
                           

 

                              
 
 

Laudacja na cześć Laureata Tytułu Honorowego 
 „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Pana Andrzeja Słoniny 

 

Szanowny Laureacie, 
Wysoka Rado Powiatu Myślenickiego, 
Dostojni Goście, 
 

 Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” przyznawany przez Radę 
Powiatu Myślenickiego, jest wyrazem szczególnego uznania i wyróżnienia za wybitne zasługi 
dla rozwoju Powiatu Myślenickiego i rozsławienia jego imienia. Na Sesji w dniu                                 
31 października 2019 roku Rada Powiatu Myślenickiego - na wniosek Komisji Rolnictwa, 
Promocji i Rozwoju Powiatu oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu 
Myślenickiego - podjęła Uchwałę o nadaniu Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Myślenickiego” Panu Andrzejowi Słoninie. 
 
 

Szanowny Laureacie, Szanowni Państwo,  
Witam serdecznie Gościa Honorowego dzisiejszej uroczystości Pana Andrzeja Słoninę 

Laureata Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” w 2019 roku. Mam 
honor i zaszczyt w imieniu Rady Powiatu Myślenickiego przybliżyć Państwu działalność                      
i dokonania Pana Andrzeja Słoniny na terenie naszego Powiatu.  
 

Szanowni Państwo,  
Pan Andrzej Słonina – to  społecznik, regionalista, artysta rzeźbiarz, Kliszczak z pasją. 

Urodzony w Bogdanówce w Gminie Tokarnia, Andrzej Słonina jest rodowitym Kliszczakiem, 
który ukochał dziedzictwo kulturowe swojego regionu i poświęcił niemal całe życie, by je 
chronić i upowszechniać. Nazywany jest „ambasadorem kultury Górali Kliszczackich” - grupy 
etnograficznej zamieszkującej Beskid Myślenicki - w szczególności tereny: gminy Tokarnia                 
i gminy Pcim.  

 

Z zawodu nauczyciel - instruktor sztuk plastycznych oraz animator kultury. Od 2003 
roku kieruje filią Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tokarni zlokalizowaną w Skomielnej 
Czarnej. Z zamiłowania - artysta rzeźbiarz, społecznik, twórca Ekomuzeum Kliszczackiego, 
zespołu regionalnego „Koskowianie”, pomysłodawca i główny organizator odbywającej się                 
w Bogdanówce od 2003 roku „Tuki” - tradycyjnych kliszczackich wykopków, pomysłodawca              
i główny organizator Powiatowego Pleneru Rzeźby w Drewnie dla artystów 
nieprofesjonalnych. 

 

Jest wiceprezesem Oddziału Związku Podhalan w Skomielnej Czarnej, jak również 

wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Skomielnej Czarnej i Bogdanówki. Od 2015 roku 

nieprzerwanie pełni funkcję sołtysa wsi Bogdanówka. Jako wolontariusz prowadzi audycje             
w Radiu Parafialnym - Ain Karim Skomielna Czarna. Wreszcie jest niestrudzonym animatorem 
wielu przedsięwzięć promujących kulturę Kliszczaków w Małopolsce i w świecie. Andrzej 
Słonina aktywnie działa w wielu środowiskach, organizacjach i projektach związanych                     
z zachowaniem i upowszechnianiem kultury regionalnej, w szczególności dziedzictwa 
Kliszczaków. Angażuje się też w działania na rzecz przywrócenia lekcji edukacji regionalnej            
w małopolskich szkołach. Dociera do różnych grup społecznych, w różnym wieku. 

 

Andrzej Słonina to człowiek z wielką pasją, społecznik z ogromnym sercem 
przepojonym miłością i życzliwością do ludzi oraz troską o zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego. Trudno znaleźć drugą osobę tak wszechstronną i tak zaangażowaną w działania 
na rzecz wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej. Pan Andrzej Słonina chroni zarówno 
materialne dobra kultury lokalnej - tworząc Ekomuzeum Kliszczackie w zabytkowej stodole, 
organizując galerię rzeźby lokalnych artystów, jak i dziedzictwo niematerialne - wskrzeszając 
dawne zwyczaje i obrzędy takie jak wspomniana już „Tuka” – święto ziemniaka czy „zapusty 
kliszczackie” oraz tworząc zespół regionalny „Koskowianie” wykonujący tradycyjną muzykę.  

Jest także niestrudzonym promotorem i edukatorem – prowadzi warsztaty, pogadanki, 
pokazy, seminaria poświęcone zwyczajom i tradycjom Górali Kliszczackich zamieszkujących 
Powiat Myślenicki. W końcu, jako utalentowany artysta rzeźbiarz, współtworzy lokalną kulturę, 
tworząc rzeźby prezentujące dawne życie Kliszczaków.  



 

 
 

Szanowni Państwo, 
 

Dokonania Andrzej Słoniny z Bogdanówki, nauczyciela, rzeźbiarza ludowego                                  
i regionalisty, a przy tym bardzo skromnego człowieka - są wybitne. Andrzej Słonina 
poprzez swoją wszechstronną działalność, zaangażowanie, upowszechnianie kultury 
ludowej Górali Kliszczackich, chronienie dziedzictwa swojej małej ojczyzny - znakomicie 
promuje Powiat Myślenicki. Kształtując poczucie tożsamości kulturowej wśród wspólnoty 
lokalnej, jednocześnie popularyzuje szeroko rozumianą wiedzę o Powiecie Myślenickim          

w skali Małopolski, Polski i świata. Dzięki działalności Andrzeja Słoniny niestrudzonego 

propagatora kultury Kliszczaków, my mieszkańcy Powiatu Myślenickiego możemy być 
dumni z historii i kultury, która przez wieki była i jest udziałem naszych ziem, dumni ze 
wspaniałego dziedzictwa kulturowego jakie posiadamy, które powinniśmy zachować                 
i pielęgnować jako nasze dobro wspólne. 
 
Szanowni Państwo, 

 

Pan Andrzej Słonina był wyróżniony i odznaczony: Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej - za zaangażowanie i pracę na rzecz kształcenia i wychowania młodego 
pokolenia (2001r.), Nagrodą Starosty Myślenickiego w dziedzinie kultury i sztuki - za 
całokształt działalności na rzecz pielęgnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej oraz 
promocję Powiatu Myślenickiego (2008 r.), Nagrodą Wójta Gminy Tokarnia - za całokształt 
osiągnięć w dziedzinie kultury oraz pracę na rzecz upowszechnia kultury ludowej, 
pielęgnowanie tradycji kliszczackich i konsekwencję w działaniu na rzecz „Małej Ojczyzny” 
(2010 r.), Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa (2014 r.), Wyróżnieniem                   
w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego - za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski 
(2015 r.),Tytułem ,,Zasłużony Dla Związku Podhalan” (2017 r.), Medalem „Pro Patria” - za 
szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej ( 2018 r.), Nagrodą Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa - za 
wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej 
w Małopolsce (2018 r.). 

 

Szanowni Państwo, 
 

Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu 
Andrzejowi Słoninie jest wyrazem uznania i uhonorowania całokształtu Jego działalności 
na rzecz pielęgnowania, ochrony i upowszechniania tradycji kultury regionalnej,                      
w szczególności dziedzictwa Kliszczaków, służącej wzmacnianiu lokalnej tożsamości 
kulturowej oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej i promocję Powiatu 
Myślenickiego. 
 

Szanowny Laureacie,  

W uznaniu Pana wybitnych zasług dla Powiatu Myślenickiego, w imieniu Rady 
Powiatu Myślenickiego, mamy zaszczyt wręczyć Panu Akt nadania Tytułu Honorowego 
”Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” i Medal Honorowy. 

 
Serdecznie gratulujemy! 

 
 

 


