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Dom Kultury w Pysznicy stara się również pozyskiwać środki finansowe na działalność
kulturalną.

Ze środków Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej ”Wolni od
Uzależnień” (LOG) w Zaleszanach zrealizowaliśmy następujące projekty:

„Otwarte Serca” - w realizację projektu zaangażowani byli przedstawiciele różnych pokoleń od najmłodszego do najstarszego co sprzyjało integracji międzypokoleniowej oraz umożliwiło
płynny przekaz tradycji i wartości kulturowych młodym członkom lokalnej społeczności. Starsi
członkowie naszego społeczeństwa bardzo chętnie dzielili się wiedzą na temat zwyczajów,
obrzędów ludowych, tradycji a młode pokolenie chętnie uczestniczyło w tych przekazach i
innych inicjatywach podejmowanych na rzecz realizacji projektu „Otwarte Serca’. Zwieńczeniem
tego przedsięwzięcia była wystawa zorganizowana w naszej placówce pn. „ Gmina Pysznica
wczoraj i dziś ” prezentująca prace młodzieży uczestniczącej w warsztatach plastycznych.

„A u sąsiada tam” - projekt polegał na uchwyceniu w fotografii ciekawych i specyficznych
zakątków oraz zabytków sąsiednich miejscowości objętych działaniem LOG w Zaleszanach,
czyli: Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Pysznicy, Zaleszan, Radomyśla nad Sanem,
Gorzyc, Zaklikowa, Bojanowa, Grębowa i przeniesieniu ich na płótno przez uczestników Klubu
„Młodych Talentów”. Celem tego przedsięwzięcia było zapoznanie lokalnej społeczności z
zabytkami, tradycjami i walorami krajobrazowymi w/w miejscowości, wymiana doświadczeń i
aktywizowanie środowisk do podejmowania tego typu działań oraz wydanie broszury
promującej talenty uczestników Klubu „Młodych Talentów”, których w tym roku również
będziemy promować podczas Królewskiego Jarmarku.

„Chodź pomaluj mój świat” - projekt miał na celu stworzenie portalu internetowego dla
artystów plastyków z naszej okolicy, który zjednoczyłby młodych ludzi tworzących w naszym
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regionie, dał im równe szanse zaistnienia w świecie kultury i sztuki, jak i poznania wśród
społeczności w której żyją poprzez:

a) krótką charakterystykę artysty
b) prezentację sylwetki
c) ukazanie dorobku
d) aukcję umożliwiająca bezpośredni zakup od artysty
e) odnośniki do innych stron BWA w regionie aby umożliwić szybki dostęp do wpisu na
wystawy
f) bezpośredni dostęp do forum aby wymieniać doświadczenia i wspólnie się integrować

Ponadto zrealizowaliśmy projekt „Wyposażenie Domu Kultury w Pysznicy w stroje
regionalne”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013. Celem projektu była ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz
stworzenie warunków rozwoju twórczości ludowej poprzez zakup strojów dla Zespołu Pieśni i
Tańca „Pyszniczanie” i Zespołu „Mali Pyszniczanie”. Wyposażenie zespołów ludowych w stroje
regionalne jest niezbędne dla prawidłowego ich funkcjonowania, bowiem umożliwia im
właściwą prezentację podczas występów zarówno lokalnych jak i promujących ich dorobek, a
tym samym Gminę Pysznica, poza naszym regionem.

„Królewski Jarmark” jest imprezą plenerową, której celem jest zachowanie tradycji, historii i
tożsamości kulturowej regionu
oraz
aktywizowanie społeczności lokalnej do udziału w twórczym życiu swojej miejscowości i gminy.
Po raz pierwszy odbył się w 2008 r., a jego pomysłodawcą jest pani Barbara Żywczak –
Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy, która znając potrzeby środowiska wymyśliła go od podstaw
i podjęła się realizacji tego przedsięwzięcia. Pierwsze trzy jarmarki odbyły się na terenie Parku
„Olszynki” w Pysznicy, natomiast
IV Królewski Jarmark - Pysznica 2011r.
na terenie nowopowstałego Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w
Pysznicy, które tego dnia zostało również oficjalnie otwarte.
Warto podkreślić, że impreza została bardzo dobrze przyjęta wśród lokalnej społeczności,
dlatego na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych regionu.
AO
rganizatorami „Królewskiego Jarmarku” są Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy – p. Barbara
Żywczak oraz Wójt Gminy Pysznica – p. Tadeusz Bąk.
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Wykorzystując bogate zasoby rodzimej twórczości ludowej, rękodzielniczej i artystycznej
organizatorzy starają się zarówno
powrócić do korzeni
jak i przypomnieć o królewskim pochodzeniu Pysznicy. Co roku do udziału w imprezie
zapraszani są wystawcy, twórcy ludowi i stowarzyszenia, którzy prezentując swój dorobek
wśród licznie przybyłych odbiorców mają możliwość wypromowania swoich dokonań i tym
samym zaistnienia na lokalnym rynku. Prezentacjom tym towarzyszą występy zespołów
artystycznych działających w Domu Kultury w Pysznicy tj. Zespołu Pieśni i Tańca
„Pyszniczanie”, Zespołu „Mali Pyszniczanie”, Zespołu Ludowego „Pyszniczanie”, Zespołu Tańca
„KIK”, a także wokalistów z warsztatów Wokalnych „Nutka’. Ponadto organizowane są wystawy
malarskie, promujące dorobek artystów amatorów z Klubu „Młodych Talentów” z Domu Kultury
w Pysznicy. Organizatorzy nie zapominają także o najmłodszych. W programie zawsze znajduje
się blok artystyczno – rozrywkowy skierowany do dzieci. Jako Gwiazdy wieczoru zapraszane są
zespoły i wokaliści znani na polskiej scenie muzycznej. Dużą popularnością cieszą się również
pozostałe atrakcje towarzyszące tej imprezie, wśród których można wymienić liczne wystawy,
wesołe miasteczko, loterię fantową, a także gastronomię. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie,
by w atrakcyjny sposób spędzić swój wolny czas. Pysznicki jarmark stwarza więc doskonałą
okazję do integracji mieszkańców Gminy Pysznica. Pozwala na spotkania różnych grup
społecznych, a co za tym idzie wymianę doświadczeń i promowanie lokalnej działalności
artystycznej. Dzięki sprawnej organizacji i zapewnieniu wielu atrakcji jest wizytówką Gminy
Pysznica na skalę powiatu i województwa.

Od 2010 roku Dom Kultury w Pysznicy aplikuje do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o
przyznanie pomocy ze środków Oś 4 Leader w ramach DZIAŁANIA 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia
wniosków placówka corocznie otrzymuje na realizację projektu „Organizacja i przeprowadzenie
Królewskiego Jarmarku – Pysznica” kwotę 25 000 złotych
"Organizacja i przeprowadzenie imprezy pn. To już 100 lat OSP w Jastkowicach". projekt
polegał na
zorganizowaniu imprezy plenerowej, która miała na celu promocję lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego oraz wspólne świętowanie obchodów 100 - lecia istnienia jednostki
OSP w Jastkowicach. Projekt otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie
małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
PROW na lata 2007-2013.
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