przeprowadzamy Letnią Ligę Orlika pod hasłem: „zdrowy i trzeźwy dla sportu”. 



Rozgrywają się potyczki Ligi Strażackiej, Ligi Ministrantów, Policjantów, 
Sędziów, Kolejarzy itp. Chcemy utrzymać kontakty  z Małopolskim Zrzeszeniem 
LZS  w Krakowie i Świętokrzyskim Zrzeszeniem LZS w Kielcach.  
Animatorzy życia sportowego i kulturalnego w chwili uruchomienia kompleksu 
sportowego mieli nadzieję, że kompleks boisk stanie się areną szeregu 
nowatorskich wydarzeń o ponadlokalnym zasięgu. Rzeczywistość przerosła 
najśmielsze oczekiwania włodarzy gminy i organizatorów. 

 

 
Kompleks sportowy przy ul. Mickiewicza 

 

Obiekty są oblegane od rana, kiedy korzysta z nich głównie młodzież szkolna, 
do późnych godzin wieczornych, a terminy rozgrywek rezerwowane                               
z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Przyjeżdżają reprezentacje z innych 
regionów i delegacje sportowców i działaczy z gmin ościennych. 
 
 

 

 

 

 



Godziny pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy 

 

� Biuro GOK przy ul. Kolejowej 22  od poniedziałku do piątku                             
w godz.:           

� 07:30 - 16:30 (wprowadza się czasowe zmiany                        

wg harmonogramu imprez)  
 

� Zajęcia sekcji tańca nowoczesnego przy ul. Kolejowej 22  czwartek  
                              w godz.: 15:15 – 18:15 

 

� Zajęcia orkiestry dętej „Tempo” w niedziele (dolna sala OSP) 
� 16:00 - 19:00 - ogólnodostępne 

 
� Kompleks sportowy przy ul. Mickiewicza 14: 

 
� Hala Sportowa (kryta) od poniedziałku do piątku w godz.: 

� 08:00 - 15:00 - zajęcia szkolne dla dzieci i młodzieży 
� 15:00 - 17:00 - przerwa na sprzątanie 
� 17:00 - 22:00 - dorośli 
� soboty i niedziele w/g harmonogramu imprez  

lub w uzgodnieniu z gospodarzem hali 
 

� ORLIK (boisko ze sztuczną nawierzchnią) 

     ☼  w roku szkolnym od poniedziałku do piątku w godz.: 

� 08:00 - 16:00 - zajęcia szkolne dla dzieci i młodzieży 
� 16:00 - 22:00 - ogólnodostępny  
� soboty i niedziele - 14:00 - 22:00 – ogólnodostępny 

                                 ☼    w okresie wakacji cały tydzień:     

� 10:00 - 22:00 – ogólnodostępny 
 

� Kort tenisowy cały tydzień 
� 10:00 - 22:00 

 
� Plac zabaw cały tydzień 

� 10:00 - do zmroku - ogólnodostępny 
 
 
 
 
 



 
Koncert De Mono  

 

 
Bonney M. na charsznickiej scenie 

 



Oprócz własnego dorobku GOK stara się umożliwić mieszkańcom i przyjezdnym 
kontakt z twórczością sceniczną i muzyką czołowych grup, zespołów, 
kabaretów z Polski  i zagranicy. Na swojej scenie gościliśmy już: Maanam, Lady 

Panc, Kombi, De Mono, Oddział Zamknięty, Ewelinę Flintę, Dodę, Bonney M.              
i wielu innych artystów i celebrytów.  

 

 
Aktorzy z serialu „Ranczo” – kabaret „Ławeczka” 

 

Imprezą, którą można zaliczyć do najbardziej kosztownych, ale jednocześnie 
skupiającą największą ilość mieszkańców, sprzyjającą ich integracji  i rozwijającą 
poczucie przynależności  do społeczności lokalnej są obchody „Charsznickich 

Dni Kapusty”. Finansowane są głównie ze środków pochodzących z darowizn 
na rzecz kultury. 
To święto promujące region, łączące edukację z zabawą i możliwością 
aktywnego spędzenia wolnego czasu, dające sposobność  obcowania z tzw. 
wysoką kulturą oraz bezpośredniego kontaktu producentów rolnych                            
z instytutami i firmami okołorolniczymi. 
Imprezę wieńczy koronacja nowych kapuścianych władców w asyście 
dotychczasowych par królewskich i włodarzy gminy oraz ważnych osobistości 
świata polityki oraz oficjalnych gości, jak również biznesmenów zagranicznych 
odwiedzających Gminę Charsznica i podejmujących z nią współpracę 
gospodarczą.          
 



 
Koronacja’2011 celebrowana przez Marszałka Województwa Małopolskiego W.Kozaka 

 

 

Efektowny pokaz ogni sztucznych wieńczy każde obchody ChDK 



W organizację dorocznych Charsznickich Dni Kapusty, odbywających się                    
od 18-tu lat w drugą niedzielę września, angażują się pracownicy Urzędu Gminy 
w Charsznicy, wszystkie jednostki OSP z terenu gminy, funkcjonariusze policji, 
służby medyczne i ratownicze, placówki oświatowe, parafie, rolnicy, producenci 
rolni, wystawcy, handlowcy, bankowcy oraz wielu innych cichych 
współtwórców tego święta, przed którymi organizatorzy chylą z wdzięcznością 
głowy. 

 

Im wszystkim GOK w Charsznicy składa wyrazy uznania i podziękowanie                                             
za nieoceniony wkład w kultywowanie tradycji regionu,                                      

szerzenie odrębności jego kultury i piękna                                                                      
oraz za przyczynek do rozpoznawalności Charsznickiej Ziemi                                  

poprzez sztukę. 

 



 


