
Szanowni Państwo, 

26 września kończy się długoletni etap mojego życia zawodowego. Po 45 latach pracy 

przechodzę na emeryturę. Przez wszystkie te lata związany byłem z moją rodzinną wsią, 

gminą, naszą małą ojczyzną. Te dekady pracy na niwie kultury były dla mnie niezwykłym 

czasem, pełnym wyzwań, doświadczeń, spotkań i wzruszeń.  

Wspólnie z Państwem miałem zaszczyt troszczyć się o zachowanie naszej lokalnej 

tradycji, zwyczajów i historii. Współtworzyć i promować szeroko pojętą kulturę i patriotyzm. 

I za to chciałbym dzisiaj Wszystkim podziękować. Za wsparcie, pomoc i mecenat. Za 

poświęcony czas i zapał z jakim angażowaliście się podczas przygotowań do wydarzeń, 

imprez i występów. Za obecność z nami i naszą kulturą. 

W sposób szczególny moje podziękowania i wyrazy szacunku kieruję w stronę moich 

współpracowników z Ośrodka Kultury w Wiśniowej, zarówno obecnych jak i tych byłych 

oraz już nieżyjących. Na przestrzeni dziesięcioleci, było Was wielu, a Wasz trud, 

zaangażowanie i twórczość zapisały i nadal zapisują się na kartach historii naszej placówki. 

Dziękuję wszystkim członkom chóru, zespołów, kapel i grup artystycznych działających 

pod skrzydłami Ośrodka Kultury w Wiśniowej. Zawsze sięgaliście do korzeni, tworzyliście i 

nadal tworzycie piękną wizytówkę naszej małej ojczyzny, promując ją lokalnie, w kraju oraz 

zagranicą. 

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Władzom Samorządowym Gminy Wiśniowa i 

Powiatu Strzyżowskiego, Radnym gminnym i powiatowym, Sołtysom i Radom Sołeckim z 

terenu Gminy Wiśniowa. Za otwartość, wsparcie i przychylność dla kultury, która choć jest 

niematerialna, potrzebuje materialnego wsparcia. 

Dziękuję Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie oraz Ośrodkom Kultury 

zaprzyjaźnionych gmin, jak również placówkom kulturalnym z Vyznego Zipova i Cierne nad 

Toplu ze Słowacji za wieloletnią merytoryczną współpracę i przyjacielską wymianę 

kulturalną, a Wojewódzkiej Radzie Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich i Wojewódzkiemu 

Związkowi Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie za promocję naszych działań. 

Składam gorące podziękowania instytucjom i organizacjom społecznym: Parafiom 

Rzymskokatolickim, Gminnej Bibliotece Publicznej, Szkołom podstawowym, Kołom 

Gospodyń Wiejskich, Ochotniczym Strażom Pożarnym i klubom sportowym, a także 

stowarzyszeniom i towarzystwom. Wasza działalność aktywizuje i spaja lokalną społeczność, 

pielęgnując tradycję i patriotyzm lokalny. 

Trudno jest wymienić wszystkie indywidualne osobowości, z którymi współpraca 

zawodowa skrzyżowała moje drogi. Było Was bardzo wielu. Pomimo iż nie sposób wymienić 

wszystkich z imienia i nazwiska, pragnę Was zapewnić o mojej pamięci i wdzięczności. 

Będę z radością wspominał czas spędzony na współpracy z Państwem i wśród Państwa, 

nasze profesjonalne i pełne życzliwości relacje zawodowe oraz wsparcie, jakie od Państwa 

przez te wszystkie lata otrzymywałem. 

Do zobaczenia na emeryturze. 

Z wyrazami szacunku, 

Władysław Salamon 


