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LAUDACJA  

na cześć Jadwigi Klaus - Laureatki Pieczęci Zasług Obywatelskich  

„SIGILLUM  MERITI CIVILIS” 2022 w kategorii osób żyjących  

wybitnie zasłużonych dla Ziemi Mieleckiej 

 
Urodzona w dniu 25.04.1949 r. w Działdowie w krainie Warmińsko- Mazurskiej. 

Pracę zawodową rozpoczęła w 1965 r. w Miejskim Domu Kultury w Działdowie jako 

instruktor kulturalno-oświatowy. 

Od 1969 r. mieszka, pracuje i działa w Mielcu (53 lata). Po przyjeździe do Mielca podjęła 

pracę instruktora w Zakładowym Domu Kultury WSK oraz śpiewała w chórze ZPiT 

„Rzeszowiacy”. W latach 1973-1975, już jako harcmistrz ZHP, prowadziła harcerski zespół 

„Ballada”. 

W 1979 r. ukończyła studia z zakresu pedagogiki kulturalno-oświatowej na Uniwersytecie 

Śląskim – Filia w Cieszynie i otrzymała tytuł magistra pedagogiki. W 1983 r. przyznano jej 

tytuł instruktora teatralnego I kategorii.  

 

Jadwiga Klaus jest od zawsze pasjonatem muzyki, teatru i tańca, organizatorem i 

animatorem działalności kulturalnej. W latach 1967-1969 była chórzystką w sławnych w 

Polsce i w świecie Państwowym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca  „Śląsk” oraz w „Mazowszu”. 

Występowała także w innych zespołach artystycznych („Rzeszowiacy”, Big-Mielec Band, 

Senior Show), a także w mieleckich chórach: ”Melodia”, chórze parafialnym przy parafii 

Ducha Św. w Mielcu. 

 

Jadwiga Klaus to niezwykle kompetentna instruktorka, animatorka kultury, i wieloletni 

zasłużony pracownik kultury w Mielcu i poza Mielcem, a także poza krajem (w 

Hiszpanii, po przejściu na emeryturę w roku 2009, przez rok prowadziła zespół śpiewaczy 

przy Stowarzyszeniu Polaków „Nasz Dom” w Getafe, występując z polskim  

i hiszpańskim repertuarem w wielu znanych hiszpańskich miastach - Madryt, Saragossa, Santiago 

de Compostella, Toledo). Jako instruktor teatralny kierowała kilkoma zespołami teatralnymi na 

terenie powiatu mieleckiego. 

 

Zasłużony pracownik Domu Kultury w Mielcu, instruktor i dyrektor Ośrodka Kultury 

Gminy Mielec w Wojsławiu. jako jego instruktor a potem dyrektor. Kierownik 

Spółdzielczego Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu rozwijając 

działalność – w Klubach Seniora na mieleckich Osiedlach Spółdzielni, a także prowadziła 

teatr młodzieżowy „Gong, reżyserując kilka sztuk teatralnych.   

 

Laureatka to instruktor i wychowawca wielu młodych mielczan przygotowując ich do 

zawodowej kariery aktorskiej w renomowanych teatrach i filmach. 

Jadwiga Klaus była także nauczycielem w szkołach  w Mielcu. 

 

Od 2010 r., po przejściu na emeryturę angażuje się różne formy pracy artystycznej  

i działalności na rzecz propagowania i rozwoju kultury w Mielcu i na Ziemi Mieleckiej. 

Od 2011 r. pełni funkcję prezesa Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu (największego klubu w Towarzystwie), 

rozwijając wiele inicjatyw kulturalnych w Mielcu i powiecie mieleckim (wystawy, wernisaże, 

przeglądy twórczości, plenery i warsztaty, cykliczny projekt kulturalny „Z Nurtem Wisłoki”).  

Jako instruktor teatralny Domu Kultury Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu 

współzałożyła Teatr Rozmaitości i jest reżyserem wielu wspaniałych sztuk teatralnych 
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wystawianych przez ten teatr, m..in."Dziewczyny z pomyśłem" „Damy i huzary”,"Gdzie diabeł 

nie może" „Wesele”, „Ożenek”, "Ciotka" „Królowa Przedmieścia”, „Teatr Variete” i innych. 

Jest także załozycielem  i rezyserem  dziecięcych Grup Teatralnych " Magia" i "Pstryk". 

Wspiera  inne mieleckie grupy grając w  (musicalach: "Grease" „Siostrzyczki”) i w "Senior 

Show"  MUTW w Mielcu. 

Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami kultury.  

 

Jadwiga Klaus to także wielki mielecki społecznik. Od roku 1985 jest niezwykle aktywnym 

członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej(TMZM). Od 1998 r. pełni funkcje 

wiceprezesa, a następnie prezesa Klubu Środowisk Twórczych TMZM w Mielcu, którą to funkcję 

pełni do dnia dzisiejszego. Jako prezes Klubu Środowisk Twórczych współpracuje z wieloma 

ośrodkami kultury, organizując wiele wystaw,wernisaży, będąc również jurorem wielu 

konkursów recytatorskich,(sama będąc wspaniałym recytatorem), konkursów teatralnych. 

Przygotowuje młodzież do egzaminów do szkół teatralnych. Były członek Rady Osiedlowej 

Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu oraz Zarządu Towarzystwa Śpiewaczego 

Melodia. 

Obecnie członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu  

Z jej inspiracji oraz dzięki wsparciu lokalnych samorządów wydanych zostało wiele pięknych 

jubileuszowych czy okolicznościowych albumów oraz publikacji książkowych i folderów z 

licznych plenerów i wystaw prezentujących dorobek artystów zrzeszonych w zarządzanym przez 

Laureatkę Klubie Środowisk Twórczych. Była współtwórcą albumu o ZPiT „Rzeszowiacy” z 

okazji 70-lecia ich istnienia. 

W roku 2018 w 100-tną rocznicę odzyskania niepodległości Laureatka wyreżyserowała dramat 

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego wystawiony na deskach teatru „Rozmaitości” w DK SCK  

w Mielcu dzięki wsparciu TMZM oraz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Sztuka ta była  

z wielkim powodzeniem wystawiana na deskach wielu innych teatrów Podkarpacia. 

Wynikiem starań Jadwigi Klaus są również  jubileuszowe finansowe nagrody Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznane dla KŚT, a także wiele odznaczeń państwowych  

i ministerialnych dla artystów zrzeszonych w  KŚT.  

Jadwiga Klaus to postać wybitnie zasłużona dla regionalnej oraz ogólnopolskiej kultury  

i sztuki. 

Za wyjątkową aktywność i dorobek w tworzeniu i upowszechnianiu kultury w Mielcu, 

powiecie mieleckim oraz na Podkarpaciu Jadwiga Klaus została odznaczona m.in.: 

„Srebrnym” (2014) oraz „Złotym Krzyżem Zasługi” (2019), Brązowym Medalem Zasłużony 

Kulturze Gloria Artis (2021), Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (2014) Odznaką 

„Przyjaciel Dziecka”, Złotą Odznaką Jubileuszową 40 lat TMZM (2014),  otrzymała także 

mielecką Honorową Nagrodę Albertus (2010) za wybitne zasługi w tworzeniu i 

upowszechnianiu kultury, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 

(1994), Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza TPD (2000). 

 

Jadwiga Klaus to bez wątpienia wybitna postać Mielca i Ziemi Mieleckiej, zaangażowana 

bez reszty we wzbogacaniu i tworzeniu kultury naszej Małej Ojczyzny, dostrzeganej nie 

tylko przez mieleckie środowisko, lecz również na Podkarpaciu, w innych miastach kraju, a 

także poza jego granicami. W pełni zasłużyła na przyznanie jej Pieczęci Zasług 

Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis,  Honorowego Odznaczenia TMZM.  
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W imieniu własnym, Kapituły, a także Zarządu oraz Całej Społeczności Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Mieleckiej życzę Laureatce dużo dobrego zdrowia niezbędnego dla 

dalszego kreatywnego rozwijania działalności kulturalnej i jej propagowania w regionie 

mieleckim, w kraju, a także poza jego granicami. 

 

Laudację przygotował i wygłosił Przewodniczący Kapituły PZO oraz Prezes Zarządu TMZM 

na uroczystej Gali w dniu 19 listopada 2022 r. 


