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W okresie 28 czerwca 2014 do 29 czerwca 2015r. Zarząd Stowarzyszenia „Klub 

Gorliczan” w składzie:  

 Zdzisław Tohl - prezes Zarządu  

 Grażyna Rychlicka-Schirmer - zastępca prezesa Zarządu  

 Maria Kuźniarska-Pęczek - sekretarz Zarządu  

 Krzysztof Mikruta - członek Zarządu  

 Roman Dziubina - członek Zarządu,  

realizował zadania statutowe w oparciu o program pracy uchwalony przez Walne Zebranie 

Stowarzyszenia w dniu 28 czerwca 2014r.  

 

Były to w szczególności:  

1. Współudział w inicjatywach społeczno- kulturalnych: 

 udział w pracach komitetu obchodów 100 lecia Bitwy pod Gorlicami 

 organizacja jubileuszowego zjazdu Gorliczan w 100 rocznicę bitwy gorlickiej 

2. Rozwijanie współpracy z gorlickimi instytucjami upowszechniania kultury  

3. Wspieranie działalności naukowej i artystycznej członków Stowarzyszenia. 

4. Utrzymanie i aktualizacja witryny internetowej Stowarzyszenia www.klubgorliczan.pl 

5. Działalność wydawnicza – promocja historii i kultury Ziemi Gorlickiej 

6. Zadania wynikające ze statutu Stowarzyszenia: 

 monitorowanie wpływu składek członkowskich 

 zbieranie informacji na temat regulacji prawnych organizacji pozarządowych 

 zbieranie informacji na temat środków finansowych dla organizacji pozarządowych 

 aplikowanie o środki na działalność stowarzyszenia: 

o z dobrowolnych wpłat członków i sympatyków stowarzyszenia, 

o pisanie wniosków o granty do funduszy, fundacji i samorządów. 

 prowadzenie sekretariatu Stowarzyszenia 

 

W okresie 28 czerwca 2014 do 29 czerwca 2015r odbyły się trzy zebrania Zarządu 

Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”: 11 sierpnia 2014, 15 stycznia 2015, 18 czerwca 2015. 

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbyło się dnia 28 czerwca 2014 roku w Galerii 

Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach. Protokoły oraz uchwały z zebrań Zarządu oraz 

Walnego Zebrania dostępne są w sekretariacie Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”. 

W roku ubiegłym Stowarzyszenie realizowało konkursowe zadanie ze środków 

Urzędu Miasta Gorlice. Był to wniosek: „W STULECIE BITWY GORLICE – W STOLICY 

http://www.klubgorliczan.pl/
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MONARCHII:. Przedsięwzięcie to uzyskało finansowe wsparcie w wysokości 10 000 zł i 

zrealizowane zostało w czerwcu 2015 r. 

W dniach 18 – 21 Chór Cantores Carvatiani działający przy Muzeum Dwory 

Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, uczestniczył w wyjeździe koncertowo-konkursowym 

do Wiednia i Bratysławy.  

19 czerwca w wiedeńskiej siedzibie Związku Akademików, odbył się wieczór 

poświęcony 100 rocznicy Bitwy Gorlickiej. Imprezę tę zorganizowało Stowarzyszenie „Klub 

Gorliczan”, korzystając z osobistego zaangażowania Pana Wilhelma Zycha v-

przewodniczącego Rady Miasta Sosnowca- członka naszego Klubu oraz Pani Anny Cisoń 

dyrygentki chóru Cantores Carvatiani. 

Przedsięwzięcie zostało wsparte finansowo przez samorządy Miasta Gorlice  

i Powiatu Gorlickiego, członków chóru oraz sponsorów. 

W programie wieczoru, który rozpoczął Burmistrz Gorlic- Rafał Kukla, znalazła się 

prezentacja multimedialna pana Daniela Markowicza pt. „Czas wojny, czas pokoju” 

dotycząca historii walk pod Gorlicami oraz międzynarodowych konsekwencji ofensywy; a 

także koncert chóru Cantores Carvatiani. 

Po części naukowo-artystycznej, goście zaproszeni zostali na degustację „polskiego 

jadła” a przede wszystkim regionalnych produktów min. z Łosia i Wysowej. 

Całość rocznicowego wieczoru akademików wiedeńskich prowadził i tłumaczył Pan 

Wilhelm Zych, który również zasponsorował część kosztów dewizowych.  

20 czerwca gorlicki Chór Cantores Carvatiani wziął udział w X edycji 

Międzynarodowego Festiwalu Musica Sacra Bratislava. Chór zaprezentował się w dwóch 

kategoriach – repertuar dowolny i sakralny, zyskując wysoką punktację nagrodzoną dwoma 

srebrnymi pasmami. Na zakończenie festiwalu chór wykonał wspólnie z wszystkimi 

uczestnikami festiwalu (11 chórów) mszę Carla Gounoda. 

21 czerwca chór zaprezentował się występując podczas mszy św. w Himberg (miasto 

pod Wiedniem). 

Projekt został prawidłowo rozliczony i złożony w Urzędzie Miasta Gorlice. 

 

Realizując wnioski z Walnego Zebrania, Zarząd zorganizował 2 maja 2015 uroczysty 

Zjazd Gorliczan oraz ufundował tablicę pamiątkową poświęconą Marszałkowi Józefowi 

Piłsudskiemu. Zjazd ten był związany z przypadającą na rok 2015, setną rocznicą Bitwy pod 

Gorlicami.  
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Zjazd Gorliczan rozpoczął się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez biskupa 

Jana Niemca w Bazylice Mniejszej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach, 

w intencji Gorliczan w 100 rocznicę Bitwy pod Gorlicami. Następnie uczestnicy zjazdu 

przeszli na ulicę Piłsudskiego, gdzie odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy 

pamiątkowej (na kamienicy Lasockich) poświęconej honorowemu obywatelowi miasta 

Gorlice marszałkowi Polski - Józefowi Piłsudskiemu ufundowanej przez Stowarzyszenie 

Klub Gorliczan. Odsłonięcia tablicy wykonanej nieodpłatnie przez Zdzisława Tohla, dokonali 

dr Józef Kozioł – b. wicepremier, Karol Górski – starosta powiatu gorlickiego Rafał Kukla– 

burmistrz miasta Gorlice, Franciszek Wszołek- b. wiceminister górnictwa i energetyki oraz 

Leszek Zegzda- członek Zarządu Województwa Małopolskiego.  

Związki Marszałka z Ziemią Gorlicką, są powszechnie znane poprzez jego liczne 

wizyty w dworze Długoszowskich w Bobowej, z którego w roku 1920 wyruszył do 

rozstrzygającej ofensywy w bitwie warszawskiej. 

Ciężkie walki Legionów Piłsudskiego w trakcie ofensywy rosyjskiej, a później ich 

udział w kontrofensywie pod Gorlicami, toczone były na przełomie 1914-1915 na terenie 

Małopolski: w bitwach pod Łowczówkiem i Limanową. W walkach tych liczny udział wzięli 

ochotnicy z Gorlic.  

Doceniając te fakty i ogromne zasługi dla Rzeczpospolitej Rada Miasta Gorlice 

uchwałą z dnia 9 listopada 1933 roku ofiarowała Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, 

obywatelstwo honorowe miasta. Uczczenie pamięci Marszałka Piłsudskiego w tak 

prestiżowym miejscu i czasie w Gorlicach, pozwoliło zdaniem wnioskodawców na 

uzupełnienie programu obchodów 100 rocznicy Bitwy pod Gorlicami o demonstrację wkładu 

narodu Polskiego w ukształtowanie powojennego oblicza Europy z odrodzoną po latach 

niewoli – Polską.  

Biografię Marszałka przybliżył zgromadzonym Sławomir Kowalski – dyrektor 

Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej. Uroczystość uświetniły 

poczty sztandarowe: Policji, Straży Pożarnej, Związków Kombatanckich, Związku 

Harcerstwa Polskiego. 

Następnie zebrani udali się na gorlicki rynek, gdzie  pod tablicą upamiętniającą Bitwę 

Gorlicką złożono wiązanki kwiatów. Tutaj wystąpił członek Stowarzyszenia- doktor 

Franciszek Rachel. 

Delegacja Klubu Gorliczan udała się także na Górę Cmentarną na cmentarz nr 91, 

gdzie pod pomnikiem złożono wieniec. Kolejnym punktem Zjazdu był udział w plenerowym 

widowisku - „Rekonstrukcja Bitwy pod Gorlicami” w Sękowej. 
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Dalsza część spotkania odbyła się w Dworze Karwacjanów, gdzie uczestnicy zjedli 

obiad. Uczestnicy Zjazdu wysłuchali koncertu fortepianowego w wykonaniu gorliczanki 

profesor Marioli Cieniawy (pianistki, laureatki wielu nagród i wyróżnień m.in.: I nagrody 

oraz Nagrody Specjalnej za najlepsze wykonanie utworów Karola Szymanowskiego na I 

Ogólnopolskim Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Łodzi(1983), Nagrody "Estrady 

Młodych" XVIII Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1984), dwukrotną stypendystką 

Ogólnopolskich Konkursów Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1983, 

1984). Odbyła się również dyskusja, zjazdowicze przekazywali sobie refleksje ze Zjazdu oraz 

poruszano kwestie dalszego rozwoju naszego regionu, itp. 

Zjazd Gorliczan mógł odbyć się dzięki finansowemu wsparciu samorządów Miasta 

Gorlice oraz Powiatu Gorlickiego, a także datkom członków Stowarzyszenia, którzy hojnie 

wsparli ideę ufundowania tablicy Marszałka Piłsudskiego.  

 

Witryna internetowa w miarę możliwości finansowych jest uaktualniana, jednak 

regularna jej obsługa, wymaga opłacenia operatora, który byłby jednocześnie redaktorem 

zamieszczanych na tej niej tekstów. W obecnej sytuacji finansowej Stowarzyszenia, 

aktywność naszej witryny zależy od dobrej woli współdziałających z nami kompetentnych w 

tej dziedzinie osób. Zarząd zwrócił się do członków Stowarzyszenia o osobiste wsparcie  

(w miarę możliwości) tej ważnej obecnie formy komunikacji i promocji gorlickiej 

współczesności i historii. 

 

Prezes Stowarzyszenia 

                                                                                    Klub Gorliczan 

 

                                                                               Zdzisław Tohl   


