
Mariusz Zieliński 
 

1. Nazwa i siedziba organizacji, której członkiem jest 

kandydat oraz stanowisko/funkcja kandydata w organizacji 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki – Zielonki – 

Członek  

 

2. Opis działalności i najważniejsze osiągnięcia w sektorze 

pozarządowym 
 

Mariusz Zieliński od urodzenia jest związany z Zielonkami. 

Wychował się w tradycyjnej, wielopokoleniowej rodzinie 

rdzennych mieszkańców tej miejscowości. Z rodzinnego 

domu wyniósł takie wartości jak zamiłowanie do pracy 

społecznej, a także folkloru, obrzędów i zwyczajów Krakowiaków zachodnich oraz historii 

regionalnej.  Ukończył studia magisterskie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, a następnie studia podyplomowe w Instytucie Informacji Naukowej  

i Bibliotekoznawstwa, Instytucie Kultury (kierunek: zarządzanie kulturą) oraz Instytucie 

Etnologii i Antropologii Kulturowej (kierunek: muzealnictwo) na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Od 2009 roku pełni funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach. W 2014 roku 

powołał w niej oddział zbiorów muzealnych – Izbę Regionalną. Przewodniczy Gminnemu 

Zespołowi ds. Opieki Nad Zabytkami i Dziedzictwem Kulturowym gminy Zielonki.    

        Od lat systematycznie pracuje nad gromadzeniem szeroko rozumianych pamiątek 

związanych z historią i etnografią gminy Zielonki. Z powodzeniem zajmuje się również 

animacją kultury. Jest inicjatorem i propagatorem spotkań oraz uroczystości mających na celu 

zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Zielonki ze szczególnym uwzględnieniem 

dawnych obrzędów i zwyczajów praktykowanych niegdyś w jego rodzinnej miejscowości. Jest 

pomysłodawcą i organizatorem licznych stylizowanych etnosesji fotograficznych. Ponadto             

z jego inicjatywy kultywowana jest pamięć o Wiktorii Baranównie – nauczycielce, która  

w 1944 roku zginęła na Podhalu z rąk gestapo. Jako społeczny opiekun zabytków troszczy się 

również o kwestie związane z renowacją i konserwacją zabytkowych obiektów. Dzięki jego 

staraniom odnowiono zabytkowe kapliczki znajdujące się na obszarze gminy Zielonki.  

        W 2018 roku Mariusz Zieliński otrzymał wyróżnienie w ramach konkursu o Nagrodę 

Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia           

w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce. 

        Na mocy zarządzenia nr 99/2019 Starosty Krakowskiego z dn. 5 września 2019 roku 

Mariusz Zieliński został ustanowiony Społecznym Opiekunem Zabytków na obszarze gminy 

Zielonki. 

         W październiku 2019 roku Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pan prof. dr hab. Piotr Gliński nadał Mariuszowi Zielińskiemu odznakę honorową 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej” za działalność na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa 

kulturowego grupy etnograficznej Krakowiaków zachodnich  na terenie Zielonek i przyległych 

miejscowości. 

 

3. Opis doświadczenia kandydata w zakresie udziału w ciałach doradczych  

i opiniodawczych 
 

        Ze względu na szeroki zakres zainteresowań Mariusz Zieliński angażuje się w wiele 

inicjatyw kulturalnych na obszarze gminy Zielonki. Jako osoba ciesząca się w lokalnym 

środowisku sporym zaufaniem społecznym często jest zapraszany do współpracy przez szkoły, 

inne jednostki organizacyjne gminy Zielonki, a także organizacje pozarządowe. Chętnie dzieli 



się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami zasięgającymi jego rady np. przy 

składaniu wniosków o dofinansowania, czy też przy organizacji różnych wydarzeń 

kulturalnych.  

       Wśród podejmowanych przez niego działaniach doradczych można wyróżnić współpracę 

ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Zielonkach przy projekcie „Małopolska Świętemu 

Janowi Pawłowi II”. Od 2009 roku Mariusz Zieliński współpracuje ze Stowarzyszeniem 

Rozwoju Gminy Zielonki oraz Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa. Pełniąc 

funkcję Dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach regularnie dzieli się opiniami na temat 

działań podejmowanych przez gminę Zielonki (włączając w to konsultacje przy 

opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2010-2020 oraz 2020-2030). 

Styczność z zarządzeniami, regulaminami i aktami niezbędnymi do funkcjonowania 

samorządowej instytucji kultury stanowi nieodłączny składnik jego codziennej pracy. 

 

4. Opis motywacji kandydata do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego w Powiecie Krakowskim 
 

           Kandydat pragnie dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem jako członek Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim. W ciągu jedenastu lat 

kierowania samorządową instytucją kultury nabył umiejętności analitycznego myślenia, 

prognozowania działań, analizy i syntezy informacji oraz zarządzania budżetem. Dzięki 

współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Zielonki 

oraz instytucjami kultury funkcjonującymi na obszarze powiatu krakowskiego, pan Mariusz 

Zieliński dobrze poznał specyfikę ich pracy. Zasiadanie w gronie doradczym przy Staroście 

Powiatu Krakowskiego, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb 

organu jednostki administracyjnej, dla Mariusza Zielińskiego będzie dużą szansą, aby jak 

najlepiej wykorzystać wiedzę i doświadczenie nabyte w dotychczasowej karierze zawodowej. 

Ponadto będzie doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy w obszarze działań pożytku 

publicznego w powiecie krakowskim. 

 


