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Wiadomości
Wiśnickie

„Bóg się rodzi, moc truchleje”

Niech słowa tej kolędy będą preludium
do czasu prawdziwej radości, spokoju i szczerości,
wypływających z głębi czystych serc, 
gdzie skryła się Boża Miłość. 

Aby cud Bożego Narodzenia 
umocnił wiarę w twórcze działanie miłości i dobroci,
a życzliwość stołu wigilijnego przeniosła się
w zwykłą codzienność
Nowego Roku 



HISTORIA ZAPISANA W FOTOGRAFII (CZ. IV)

Zamek z lotu ptaka
Fot. z arch. rodzinnego Pana Jana Kokoszki

Procesja ul. Lipnicka. 
Fot. z arch. rodzinnego Pani Urszuli Śliwińskiej

Widok zamku od strony południowej
Fot. z arch. rodzinnego Pani Urszuli Śliwińskiej

Kondukt pogrzebowy na ulicy Lipnickiej
Fot. z arch. rodzinnego Pana Henryka Dejnaka

ul. Podzamcze
Fot. z arch. rodzinnego Pani Barbary Klasy

Kruchta 
Fot. z arch. rodzinnego Pani Urszuli Śliwińskiej

 W Wiadomościach Wiśnickich publikujemy cykl fotografi i, które napłynęły w ramach akcji zbierania zdjęć i pocztó-
wek dokumentujących historię Ziemi Wiśnickiej z okazji organizowanej wystawy otwartej w ramach obchodów jubileuszu 
400-lecia lokacji Nowego Wiśnicza. W kolejnych numerach będziemy prezentować fotografi e ukazujące miejsca, ludzi 
i wydarzenia z minionego stulecia.

Redakcja
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OD REDAKCJI

OD BURMISTRZA
Szanowni Państwo,
Zbliżające się Święta Bożego 

Narodzenia, na które wielu z nas cze-
ka z utęsknieniem, to również zwia-
stun końca roku – czasu wytężonej 
pracy, która zaowocowała realizacją 
wielu inwestycji na terenie Gminy 
Nowy Wiśnicz. 

Sukcesywnie w całej gminie po-
prawiana jest infrastruktura drogowa, projektowane są 
i budowane nowe odcinki chodników. Powstają również 
nowe odcinki kanalizacji i wodociągów. Dużym sukcesem 
jest otwarte w czerwcu bieżącego roku Miasteczko Ruchu 
Drogowego przy Szkole Podstawowej w Starym Wiśniczu 
oraz zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP 
w Królówce. Zgodnie z założeniami postępują również 
prace przy kończeniu budowy drugiego skrzydła szkoły 
w Nowym Wiśniczu. Z powodzeniem realizowany jest 
budżet obywatelski, który cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród lokalnej społeczności. 

Niewątpliwie największym sukcesem gminy w ostatnim 
czasie są pozyskane środki z funduszy zewnętrznych (w bie-
żącym roku ponad 13 mln), za które część inwestycji udało 
już się zrealizować, kolejne właśnie trwają, a część z nich 
dopiero się rozpocznie. Dzięki pozyskanym funduszom 
powstaną przede wszystkim kolejne odcinki wodociągów 

i kanalizacji. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja 
dziewięciu budynków użyteczności publicznej. A pozyska-
ne środki na poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej 
poprzez budowę tzw. parku 400-lecia u podnóża wiśni-
ckiego zamku w przyszłości przyczynią się do zwiększenia 
atrakcyjności naszego regionu. 

Realizacja tak wielu przedsięwzięć była możliwa dzięki 
zaangażowaniu wielu osób i dobrej współpracy pomię-
dzy Radnymi Rady Miejskiej, Sołtysami, członkami Rad 
Sołeckich i Mieszkańcami naszej gminy. Dziś z perspek-
tywy minionego roku stwierdzam, że nie było łatwo, ale 
społeczna akceptacja, zaangażowanie pracowników urzędu 
i jednostek organizacyjnych pomogła mi zrealizować wiele 
zamierzonych celów. Przed nami nowy rok i kolejne wy-
zwania. Mam nadzieję, że dzięki dalszej, dobrej współpra-
cy z Radą Miejską oraz Państwa akceptacji, uda nam się 
zrealizować jeszcze więcej zadań, które wpłyną na poprawę 
jakości życia mieszkańców oraz wizerunku i atrakcyjności 
naszej gminy.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzę wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy 
rodzinnym stole, a nadchodzący Nowy Rok niech spełni 
wszelkie marzenia i obfi tuje w sukcesy. 

Burmistrz Nowego Wiśnicza
Małgorzata Więckowska

Mija kolejny rok. Jesteśmy starsi, bogatsi w życiowe 
doświadczenia. Czy był to czas spełnionych marzeń, zre-
alizowanych planów, a może minął zbyt szybko, w goni-
twie dnia codziennego, bez chwil na refl eksję o szczęściu, 
przemijaniu? Może nękani niepowodzeniami losu chce-
my, aby jak najszybciej zakończył się, mając nadzieję, 
że z nadejściem „nowego” odmieni się na lepsze. 

Zaglądając do kalendarium ważniejszych dat z dziejów 
ziemi wiśnickiej z łatwością możemy wychwycić te, które 
miały znaczący wpływ na rozwój naszego miasta, okolicz-
nych wsi i poszczególnych społeczności. Czasami były 
to doniosłe wydarzenia, ważne czyny i decyzje, ale także 
narodziny lub śmierć wybitnych postaci. Jest ich wiele, nie 
wszystkie spisane, zapamiętane. 

Przywołane przeze mnie daty, niech przypomną nie-
które, okrągłe rocznice z historii wiśnickiej 
społeczności. W bieżącym roku mija 380 
rocznica śmierci Macieja Trapoli (30 grud-
nia 1637 r.), architekta, według którego pro-
jektów i koncepcji powstały najznaczniej-
sze budowle Wiśnicza czasów Stanisława 
Lubomirskiego. 370 lat temu (11 sierpnia 
1647 r.) został konsekrowany kościół pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 
Tenże kościół zniszczony w 1863 r. przez 
wielki pożar Wiśnicza, został odnowiony 
150 lat temu w roku 1867. Również 150 
lat temu  został namalowany przez Jana 

Matejkę obraz „Wskrzeszenie Łazarza”, który jest własnoś-
cią wiśnickiej parafi i. 110 lat temu (14 maja 1907 r.) urodził 
się Jan Stasiniewicz, malarz, autor cyklu „Wariacje na temat 
Wiśnicza”. W roku 1957 (26 sierpnia) minęła 60 rocznica 
śmierci Władysława Wojasa, wieloletniego kierownika 
szkoły w Nowym Wiśniczu. Przed pół wieku (27 kwietnia 
1967 r.) zmarł Stanisław Fischer, założyciel Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Zaledwie 
piętnaście lat wstecz (15 sierpnia 2002 r.) miało miejsce od-
słonięcie pomnika Juliusza Kossaka oraz otwarcie Muzeum 
Ziemi Wiśnickiej.

Koniec roku to dobry czas do podsumowań, refl eksji, 
ale przede wszystkim czas, w którym kultywujemy prze-
piękny, polski zwyczaj spotykania się przy wigilijnym stole, 
łamania się opłatkiem, śpiewania kolęd i składania sobie ży-

czeń. Redakcja Wiadomości Wiśnickich 
dziękuje wszystkim czytelnikom i sym-
patykom za każdą okazaną życzliwość 
i pomoc oraz twórczą krytykę, za to, że 
jesteście z nami. W tym szczególnym 
czasie, czasie Bożego Narodzenia, sym-
bolicznie i dosłownie pragniemy prze-
łamać się białym opłatkiem oraz złożyć 
najserdeczniejsze życzenia błogosławio-
nych świąt i szczęśliwego Nowego 2018 
Roku.

Leszek Marszałek



4   Wiadomości Wiśnickie

FESTIWALOWO, PATRIOTYCZNIE I ŻOŁNIERSKO
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Przez 15 lat nie stracił nic na swojej aktualności i mocy
W 2002 roku w Nowym Wiśniczu zorganizowano pierw-

szy konkurs piosenki żołnierskiej i patriotycznej. Wówczas 
mało kto przypuszczał, że po latach przerodzi się w jeden 
z bardziej znanych i lubianych festiwali w Małopolsce. 
Niezmienną ideą tego konkursu jest propagowanie wartości 
patriotycznych oraz popularyzowanie historii w przystępny 
i przyjemny sposób. Festiwal jako kulturowe wydarzenie, 
łączy w sobie widowisko muzyczne z nastrojem entuzja-
stycznego święta, podczas którego następuje specyfi czna 
symbioza refl eksji i radości uczestników. 
Prezentacje konkursowe

3 listopada odbyły się prezentacje konkursowe. Pomimo 
listopadowej, ponurej pogody od porannych godzin, aż do 
późnego popołudnia, w sali widowiskowej MOK, pojawiali 
się kolejni uczestnicy - soliści, zespoły, chóry. Przed ko-
misją artystyczną, po za liczną reprezentacją Gminy Nowy 
Wiśnicz, wystąpili uczestnicy, m.in. z Krakowa, Tymbarku, 
Nowego Sącza, Kęt, Bochni, ale również z Trzciany, 
Kamionnej, Wojnarowej, Sieprawia a nawet z odległych 
Piorunek czy Lipnicy Wielkiej. Z grupy 56 wykonawców, 
jury nominowało do fi nałowego koncertu 18 laureatów.
Lubimy tu przyjeżdżać

W relacjach uczestników konkursu przewijały się różne 
wypowiedzi. Ale za każdym razem, kiedy padało pytanie 
o uzasadnienie uczestnictwa w tym festiwalu, z naciskiem 
na słowa „piosenki patriotycznej”, odpowiedzi były dojrza-
łe i przemyślane. Owszem, ważne jest, aby zaistnieć przed 
jurorami, rówieśnikami, publicznością, bo po to jest prze-
cież konkurs. Ale zaraz po tych słowach padały konkretne 
uzasadnienia: pomijając stres tu jest fajnie, uroczyście, 
swobodnie i radośnie. Lubimy tu przyjeżdżać z kilku powo-
dów, m.in. można tu poczuć dumę z polskości, my młodzi po-
trzebujemy odpowiedniego wzorca, te piosenki do nas prze-
mawiają, mówią o prostych, wielkich ludziach. I jeszcze 
wypowiedz małej Weroniki: Lubię śpiewać. To prawda, ten 
festiwal ma ważne przesłanie. Spełniając swój obowiązek, 

jednocześnie spełniam swoje marzenia i sprawiam radość 
innym – moja mama jest na widowni.
Barwy i symbole

W ramach festiwalowego cyklu, 7 listopada w galerii 
piwnic ratuszowych odbyło się również spotkanie, na któ-
rym mówiono o symbolach i barwach narodowych zilustro-
wanych ważnymi wydarzeniami historycznymi dla narodu 
polskiego. Wykład Pani Agnieszki Kaczmarczyk, nauczy-
cielki i pasjonatki historii został niezwykle ciepło przyję-
ty przez uczniów klas 6 Szkoły Podstawowej w Nowym 
Wiśniczu. W drugiej części spotkania sala wykładowa 
została zamieniona przez animatorów MOK na pracownię 
rękodzielniczą, aby uczestnicy mogli zapoznać się z zasa-
dami wykonywania kokard narodowych, którymi w dniu 11 
listopada przyozdabiano strój m.in. uczestników koncertu 
festiwalowego w sali rycerskiej wiśnickiego zamku.
Uroczystości patriotyczno-religijne

11 listopada w godzinach południowych w kościele 
parafi alnym odbyła się msza św. za Ojczyznę. Po nabożeń-
stwie uformował się pochód, w którym poczty sztandarowe, 
przedstawiciele samorządu i wszyscy uczestnicy w skupie-
niu przeszli pod pomnik Pamięci na Wzgórzu Zamkowym, 
gdzie mieszkańcy miasta i gminy zwyczajowo oddają cześć 

„Tym, którym Bóg, Honor i Ojczyzna ważniejsze były niż 
życie”. Po wystąpieniu Burmistrza Nowego Wiśnicza do 
przybyłych na uroczystośc, została odmówiona modlitwa 
za poległych w obronie ojczyzny, a następnie przy rytmach 
werbla zostały złożone wiązanki kwiatów i znicze.
Koncert Laureatów Festiwalu

W sali rycerskiej wiśnickiego zamku odbyła się fi nalna 
część „Festiwalu z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez 
wieki” oraz zakończenie obchodów 99 rocznicy święta 
Niepodległości obchodzonych na wiśnickiej ziemi. W kon-
cercie wystąpili laureaci festiwalu. 

Wokalno muzyczne występy dzieci, młodzieży gimna-
zjalnej, licealnej i studiującej oraz zespoły stworzyły nie-
zapomniane widowisko. Zaśpiewane piosenki były formą 
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UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SAMOCHODU DLA OSP 
W KRÓLÓWCE

swoistego reportażu, w którym przeplatały się nadzieja 
i heroizm, żal i radość, bunt i miłość zwykłego polskiego 
powstańca, partyzanta, żołnierza.

Laureatom zostały wręczone nagrody, wyróżnienia oraz 
pamiątkowe dyplomy, ale podziękowania i zasłużone brawa 
należą się wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, rodzicom 

Dzień 18 listopada 2017 roku zapisał się w szczególny 
sposób na kartach historii Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Królówce. W tym dniu miała miejsce uroczystość po-
święcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes-
Benz typ Actros 1835 zakupionego na potrzeby tamtej-
szej jednostki OSP.

Uroczystość rozpo-
częła się o godz. 14  mszą 
św. w Kościele parafial-
nym pw. Przemienienia 
Pańskiego w Królówce, 
podczas której homi-
lię wygłosił Kapelan 
Powiatowy Strażaków 
- ks. Stanisław Szczygieł. 
Po mszy, w asyście po-
cztów sztandarowych 
i Strażackiej Orkiestry 
Dętej z Królówki uczest-
nicy przeszli na plac przy 
remizie OSP, gdzie odbył 
się uroczysty apel.

Po złożeniu ra-
portu przez Dowódcę Uroczystości, Grzegorza Cieślę, 
Stanisławowi Nowakowi, Małopolskiemu Komendantowi 
Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i przyjęciu 
meldunku, przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnię-
to na maszt flagę państwową.

Kolejnym punktem uroczystości było powitanie 

przybyłych gości przez Prezesa OSP w Królówce, Jana 
Wołka. Swą obecnością zaszczycili: Urszula Rusecka - 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Nowak 
- Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Włodzimierz 
Więckowski - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej 

w Krakowie, Ludwik 
Węgrzyn - Prezes 
Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku 
OSP RP w Bochni, a za-
razem Starosta Bocheński, 
Piotr Gadowski 
- z-ca Komendanta 
Powiatowego PSP 
w Bochni, Robert Cieśla - 
Dowódca jednostki ratow-
niczogaśniczej w Bochni, 
Jerzy Łacny - Radny 
Powiatu Bocheńskiego, 
Małgorzata Więckowska 

- Burmistrz 
Nowego Wiśnicza, 

Radni Rady Miejskiej 
z Przewodniczącym Mirosławem Chodurem na czele, 
Paweł Jastrzębski - Dyrektor Zakładu Karnego w Wiśniczu, 
Krzysztof Cetnarski - z-ca Komendanta Policji w Nowym 
Wiśniczu, Józef Janus - Proboszcz parafii Królówka, 
Leszek Marszałek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Sławomir Błoniarz - Prezes Zarządu Gminnego OSP RP 

Przed remizą w Królówce

i nauczycielom za to wielkie świadectwo Polskości i patrio-
tyzmu, za tą niezwykłą lekcję historii.

Festiwal został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego.

Leszek Marszałek

Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem przez władze    
samorządowe

Warsztaty „Symbole narodowe” w Galerii „Fakt”
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WYNIKI III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
W GMINIE NOWY WIŚNICZ

w Nowym Wiśniczu, Edward Oświęcimka - Komendant 
Gminny OSP w Nowym Wiśniczu, Prezesi oraz Komendanci 
wszystkich jednostek działających na terenie naszej gminy 
oraz towarzyszące im poczty sztandarowe, Mieszkańcy tej 
miejscowości oraz Strażacka Orkiestra Dęta z Królówki 
z kapelmistrzem Andrzejem Czubanem uświetniająca ca-
łość uroczystości. 

To szczególne wydarzenie było również okazją do wrę-
czenia medali Za Zasługi dla Pożarnictwa, które wręczył 
Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki 
PSP wraz z Ludwikiem Węgrzynem - Starostą Bocheńskim. 
Złoty medal otrzymał Albin Kiełtyka, Srebrny - Mariusz 
Zgłobicki, Brązowy - Damian Cybura. Odznakę Wzorowego 
Strażaka z rąk Starosty Bocheńskiego i Prezesa Zarządu 
Gminnego OSP w Nowym Wiśniczu, odebrał druh Marcin 
Łącki. Następnie Burmistrz Nowego Wiśnicza po odczytaniu 
aktu przekazania wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej, 
w asyście Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
i Starosty Bocheńskiego, wręczyła dokumenty i kluczyki do 
samochodu pożarniczego na ręce Prezesa OSP w Królówce, 
Jana Wołka i kierowcy, Piotra Brzegowego. Chwilę później 
nastąpiło próbne uruchomienie samochodu oraz włączenie 
sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Następnie po odmó-
wieniu krótkiej modlitwy, przy dźwiękach Roty,  ksiądz 
Józef Janus, proboszcz tamtejszej parafii, dokonał poświę-
cenia samochodu. 

Uroczystość była dogodną okazją dla wdzięcznych stra-
żaków z OSP Królówka do wręczenia statuetek okolicznoś-
ciowych oraz podziękowań dla osób, które wsparły finanso-
wo zakup nowego samochodu. Prezes tamtejszej jednostki 

podkreślił, że realizacja zadania, jakim był zakup samocho-
du strażackiego dla OSP w Królówce, nie byłaby możliwa 
bez pomocy i wsparcia finansowego Burmistrza Nowego 
Wiśnicza, Pani Małgorzaty Więckowskiej oraz Radnych 
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, którym złożył ser-
deczne podziękowania. Z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz 
wydatkowano bowiem 300 000,00 zł, podczas gdy wartość 
całkowita samochodu to 326 000,00 zł. Słowa wdzięczności 
skierowane zostały również na ręce Starosty Bocheńskiego, 
Prezesa Koła Rolniczego z Królówki, Pana Wiesława 
Stochla oraz wszystkich ofiarodawców, którzy wsparli za-
kup samochodu i organizację uroczystości. Na zakończenie 
podziękowano również Zarządowi i Druhom tamtejszej 
jednostki za ich służbę na rzecz lokalnej społeczności i bez-
interesowne niesienie pomocy w wielu wymiarach.    

Kolejny punkt spotkania stanowiły przemówienia oko-
licznościowe zaproszonych gości, którzy pogratulowali 
Strażakom nowego nabytku i podziękowali za całokształt 
pracy, za poświęcenie i zaangażowanie, podkreślając rangę  
strażaka i doceniając ich wysiłek. Po części oficjalnej wszy-
scy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany 
przez Strażaków tamtejszej jednostki, gdzie przygrywała 
kapela ludowa „Królewianie” pod przewodnictwem Albina 
Kiełtyki.

Niech zatem nowo zakupiony samochód w rękach na-
szych strażaków ochotników służy zarówno mieszkańcom 
Królówki i Gminy Nowy Wiśnicz. 

Regina Wielgus

Nadbryg. Stanisław Nowak Małoplski Komendant Wojewódzki 
PSP wręcza Złoty medal za zasługi  dla pożarnictwa Albinowi Kiełtyce

Przemarsz na plac uroczystości poświęcenia wozu strażackiego

Symboliczne przekazanie kluczyków do samochodu strażackiego
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Jesienią bieżącego roku już po raz trzeci odbyło się 
głosowanie na projekty zadań zgłoszonych do realizacji 
w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku. 

Mieszkańcy gminy w okresie od 13 do 29 września 
mieli możliwość oddania głosu na jedno z zadań z listy 30 
projektów dopuszczonych do głosowania. Głosować można 
było przez internet za pośrednictwem strony internetowej 
https://bo.nowywisnicz.pl, bądź tradycyjnie w Urzędzie 
Miejskim. Ostatecznie w wyniku głosowania wyłonionych 
zostało 18 zadań do realizacji w 2018 roku. W głosowaniu 
wzięło udział 4488 mieszkańców gminy, co daje frekwen-
cję na poziomie 41,14 % (zbliżoną do roku poprzedniego).  
Przeważająca liczba głosów została oddana metodą tra-
dycyjną, za pomocą kart do głosowania. Z tej możliwości 

WYNIKI III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
W GMINIE NOWY WIŚNICZ

skorzystało ok. 69 % głosujących, reszta oddała swój głos 
za pomocą systemu elektronicznego.  

Poniżej przedstawiamy Państwu listę projektów reko-
mendowanych wraz z szacunkowymi kosztami ich rea-
lizacji. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego 
w przypadku braku odpowiedniej ilości projektów, nieroz-
dysponowania wszystkich środków w danym sołectwie lub 
gdy kwota wymagana do realizacji wygrywającego projek-
tu okaże się niższa niż planowana, istnieje możliwość prze-
sunięcia wolnych środków do wykorzystania na realizację 
kolejnego projektu z listy, możliwego do realizacji z tej 
nadwyżki lub na realizację innych zadań na terenie danego 
sołectwa/osiedla w bieżącym roku budżetowym. 

Regina Wielgus

Nadbryg. Stanisław Nowak Małoplski Komendant Wojewódzki 
PSP wręcza Złoty medal za zasługi  dla pożarnictwa Albinowi Kiełtyce
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TERMOMODERNIZACJA W GMINIE NOWY WIŚNICZ

ORKIESTRA KONCERTOWAŁA W SŁOWACKIEJ LUBOWLI

W dwuletnim okresie muzycznej działalności, 
Strażacka Orkiestra Dęta ze Starego Wiśnicza zrealizo-
wała wiele koncertów i występów, głównie przed pub-
licznością regionu 
Małopolski. 

W dniu 1 paź-
dziernika 2017 r. 
po raz pierwszy 
koncertowali poza 
granicami kraju. Na 
zaproszenie orga-
nizatorów XXVI 
Lubowniańskiego 
Jarmarku udali się 
do Starej Lubowli, 
miasta połączo-
nego z ziemią 
wiśnicką wspólną 
historią, w której 
ważną rolę odegrał 
ród Lubomirskich. 
Koncert został 
zorganizowany 
w ramach współpracy partnerskiej miasta Nowy Wiśnicz 
i Starej Lubowli. W programie lubowniańskiego Jarmarku, 
dzień w którym odbył się koncert orkiestry adresowany 
był do przyjaciół przyrody, przedstawicieli kół łowieckich 
i wszystkich miłośników dobrej muzyki. Uroczystości odby-
ły się w pięknej scenerii skansenu, u stóp lubowniańskiego 

zamku. Rozpoczęły się mszą świętą, po której wszyscy udali 
się na część rozrywkową, gdzie można było wysłuchać kon-
certów, obejrzeć występy i pokazy zespołów, a także sma-

kować potraw kuchni 
myśliwskiej. Koncert 
wykonany przez or-
kiestrę został przygo-
towany na warsztatach, 
w ramach projektu pn. 
„Z ziemi bocheńskiej 
w świat” i zrealizo-
wany przy wsparciu 
finansowym Powiatu 
Bocheńskiego oraz 
Gminy Nowy Wiśnicz.  
Muzycy pod batutą 
Krzysztofa Wołowca 
zaprezentowali róż-
norodny repertuar, 
w którym znalazła się 
muzyka rozrywkowa, 
filmowa oraz piękne, 
tradycyjne utwory 

marszowe. W ramach współpracy pomiędzy miastami, ze-
spół został również zaproszony przez gospodarzy do zwie-
dzenia miejscowego zamku, z którego wieży mogli upajać 
się widokami na dolinę z wijącą się rzeką Poprad oraz na 
Tatry i Trzy Korony.

Bernadetta Błoniarz

Koncert podczas Lubowniańskiego Jarmarku

Szkoła w Połomiu Dużym

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przez 
Gminę Nowy Wiśnicz  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Małopolskiego na lata 
2014 - 2020 „Poddziałanie 
4.3.2. Głęboka moder-
nizacja energetyczna 
budynków użyteczności 
publicznej - SPR” w 
ostatnim czasie zakoń-
czono termomodernizację 
już dwóch budynków.    

Jednym z nich jest 
Szkoła Podstawowa w 
Połomiu Dużym, w któ-
rej prace zakończono we 
wrześniu 2017 r. Prace 
prowadzone były w ra-
mach termomodernizacji 
budynków edukacji szkolnej. Całkowity koszt zadania 
wyniósł  344 418 zł. Prace obejmowały docieplenie stropu 

nad parterem, nad nieogrzewaną piwnicą, ścian zewnętrz-
nych, montaż nawietrzaków okiennych higrosterowalnych, 

wymianę drzwi zewnętrz-
nych do budynku, kotła 
gazowego oraz oświet-
lenia na ledowe, montaż 
instalacji fotowoltaicznej, 
remont schodów wraz z 
wykonaniem pochylni dla 
osób niepełnosprawnych, 
wymianę stolarki okiennej 
wraz z parapetami, mo-
dernizację instalacji elek-
trycznej oraz  wykonanie 
instalacji odgromowej 
wraz z uziemieniem. Przy 
okazji tych prac zostały 
odświeżone sale lekcyjne, 
korytarze i pomieszczenia 
gospodarcze. 

Końcem listopada zakończyły się również prace termo-
modernizacyjne przy ośrodku zdrowia w Królówce. Zakres 
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Ośrodek Zdrowia w Królówce

wykonywanych prac obejmował: ocieplenie stropu wełną 
mineralną, montaż nawietrzaków okiennych, ocieplenie 
ścian zewnętrznych, docieplenie ścian przy gruncie piwnicy 
ogrzewanej, wymianę okien i drzwi, montaż kotła, wymia-
nę oświetlenia z montażem paneli 
fotowoltaicznych oraz montaż 
instalacji ciepłej wody użytkowej, 
wyposażonej w cyrkulację z ogra-
niczonym czasem pracy. Ponadto 
w ramach pozostałych robót bu-
dowlanych wykonano: remont 
schodów, instalację odgromową 
wraz z uziemieniem, remont in-
stalacji c.o. oraz wymianę oryn-
nowania i obróbek blacharskich. 
Wartość wykonanych prac wynio-
sła 519 278,54 zł.

Oba budynki zyskały na war-
tości estetycznej, natomiast dzięki 
przeprowadzonej termomoder-
nizacji spadną również koszty 
ich utrzymania, a sposób ich 
ogrzewania będzie niewątpliwie 
mniej uciążliwy dla środowiska 
naturalnego.  

Początkiem października 2017 
roku zawarte zostały kolejne dwie 
umowy, na podstawie których 
rozpoczęto już prace termomo-
dernizacyjne. Pierwsza z nich 
dotyczy modernizacji budynku 
szkoły w Starym Wiśniczu. Na 
realizację tego zadania przezna-
czono aż 2 074 631,45 zł. Zakres 
robót obejmuje wykonanie prac 
termomodernizacyjnych, takich 
jak: docieplenie przegród oraz 
podwieszanego sufitu poprzez 
ułożenie odpowiedniej grubości 
warstw wełny mineralnej, sty-
ropapy oraz styropianu, montaż 
nawietrzaków okiennych, wy-
mianę starych nieszczelnych 
okien i drzwi, modernizację 
wentylacji sali sportowej przez 
montaż urządzenia z odzyskiem 
ciepła, wymianę instalacji c.o. 
oraz oświetlenia z montażem pa-
neli fotowoltaicznych. W ramach 
pozostałych robót budowlanych 
wykonany zostanie remont ele-
wacji sali gimnastycznej, wymia-
na pokrycia dachu nad kuchnią i 
szkołą, remont schodów oraz wykonanie instalacji odgro-
mowej wraz z uziemieniem.  

Trwają również prace modernizacyjne przy „starym” 
budynku szkoły Królówce. Zakres prac obejmuje wyko-
nanie prac termomodernizacyjnych takich jak: docieplenie 

przegród poprzez ułożenie odpowiedniej grubości zapew-
niającej spełnienie aktualnych wymagań warstwy wełny 
mineralnej oraz styropianu, montaż higrosterowalnych 
nawiewników okiennych, montaż paneli fotowoltaicznych 

produkujących energię elektrycz-
ną z energii słonecznej, która zasi-
lać będzie zasobniki c. w. u. oraz 
urządzenia elektryczne w budynku, 
wymianę drzwi i okien zewnętrz-
nych, wymianę kotła i oświetle-
nia. W ramach pozostałych robót 
budowlanych wykonana będzie 
instalacja odgromowa wraz z uzie-
mieniem, a w budynku wymienio-
na zostanie wewnętrzna instalacja 
elektryczna. Wartość robót wynie-
sie 395 017,71 zł. 

Blisko milion złotych przezna-
czono na modernizację szkoły w 
Muchówce, na którą umowę pod-
pisano w połowie listopada 2017 
r. W ramach rozpoczętych już prac 
wykonane zostanie: docieplenie 
stropu nad II kondygnacją, montaż 
instalacji fotowoltaicznej, docie-
plenie stropu nad nieogrzewaną 
piwnicą, montaż nawietrzaków 
okiennych, docieplenie stropu nad 
poddaszem, ścian wewnętrznych 
i zewnętrznych poddasza, ściany 
wewnętrznej w piwnicy, ścian ze-
wnętrznych szkoły – stara część, 
ścian przy gruncie piwnicy ogrze-
wanej. Wykonana zostanie także 
wentylacja mechaniczna z odzy-
skiem ciepła, wymiana drzwi wej-
ściowych do piwnicy, luksferów 
na okna o współczynniku przeni-
kania ciepła U max 0,9, okien na 
klatce schodowej szkoły, piwnicy 
ogrzewanej, na poddaszu, sali 
gimnastycznej. Nastąpi wymiana 
kotłów gazowych i oświetlenia. 
W ramach pozostałych robót bu-
dowlanych będzie wymienione 
pokrycie dachu, schody, opaska 
oraz instalacja odgromowa wraz 
z uziemieniem. Wartość robót 
wykonanych w tym budynku wy-
niesie 985.000,00 zł.

Prace w ramach wyżej wymie-
nionych umów mają zakończyć 
się do 31.08.2018 r.

Docelowo w ramach pozyskanych środków, termomo-
dernizacji na terenie gminy poddane zostanie 9 budynków 
użyteczności publicznej.  

Regina Wielgus
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WYBRANE INWESTYCJE I FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 
Remonty dróg

Kilka ostatnich miesięcy to czas, w którym na terenie 
Gminy Nowy Wiśnicz prowadzone były prace związane 
z przebudową czy remontem dróg gminnych i wewnętrz-
nych. Łącznie wykonano  blisko 3 km nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych bądź betonowych. Koszt 
prowadzonych prac to blisko 470 000,00 zł. Nowe na-
wierzchnie powstały w Chronowie, Kobylu, Kopalinach, 
Królówce, Leksandrowej, Łomnej, Muchówce, Połomiu 
Dużym i Starym Wiśniczu. Dzięki prowadzonym pracom 
w gminie sukcesywnie przybywa dróg z nawierzchnią asfal-
tową bądź  betonową.

W październiku zakończono prace w ramach zadania pn. 
„Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdują-
cych się na terenie gminy Nowy Wiśnicz”. Na drogach wy-
konano podbudowy z kruszyw, nowe nawierzchnie z mie-
szanek mineralno-bitumicznych/betonowych oraz obsypa-
no pobocza. Prace, które prowadzone były w Chronowie, 
Kobylu, Kopalinach, Królówce, Leksandrowej, Łomnej, 
Muchówce, Olchawie, Połomiu Dużym, Starym Wiśniczu 
i Wiśniczu Małym, finansowane były m.in. z Funduszy 
Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach tego zadania po-
wstało ponad 2 km dróg, a łączny koszt jego realizacji wy-
niósł blisko 270 000,00 zł.

Prace remontowe przy Świetlicy Wiejskiej 
w Leksandrowej

We wrześniu rozpoczęto realizację zadania pn. „Remont 
wiaty wraz z dojściem do świetlicy wiejskiej w m. 
Leksandrowa”. Zakończono już prace związane z budową 
chodnika prowadzącego między innymi do wiaty (ok. 53 
m2), natomiast kolejny etap, który jest w trakcie realizacji 

obejmuje montaż rynien wraz z wykonaniem obróbek bla-
charskich. Zadanie  jest finansowane z Funduszu Sołeckiego 
sołectwa Leksandrowa w kwocie 4 396,00 zł.

Remont przepustu w Kobylu
W listopadzie 2017 r. zakończono prace remontowe prze-

pustu w ciągu drogi wewnętrznej po działce nr 983 w miej-
scowości Kobyle wraz z montażem balustrady ochronnej 
na łączną kwotę 23 690,00 zł. Prace realizowane były ze 
środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego sołectwa 
Kobyle oraz środków własnych gminy.

Chodniki w gminie
W trosce o bezpieczeństwo pieszych w naszej gminie 

sukcesywnie powstają nowe odcinki chodników. W ostat-
nim czasie zakończono prace związane z budową chodnika 
przy drodze gminnej 580273K w Chronowie – Krasna Góra. 
Miejscowość zyskała ok. 52 m.b. nowego chodnika. Koszt 
wykonywanych prac to 58 826,41 zł. Zadanie finansowane 
było ze środków Gminy Nowy Wiśnicz w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2017 oraz z Funduszu Sołeckiego sołectwa 
Chronów. Nowy odcinek zapewni bezpieczeństwo wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności 
dzieci uczęszczających do znajdującej się nieopodal Szkoły 
Podstawowej.

Również w listopadzie zakończono prace związane 
z budową chodnika w Leksandrowej w ciągu drogi gmin-
nej G580286K. Nowy odcinek wynosi ok. 45 m.b. Wartość 
całego zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi 
gminnej G580286K w m. Leksandrowa-etap III” wyniosła 
60.249,11 zł, w tym kwota: 47.308,00 zł płatna była w ra-
mach wydatków z Budżetu Obywatelskiego 2017 sołectwa 
Leksandrowa.

Obecnie prowadzone są prace związane z przebudową 
drogi gminnej Kopaliny-Stary Wiśnicz wraz z wykonaniem 
chodnika, muru z polisady i kanalizacji opadowej w miej-
scowości Kopaliny-etap I. Nowo powstały odcinek będzie 
miał 115 m.b. Wartość zadania to koszt 130 749,94 zł, płat-
na w ramach zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze 
gminnej 580284K Kopaliny-Stary Wiśnicz”.

Nakładka w Leksandrowej

Plac przed świetlicą wiejską w Leksandrowej
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Remiza OSP  w Łomnej zyskała nowy wygląd
W październiku 2017 r. zakończył się generalny remont 

remizy OSP w Łomnej, na który Gmina Nowy Wiśnicz pozy-
skała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 
14 195,00 zł oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, które udzieliło dotacji Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łomnej w wysokości 41 500,00 zł. Zakres prze-
prowadzonych prac obejmował remont zewnętrznej stolarki 
drzwiowej i okiennej, osadzenie podokienników, wymianę 
drzwi garażowych na bramę segmentową, ocieplenie ścian 
zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej, wykonanie izolacji z wełny mineralnej stropu 
wraz z wykonaniem podłogi z płyt wiórowych, wykonanie 
instalacji C.O., zakup i montaż pieca gazowego, wykonanie 
gładzi i malowanie pomieszczeń, remont instalacji elek-
trycznej wraz z montażem nowego oświetlenia, wykona-
nie opaski z kostki brukowej wokół budynku, malowanie 
pokrycia dachowego oraz montaż daszku nad wejściem 
i bramą garażową.

Podpisano umowę na przebudowę drogi Królówka 
- Sośliny

W dniu 26 października 2017 r. Burmistrz Nowego 
Wiśnicza podpisała umowę z firmą KRUSZ-BUD na przebu-
dowę drogi gminnej nr 580281K Królówka - Sośliny o dłu-
gości 786 m. Umowa została zawarta na kwotę 459.497,77 
zł. Planowany termin realizacji prac to 10.05.2018 r.

Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie lokalnej 
wymiany podbudowy na powierzchni  400 m2, frezowania 
nawierzchni bitumicznej, poszerzenia drogi na dł. 786 m.b 
i szerokości poszerzenia wykonanie warstwy profilowej, 
ułożenie geosiatki wzmacniającej, wykonanie warstwy 
ścieralnej na dł. 786 m.b, odtworzenie istniejących pobo-
czy obustronnie na dł. 1502,0 m.b, wykonanie malowania 
przejścia dla pieszych, umocnienie rowu korytkami o dł. 
786 m.b. Zadanie jest realizowane w ramach operacji typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” - poddziałanie 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” w zakresie działania „Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na 
lata 2014-2020.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły 
w Chronowie

W połowie listopada 2017 r. zakończono prace zwią-
zane z wymianą pokrycia dachowego na budynku szkoły 
w Chronowie. Obejmowały one między innymi demontaż 
starego pokrycia z dachówki ceramicznej, wymianę ele-
mentów konstrukcyjnych więźby dachowej, desek koszo-
wych i desek podrynnowych, podbitki, łat i montaż kontr 
łat, zamontowanie folii paro przepuszczalnej, rynien i rur 
spustowych z blachy powlekanej w kolorze pokrycia da-
chowego, wykonanie i montaż wszystkich niezbędnych 
obróbek blacharskich, wzmocnienie kominów, montaż 
nowego pokrycia z blacho dachówki. Wartość robót to 
88.560,00 zł. 

Budowa szkoły w Nowym Wiśniczu - zakończenie kolej-
nego etapu

W listopadzie 2017 r. ukończono zadanie pn. „Rozbudowa 
istniejącej kotłowni na potrzeby c.o. i c.w.u. dla drugie-
go skrzydła gimnazjum ze stołówką szkolną w m. Nowy 
Wiśnicz - w ramach zadania: „Budowa szkoły w Nowym 
Wiśniczu”. Zakres prowadzonych prac obejmował:

- wymianę i wbudowanie w istniejący komin ceramicz-
ny przewodu spalinowego z blachy nierdzewnej wraz 
z uzbrojeniem;

- dobudowę jednego kotła gazowego kondensacyjnego 
wraz z osprzętem;

- podłączenie rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji dru-
giego skrzydła gimnazjum ze stołówką szkolną do istnieją-
cej instalacji kotłowni;

Wartość zadania wyniosła 84 669,18 zł.

Umowa na dotację rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
w Starym Wiśniczu

Burmistrz Nowego Wiśnicza 8 listopada 2017 r., z rąk 
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława 
Sorysa odebrała umowę na dotację rozbudowy sieci kanali-
zacyjnej w Starym Wiśniczu na blisko 2,5 mln zł.

Budynek Remizy w Łomnej

Nowy dach na budynku szkoły w Chronowie
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W sierpniu tego roku Zarząd Województwa 
Małopolskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu dwóch 
projektów, o wsparcie których starała się nasza gmina. 
Dotyczą one budowy kanalizacji a konkretnie wspomnia-
nej już sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary 
Wiśnicz oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa – aglo-
meracja Nowy Wiśnicz. Całkowity koszt inwestycji wynosi 
blisko 8 mln zł, a dzięki niej powstanie ponad 15 km 
sieci kanalizacyjnej. Planowany termin realizacji zadania 
to lata 2018-2019.

Podpisana umowa umożliwia rozbudowę sieci kana-
lizacyjnej wraz z przepompowniami w Starym Wiśniczu 
– w sumie aż o ponad 7 km. Prace zostaną przeprowadzone 
tak, by nowa sieć została włączona do systemu funkcjonu-
jącej już oczyszczalni ścieków. Zgodnie z planem inwesty-
cja powinna zakończyć się do końca 2019 roku. Całość prac 
to w sumie ponad 3,5 mln zł. 

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie
Zakończono prace polegające na rozbudowie istniejącej 

sieci wodociągowej wraz z węzłami sieciowymi w miej-
scowościach: Królówka, Leksandrowa, Łomna, Olchawa, 
Połom Duży, Stary Wiśnicz. Łącznie sieć wydłużyła 
się o blisko 3 km. Najdłuższy odcinek (438 mb) powstał 
w Starym Wiśniczu w kierunku Kobyla oraz Krzywdówki 
– etap II. W pozostałych miejscowościach sieć wydłużyła 
się o:

- 431 m.b. w Leksandrowej - od drogi gminnej 580875K 
Łomna „Bukowiec” w kierunku działki nr 326

- 383 m.b. w Połomiu Dużym- w kierunku m. Lipnica 
Górna

- 308 m.b. w Łomnej - od budynku komunalnego nr 133  
etap III – do działki nr 117

- 252 m.b. w Starym Wiśniczu - od drogi wojewódzkiej 
nr 965 w kierunku działki nr 521

- 236 m.b. w Olchawie - w kierunku działki nr 264/2 etap 
III oraz w kierunku działki nr 17/2 – etap I,

- 230 m.b. w Królówce - od Uzborni do szkoły – etap III,
- 202 m.b. w Starym Wiśniczu - łącznik droga północna,

- 144 m.b. w Olchawie - od szkoły w stronę Królówki 
i Nowego Wiśnicza – etap V

- 144 m.b. w Łomnej - od drogi gminnej 580875K Łomna 
„Bukowiec” do działki nr 526/6 – etap I,

- 143 m.b. w Połomiu Dużym - wzdłuż drogi dz. nr 412/2 
w kierunku działki nr 522 – etap I.

Cmentarz wojenny w Leksandrowej - zakończenie prac
W listopadzie zakończono prace remontowo-konserwa-

torskie na cmentarzu wojennym w Leksandrowej. Zakres 
przeprowadzonych prac obejmował między innymi remont 
ogrodzenia betonowego wraz z renowacją elementów sta-
lowych, demontaż starych krzyży oraz wykonanie nowych 
drewnianych i ich montaż, remont słupów, wykonanie 
i montaż krzyża wraz z wykonaniem fundamentu, wykona-
nie i montaż tablic granitowych, zagospodarowanie terenu 
i odtworzenie zanikających mogił, uporządkowanie terenu 
cmentarza. Całkowita wartość zadania wyniosła 74 000 zł, 
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego stanowiło 53 617,85 zł w ramach programu 

“Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upa-
miętnieniami w kraju”. 

Interaktywne tablice dla szkół z terenu naszej gminy
Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała dofinansowanie na 

zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w ramach 
rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kom-
petencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna 
tablica”.

Szkoły w Nowym Wiśniczu, Muchówce, Królówce, 
Starym Wiśniczu i Kobylu będą mogły zakupić tablice 

Cmentarz wojenny w Leksandrowej

Podpisanie umowy na dotacje sieci kanalizacyjnej 
w Starym Wiśniczu
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interaktywne, projektory, urządzenia pozwalające na prze-
kaz dźwięku oraz interaktywne monitory dotykowe.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 70 000 zł, nato-
miast wkład własny gminy 17 500 zł.

Głównym celem programu jest umożliwienie wyko-
rzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie 
z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompeten-
cji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia 
o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Jest to 
duży krok do tego, aby nasze szkoły standardem przybliżały 
się do najnowocześniejszych.

Ponad 1,7 miliona złotych dla Gminy Nowy Wiśnicz na 
wymianę pieców

Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała środki na wymianę 
około 134 starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia 
grzewcze. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczysz-
czeń do powietrza.

W trakcie realizacji Poddziałania 4.4.2 Obniżenie pozio-
mu niskiej emisji (paliwa gazowe) – SPR zostanie zmoder-
nizowanych około 96 źródeł ciepła za kwotę 1 395 650,20 
zł. Natomiast w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie po-
ziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR zostanie zmoder-
nizowanych około 38 źródeł ciepła za kwotę 356 380,00 zł.  
Pozyskane środki zewnętrzne pozwolą na wymianę starych 
kotłów na nowe ekologiczne piece na paliwo stałe oraz pa-
liwo gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji 
w budynkach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowa-
nia nowego systemu ogrzewania. Nowe źródła ciepła będą 
spełniać normy środowiskowe wyznaczone dla tego typu 
inwestycji.

Nauka pływania dla najmłodszych mieszkańców Gminy 
Nowy Wiśnicz

Od 21 września do 24 listopada 2017 r. prowadzone były 
zajęcia z nauki pływania. W projekcie „Umiem pływać” 
udział wzięło 90 uczniów klas III Szkół Podstawowych 
z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Program zajęć obejmował 
20 godzin nauki pływania dla każdego uczestnika pro-
jektu. Nauka pływania realizowana była w grupach 15-to 

osobowych w ramach zajęć pozalekcyjnych na krytej pły-
walni w Proszówkach. Uczestnicy mieli zapewniony trans-
port na krytą pływalnię, opiekę, instruktora oraz dostęp do 
krytego basenu wraz z zapleczem. Ministerstwo Sportu 
i Turystyki przyznało na to zadanie pomoc finansową w for-
mie dotacji celowej w wysokości 11 450,00 zł. Taką samą 
kwotę zapewniła Gmina Nowy Wiśnicz. 

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”
Od września w naszej gminie prowadzone są szkolenia 

z projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzy-
ści” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej POPC na 
lata 2014-2020. 

Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców 
Gminy Nowy Wiśnicz, w tym również osób z niepełno-
sprawnością. Bezpłatne szkolenia pozwolą uczestnikom 
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera, na-
uczyć się jak korzystać z internetu, rozwinąć swoje cyfrowe 
umiejętności, nawiązać lub pogłębić kontakty społeczne 
oraz mieć lepszy dostęp do edukacji, informacji i kultury. 
W ramach projektu organizowane są szkolenia, kursy e-le-
arningowe oraz webinaria.  Docelowo w projekcie weźmie  
udział 260 osób, będzie on realizowany do 2019 r. Pierwsze 
grupy już odbyły szkolenia. Nabór trwa w dalszym ciągu, 
więc zapraszamy do udziału w projekcie. Wystarczy zgłosić 
chęć udziału na formularzu dostępnym na stronie interneto-
wej http://nowywisnicz.pl/2017/09/25/zapraszamy-miesz-
kancow-darmowe-szkolenia-komputerowe/ lub  osobiście 
w pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu. 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Michał 
Irzykowski, tel. 14 68-509-48.

Środki na realizację projektu pochodzą z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Liderem projektu jest 
Fundacja Aktywizacja z siedzibą w Warszawie. 

Opracowała Barbara Burdak
na podstawie danych

 z Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;
Referatu Inwestycji, Remontów i Utrzymania

Lekcje pływania na basenie w Proszówkach

Tablica interaktywna w Szkole Podstawowej w Starym Wiśniczu
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BAROKOWY ŚWIAT NOWEGO WIŚNICZA 
(CZ.I)

Krajobraz kulturowy cichego miasta na Pogórzu 
Karpackim, ukształtowany w zasadniczym zrębie w XVII 
wieku, bez większych zmian przetrwał do naszych czasów. 
To kompozycja będąca odzwierciedleniem potęgi możno-
władztwa w nowożytnej Polsce, realizacja wizji Stanisława 
Lubomirskiego (1583–1649), jednego z najbardziej wpły-
wowych ludzi swego czasu.

Lubomirski, wchodząc przebojem do magnackiej elity, 
przypieczętował ten awans z barokowym rozmachem, dając 
świadectwo swych upodobań i gustu. Przebudował zamek 
Kmitów w pyszną rezydencję, oddał chwałę Bogu, fundując 
klasztor karmelitów, wreszcie kazał zbudować – za królew-
skim przyzwoleniem – 
miasto Nowy Wiśnicz. 
Pewne elementy zatarł 
czas i ludzka niefra-
sobliwość, inne usu-
nęła ręka zaborcy czy 
okupanta. Niewiele 
dodano. Przyczyną 
zachowania bez istot-
nych zmian przestrze-
ni między zamkiem 
i klasztorem a mia-
stem było gwałtowne 
zatrzymanie dynamiki 
rozwoju na przełomie 
XVIII i XIX wieku:

• likwidacja klasz-
toru, wprowadzenie 
w nim funkcji wię-
ziennej wymagającej 
utrzymania izolacji 
obiektu zapobiegło 
zasiedleniu zboczy 
wzgórza klasztornego;

• porzucenie za-
mku jako siedziby na 
początku wieku XIX 
sprawiło, że obiekt nie uległ przypadkowym „moderniza-
cjom” zgodnie ze zmiennym gustem epoki historyzmu;

• zbiedniałe w wyniku zmian szlaków handlowych mia-
sto nie mogło się rozwinąć i przekształcić, a pożar z 1863 
roku spetryfikował układ działek i gabaryty zabudowy.
Zamek 

Zabudowania zamku wiśnickiego to efekt kilku faz 
rozwojowych, stąd ich nieregularny kształt. Modernizację 
średniowiecznej warowni, strzegącej odnóg szlaku handlo-
wego na Węgry, przeprowadził po 1516 roku Piotr Kmita. 
Renesansowa rezydencja miała postać czteroskrzydłowego 
pałacu z dziedzińcem i trzema basztami na narożach. Jej za-
możny i wpływowy właściciel doskonale czuł się w najwyż-
szych kręgach dworu Jagiellonów. W bogato wyposażonym 
zamku, otoczonym ogrodami i zwierzyńcami, zorganizował 
dwór iście książęcy. Stanowił on odbicie sprzeczności 

tkwiących w naturze samego Kmity. Jego otoczenie stano-
wili m.in. poeta Klemens Janicki, historycy Marcin Bielski 
i Stanisław Orzechowski i wielu innych, ale równocześnie 
utrzymywał gromadę zabijaków, gotowych wykonać każdy 
rozkaz. Zamek ozdobiły, według starannie przemyślanego 
układu, ogrody włoskie: północne dawały chłód w dolinie 
Leksandrówki, południowe – imponujące widoki z najwyż-
szego punktu w okolicy. Wystawiony na skraju ogrodów 
północnych „Domus voluptaria” służył eleganckiej rozryw-
ce. Za Kmity i Lubomirskich koncertowała w nim kapela 
dworska, a prywatny teatr dawał przedstawienia. Założenia 
dopełniały staw i dwa zwierzyńce, bo włoska moda włoską 

modą, ale prawdziwie 
męską rozrywką po-
zostawało polowanie. 
Kolejny raz – już na 
polecenie Stanisława 
Lubomirskiego – za-
mek przebudowa-
no w XVII wieku. 
Klucz wiśnicki nabył 
jego ojciec Sebastian 
(ok. 1546–1613), 
który położył eko-
nomiczny fundament 
pod potęgę rodu. 
Pochodził z drobnej 
szlachty małopol-
skiej, ale postanowił 
za wszelką cenę 
zdobyć majątek. 
Odkąd w 1581 roku 
otrzymał od Stefana 
Batorego urząd żup-
nika krakowskiego, 
jego fortuna rosła 
błyskawicznie, choć 
niekoniecznie uczci-
wie: prowadził w ko-

palniach rabunkową gospodarkę, fałszował miary, sprzeda-
wał gorsze gatunki soli, doprowadził do buntów górników. 
Szacuje się, że tylko w latach 1581–1592 wycisnął z dzier-
żawy ogromną sumę ok. 300 000 złp. Zarobione pieniądze 
pomnażał, udzielając lichwiarskich pożyczek oraz przejmu-
jąc bez skrupułów dobra dłużników. W roli procentu przyj-
mował publiczne zaszczyty i godności. Ale kiedy w 1593 
roku urodził mu się syn, do chrztu trzymał go sam król. 
Stanisław Lubomirski studiował w Monachium i Padwie, 
podróżował po Francji i Holandii. Prócz wojskowej załogi 
utrzymywał w zamku kilkuset dworzan i służby. Wiśnicz 
pełnił funkcje reprezentacyjne, do których dostosowano go, 
budując m.in. krużganki. Struktura mieszkalna została rady-
kalnie przebudowana. Składała się teraz z dwupiętrowych 
skrzydeł z wewnętrznym małym dziedzińcem i piętrową 
loggią. Obok wejścia w elewacji północnej, do którego 

Zamek w Wiśniczu - widok od strony miasta



Wiadomości Wiśnickie   15

prowadziły paradne schody, dobudowano prostokątną wie-
żę, do korpusu zamkowego zaś trzykondygnacyjną kaplicę 
(ozdobioną stiukami Jana Baptysty Falconiego). W XVII 
wieku zespoliły się w jedno: wiara w wartość szlachectwa 
i starożytne pochodzenie, uwielbienie dla wolnościowego 
ustroju i mit o Rzeczypospolitej jako przedmurza chrześci-
jaństwa. Nie tylko katolicyzmu. Stare narożne baszty odno-
wiono i podwyższono. Ostateczny kształt nadały rezydencji 
prace z lat 1615–1621, kiedy zamek otoczono fortyfikacja-
mi, z pięcioma bastionami w narożach. W kurtynach między 
bastionami znalazły się kazamaty artyleryjskie, pomiesz-
czenia dla służby i wojska, kwatery oficerów. Dodatkową 
ochronę stanowiło przedzamcze. Wiśnicz stał się jedną 
z najpotężniejszych twierdz magnackich. W 1649 roku do-
bra przejął Aleksander Michał 
Lubomirski. Podczas „potopu” 
jego ród poparł wprawdzie 
Jana Kazimierza, ale on sam 
– nim zbiegł na Spisz – po-
zwolił wydać zamek w ręce 
Karola X Gustawa. Ten obie-
cał, że Wiśnicz nie zostanie 
zniszczony. Legenda mówi, 
że opuszczając Wiśnicz (19 
IX 1656), Szwedzi splądro-
wali zamek, ale zachowany 
inwentarz z 1661 roku wska-
zuje, iż raczej dotrzymali 
słowa. Zabrali tylko – zgod-
nie z prawem wojennym 
– oręż, żywność i wyposaże-
nie ludwisarni. Katastrofa 
polityczna i gospodarcza 
spowodowana okupacją 
szwedzką mocno odbiła się 
na Rzeczypospolitej, ale 
nie obniżyła poziomu życia 
panów na Wiśniczu. O luk-
susach wiśnickich pisał m.in. 
Stanisław Czerniecki, mar-
szałek dworu, autor słyn-
nej XVII-wiecznej książki 
kucharskiej. Kolejny pan zamku i miasta – Józef Karol 
Lubomirski (1638–1702), był już jednym z najbogatszych 
ludzi w kraju. Po rodzicach miał ok. 1000 wsi, a co waż-
niejsze – żona, Teofila Ludwika Zasławska (1654–1709), 
wniosła mu (1683) gigantyczną ordynację ostrogską oraz 
majętności pierwszego męża wzięte w testamencie. W 1729 
roku Wiśnicz odziedziczył Janusz Aleksander Sanguszko 
(1712–1775), VIII i ostatni ordynat ostrogski. Hulaka 
i utracjusz, bogacz stale tonący w długach, odsprzedał 
dobra wraz z niepotrzebnym mu do niczego zamkiem 
Stanisławowi Lubomirskiemu (ok. 1720–1783). Ten podjął 
prace remontowe. Przebudowano m.in. salę balową i galerię 
widokową na drugim piętrze. Po śmierci Stanisława w 1783 
roku dobra przejęła w dożywocie jego żona, księżna Izabela 
Lubomirska (1736–1816), zwana Błękitną Markizą. Była 
kobietą nietuzinkową. Należał do niej pałac w Wilanowie. 

Z pomocą m.in. zięcia Stanisława Kostki Potockiego zgro-
madziła kolekcję waz i rzeźb antycznych, kładła kamień 
węgielny pod gmach Teatru Narodowego w Warszawie. Po 
wyprowadzce Lubomirskiej do Łańcuta (córki wyszły za 
mąż za Potockich) zamek utracił funkcję siedziby pańskiej. 
Nie dbano o niego, a kiedy w 1831 roku wnętrza strawił 
pożar, został opuszczony. Zdatne do użytku pomieszczenia 
oddano urzędnikom sądowym. Latami stał pusty, popadając 
w ruinę. Chyłkiem pozyskiwano z niego kamień i detale 
architektoniczne. W 1893 roku zamek, który w wyniku 
kolejnych mariaży po połowie XIX wieku trafił w ręce 
Zamojskich, odkupił Maurycy Straszewski. Przez krótki 
czas myślał o odbudowie rezydencji. Powierzył nawet to za-
danie Teofilowi Żebrawskiemu, ale ostatecznie postanowił 

nie marnować pieniędzy. W 1899 
roku ruinę zlicytowano. Stała się 
własnością Banku Hipotecznego 
we Lwowie, od którego w 1901 
roku odkupili go Lubomirscy. 
W 1904 roku powołano Zrzeszenie 
Rodowe Lubomirskich, które za cel 
postawiło sobie uratowanie zamku. 
Mury doraźnie zabezpieczono, pla-
nowano utworzenie muzeum. Od 
1928 roku pracami restauratorskimi 
kierował Adolf Szyszko-Bohusz. 
Zamek pozostawał własnością 
Zrzeszenia do nacjonalizacji w la-
tach 1945–46. Decyzja o odbudo-
wie rezydencji pozostającej we 
władaniu Skarbu Państwa zapadła 
w 1949 roku. kierownictwo prac 
objął Alfred Majewski, dyrektor 
Kierownictwa Odnowienia Zamku 
Królewskiego na Wawelu, któ-
ry nadzorował je do 1983 roku. 
Instytucja powstała w 1905 roku, po 
1945 roku stała się specjalistyczną 
agendą realizującą prace konser-
watorskie w zamkach południowej 
Polski. Od 1970 roku kierownictwo 
zlecało większość prac PP Pracowni 

Konserwacji Zabytków. Załamanie działań inwestycyjnych 
nastąpiło w latach 80. XX wieku. Prace konserwatorskie 
wznawiano okresowo. W latach 90. XX wieku zrzeszenie 
wystąpiło o zwrot rezydencji; nadal trwa spór sądowy, któ-
ry ma rozstrzygnąć o własności. Dziś zamek pozostaje we 
władaniu Skarbu Państwa i jest użytkowany przez Miasto 
i Gminę Nowy Wiśnicz. Funkcjonuje w nim muzeum. 

Roman Marcinek

historyk, główny specjalista w krakowskim Oddziale Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa; autor wielu publikacji z zakresu dziedzictwa 

kulturowego i ochrony zabytków

Artykuł przedrukowany z kwartalnika „Renowacje i zabytki”.

Baszta gotycka i kaplica zamkowa
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 Z PROBLEMATYKI ODBUDOWY ZAMKU W WIŚNICZU
Zamek w Wiśniczu uległ wielkiemu pożarowi w 1831r. 

wraz z wyposażeniem wnętrz w wyniku niedbalstwa ro-
botników remontujących więźbę dachu, którzy zapró-
szyli ogień. Właściciele, Potoccy z Wilanowa, po długich 
naradach uznali, że nie stać ich na kosztowną odbudowę 
wielkiej budowli i prowizorycznie zabezpieczyli ją da-
chami.  

Alfred Majewski po wojnie w latach 1945 - 1947 był 
Komisarzem Rządowym i dyrektorem, Zjednoczenia 
Przedsiębiorstw Budowlanych na Dolnym Sląsku. W 1948r. 
podjął za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
dr. Józefa Dutkiewicza prace ratunkowe w Wiśniczu. Skarb 
Państwa pokrył wszystkie koszty inwentaryzacji, odgru-
zowania, zabezpieczenia zamku, kompleksowych badań, 
także historycznych, konser-
wacji stiuków, polichromii 
i kamieniarki. Po 35 latach 
prace były bliskie ukoń-
czenia. Aktualny stał się 
problem aranżacji wnętrz. 
Oryginalnym pomysłem 
Alfreda Majewskiego było 
rozpisanie w latach 1975-
1978 ogólnopolskiego kon-
kursu na gobeliny z udzia-
łem znakomitości malar-
skich, szczegółowo omówi-
łem to w książce pt. „Nowy 
Wiśnicz, historia, architek-
tura, konserwacja” (2013 r.). 

Z myślą o wiśnickim 
zamku Alfred Majewski 
przywiózł około 1950 r. 
ze składnicy muzealnej 
Ministerstwa Kultury we 
Wrocławiu wielki, drewnia-
ny plafon, na planie  prosto-
kąta, na który składały się 
wyłącznie drewniane ramy 
i tło, pozbawione pierwot-
nie tu istniejących obrazów, 
zapewne namalowanych na 
płótnie o nieznanej nam te-
matyce. 

W latach 70., kiedy podjąłem pracę jako asystent pro-
fesora Alfreda Majewskiego, skierowany wyłącznie do 
uzgodnień związanych z końcówką projektu i trwającymi 
równolegle pracami przy odbudowie zamku w Wiśniczu, 
istniał rysunek adaptacji plafonu w sali II piętra zamku 
w Wiśniczu. Z uwagi na większą długość sali dodano sy-
metrycznie po jednym przęśle, nieco zdekomponowano 
oryginał. W 1982 r. do prac został zaangażowany z pole-
cenia wiceprezesa oddziału Związku Artystów Plastyków 
w Krakowie: mgr Czesław Małysz, mgr Mieczysław 
Żubrowski. Do współpracy zaprosił zakład stolarski Marka 
Godlewskiego. Postanowił dokonać kompleksowej kon-

serwacji w ramach istniejącego zabytku i przywrócić pier-
wotną kompozycję plafonu. 

Z udziałem Konserwatorów Zabytków w Jeleniej 
Górze i w Wałbrzychu udało się ustalić, że pochodzi z Sali 
Jadalnej zamku w Książu książąt Hochberg von Pless. 
Odszukałem go na archiwalnej fotografii autorstwa Louisa 
Hardouin’a w Sali Jadalnej. Pierwowzorem był strop w Sali 
Kolegialnej w Pałacu Dożów w Wenecji. Powstał w latach 
1905-1908, w okresie neorenesansowej przebudowy wnętrz, 
po pożarze, który miał miejsce w 1882 r. Konserwator 
Zabytków Prowincji Śląskiej Gunther Grundmann w wy-
danej po wojnie książce „Erbter Jahre Widerschein” napi-
sał, że w latach 1941-1945 mimo jego energicznych pro-
testów zmieniano układ wnętrz zamku, a także rozbierano 

w Książu stropy, plafony, plafo-
niery, stiuki itd.

Żubrowski, absolwent kra-
kowskiej ASP, z uprawnienia-
mi konserwatorskimi posiada 
duże doświadczenie i udane 
kompleksowe, autorskie re-
stauracje wyposażenia wnętrz 
kilku zamków w: Przecławiu, 
Wojsławiu, Pilicy i Kruszynie. 
Pierwszą czynnością była in-
wentaryzacja i zbadanie stanu 
zachowania plafonu składo-
wanego przez wiele lat w pro-
wizorycznych warunkach na 
terenie bazy technicznej 
w Bronowicach. 

Komisja konserwator-
ska z udziałem profesorów: 
Przemysława T. Szafera, 
Alfreda Majewskiego, 
Zdzisława Żygulskiego ju-
niora, Mariana Koniecznego 
i Czesława Małysza zdecydo-
wała o adaptacji plafonu do sali 
w trakcie północnym na II pię-
trze zamku, innej od tej o której 
myślano w latach 70., noszącej 
numer 319, o wymiarach w rzu-
cie 8,7 x 13,1 m i powierzchni 

112 m2. W 1983 r. wykonano pod stropem stalową kratowni-
cę z dwuteowników, do której następnie, w 1985 r. kolejno 
od środka były stopniowo montowane poszczególne ele-
menty plafonu przez 30 osobowy zespół. Żubrowski nazwał 
ją „Salą Wenecką” i tak zostało do dziś. W gabinecie obok, 
w ryzalicie o wymiarach 5,5 x 3,5 m wmontowano na stalo-
wej kratownicy pozostałe dwa większe elementy z montażu 
w Sali 319, uzupełnione jednym. Z uwagi na konieczność 
dostosowania się do wymiarów sali 319, Żubrowski zwięk-
szył powierzchnię tła, dodał neutralną, gładką bordiurę wo-
kół elementów rzeźbiarskich, tworząc różnej szerokości 
obwód wokół plafonu, także w kolorze ciemnobutelkowej

„Sala Wenecka” wiśnickiego zamku
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 zieleni, wyrównując go do wymiarów trapezoidalnej w rzu-
cie sali. Pośrodku jest prostokątne, a po bokach 14 owal-
nych pól w bogato rzeźbionych ramach, schodzących na 
ściany w formie profilowanego fryzu z hermami i kaboszo-
nami w narożach.

Alfred Majewski 
w swej genialnej kon-
cepcji zaprosił w 1983 
r. znanego artystę ma-
larza, profesora i rek-
tora krakowskiej ASP 
Jana Szancenbacha 
do namalowania olej-
nych obrazów na 
płótnie, wypełniają-
cych wszystkie 15 pól. 
Realizował to zadanie 
w latach 1983 - 1986, 
choroba artysty prze-
rwała prace. Powstały 
szkice namalowane 
temperą na papierze 
i naklejone na blachę, 
które są w posiadaniu 
spadkobierców arty-
sty. Proponował warianty scen rustykalnych: kobiety z ta-
cami owoców i symbole pór roku z puttami oraz ze sceną 
Porwanie Europy w największym, prostokątnym obramie-
niu pośrodku. 

Według opublikowanego w 1999 r. spisu inwentarzowe-

go po śmierci Szancenbacha pozostało kilka, nieukończo-
nych płócien. W 2008 r. w trakcie kręcenia w zamku filmu 
w reżyserii Agnieszki Holland „Janosik, historia praw-
dziwa” Marek Zawierucha i Sebastian Gomułka wstawili 
w puste ramy fotografie nieba, które szczęśliwie przysłoniły 

stalową konstrukcję, 
mocującą plafon.

Alfred Majewski 
nie skupił się na wnę-
trzach. W tych latach, 
po 1979 r. profesor 
Janusz Bogdanowski 
z zespołem opraco-
wał strefy ochrony 
konse rwa to r sk i e j 
wokół zamku, przy-
jęte przez profesora 
Majewskiego i przez 
piszącego te sło-
wa, następnie przez 
Wo j e w ó d z k i e g o 
K o n s e r w a t o r a 
Zabytków. Dość 
swobodną inter-
pretacją rygorów 

powyższego opracowania jest opublikowany w ostat-
nich „Wiadomościach..” projekt, Autorskiej Pracowni 
Projektowąej w Krakowie rozmaitych terenów rekreacyj-
nych i placów zabaw.  

Piotr S. Szlezynger

 Plafon w „Sali Weneckiej” wiśnickiego zamku

24 listopada 2017 r. mieliśmy okazję zobaczyć finał 
projektu międzyklasowego - spektakl teatralno-filmowy 
pt : Dziady cz. II Adama Mickiewicza, w wykonaniu klas 
II i III gimnazjum w Kobylu. Przygotowania do tego 
widowiska trwały rok, tyle bowiem zajęło nakręcenie 
części filmowej, która wspaniale 
została wkomponowana w sceny 
teatralne.

Kiedy wybiła godzina 18.00, 
rozległy się dźwięki przerażającej 
muzyki, które spowodowały ciszę 
wśród publiczności, wprowadza-
jąc atmosferę ludowego obrzędu, 
stremowani aktorzy wyszli na sce-
nę. Palące się świece, nastrojowe 
oświetlenie, duchy oraz mroczne 
głosy Guślarzy sprawiły, iż poczu-
liśmy się również uczestnikami tego 
obrzędu. Zdecydowanie najmocniejszą stroną sztuki była 
znakomita obsada i gra aktorska. Stroje i charakteryzacje 
odtwórców ról bardzo dobrze oddawały klimat odległych 
czasów, towarzysząca temu muzyka, potęgowała grozę 
sytuacji i wprowadzała aurę tajemniczości. Całości dopeł-
niały sceny filmowe, które były współczesną interpretacją 

   CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE ...
 (INSCENIZACJA „DZIADÓW” CZ. II ADAMA MICKIEWICZA)

mickiewiczowskiego dramatu.
„Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się 

waszym filozofom” – cytat z Szekspira zapamiętają z pew-
nością wszyscy ci, którzy widzieli na własne oczy insce-
nizację w wykonaniu uczniów gimnazjum. Stanowi on 

nie tylko motto do „Dziadów” cz. II, 
lecz jest także wyrazem przekonania 
o istnieniu irracjonalnego świata, któ-
ry udało się grupie młodych aktorów 
wykreować, zaprezentować na scenie 
i utrwalić w naszej świadomości.

Występ spotkał się z życzliwym 
przyjęciem widzów. Został nagrodzo-
ny burzą oklasków i słowami uznania 
ze strony pani burmistrz, dyrekcji, 
nauczycieli, rodziców oraz uczniów 
naszej szkoły. Duże zaangażowanie 
występujących oraz serce włożo-

ne w przygotowanie spektaklu zadecydowały o sukcesie 
przedsięwzięcia. Zebraną podczas przedstawienia sumę 
664,51 zł przekazano na rzecz Małopolskiego Hospicjum 
dla Dzieci w Krakowie.

Anna Górka i Aneta Florek

Fot. Archiwum szkoły 
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JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
Dnia 19 listopada 2017 roku  w  Restauracji Wiwenda 

w Połomiu Dużym odbyła się uroczystość z okazji 
Jubileuszy Małżeńskich mieszkańców Gminy Nowy 
Wiśnicz.

Burmistrz Nowego Wiśnicza wraz z Urzędem Stanu 
Cywilnego zorganizowali uroczyste spotkanie, na któ-
rym wręczono jubilatom obchodzącym 50 – lecie poży-
cia małżeńskiego okolicznościowe medale nadane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast jubilatom 
obchodzącym 60, 40 i 25 rocznicę ślubu wręczono pamiąt-
kowe dyplomy i  kwiaty.

Przeżycie wspólnie tak wielu lat w małżeństwie to sym-
bol wierności, miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego 
zaufania i zrozumienia, to wzór i przykład dla młodych 
pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Jubilaci są 
ambasadorami miłości, wzorem zgody i miłości małżeń-
skiej dla wszystkich, którzy decydują się związać węzłem 
małżeńskim. Zasługują na szacunek i wyrazy uznania za 
przykład, jaki dają młodemu pokoleniu. Te pary stanowią 
przykład, że można żyć w zgodzie, nawet przez tak wiele 
lat. Wspólne życie polega na wzajemnych ustępstwach, wy-
baczaniu, ale podstawą udanego małżeństwa jest miłość. 

Pamiątkowymi dyplomami i kwiatami uhonorowano 
również młodsze pary małżeńskie, które otrzymały zapro-
szenie na uroczystość obchodzonych jubileuszy małżeńskich.

40 lecie - 49 par
25 lecie - 98 par
Na uroczystość przybyło w sumie 95 par. Medale za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilatom obchodzącym 
Złote Gody oraz okolicznościowe dokumenty pamiątkowe 
i kwiaty dla wszystkich par, wręczyli: Burmistrz Nowego 
Wiśnicza - Małgorzata Więckowska, Przewodniczący Rady 
Miejskiej - Mirosław Chodur oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu - Marcin Korta. 
Podczas wręczania medali, dyplomów i kwiatów, Jubilaci 
nie potrafili ukryć wzruszenia. 

Część oficjalna zakończyła się toastem wzniesionym 
przez Panią Burmistrz, która życzyła jubilatom wszelkie-
go dobra, zdrowia, spokoju i ciepła rodzinnego. W czasie 
toastu nie mogło również zabraknąć okolicznościowego 
utworu muzycznego „sto lat”. Po tej dawce artystycznych 
emocji wszyscy zebrani zasiedli do stołu, gdzie czekał 
poczęstunek. Jubilaci wspominali minione lata, dzielili się 
radościami i żartowali. Uroczystość uświetnił występ ar-
tystyczny w wykonaniu młodzieży z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Nowym Wiśniczu oraz zespół muzyczny. 

Pragnę jeszcze raz Drodzy Jubilaci życzyć Wam, abyście 
dalej szli przez życie, trzymając się mocno za ręce zawsze 
uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć.

Sylwia Kura

Pierwszy taniec jubilatów

Jubilaci 
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Wręczanie dyplomów i odznaczeń przez władze samorządowe
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SEZON NA BOMBKI CHOINKOWE 
Dzisiaj nie wyobrażamy sobie świąt Bożego 

Narodzenia bez choinki przystrojonej kolorowymi 
bombkami i migocącymi światełkami. Ubieranie bo-
żonarodzeniowego drzewka w szklane ozdoby zwane 
bombkami lub bańkami, to adoptowany zwyczaj, który 
do Polski przywędrował na przełomie XVIII i XIX wie-
ku z Niemiec. 

Początkowo moda dekorowania choinek przyjęła się 
tylko w miastach. Polska wieś długo była wierna obycza-
jowi tzw. podłaźniczki - wieszania gałęzi lub wierzchołka 
jodły, świerka czasem sosny pod powałą izby. Podłaźnik 
przystrajano jabłkami, orzechami, ciasteczkami, kolorową 
bibułą, gwiazdkami ze słomy a przede wszystkim krąż-
kami opłatków zwanych „światami”. Zawieszane ozdoby 
nie były przypadkowe. Każda miała swoją symbolikę oraz 
szczególną moc, przyczyniała się do urodzaju i zapewnia-
niała powodzenie. Owe dekoracje zaczęto stopniowo prze-
nosić na choinkę, a z biegiem czasu zamieniać na ozdoby 
z delikatnego, dmuchanego szkła.

Takie bombki wykonuje również Pan Wiesław Ćwik, 
mieszkaniec Kobyla. Jego niewielki, przydomowy warsztat 
wyposażony w proste urządzenia, fantazja i polot rękodziel-
nika oraz anielska cierpliwość pozwalają na wytwarzanie 
kul o kruchej i cieniutkiej powłoce, na których później 
powstają różne wzory i dekoracje. Te subtelne ozdoby wy-
dmuchiwane są ze szklanych rur w wysokiej temperaturze, 
którą uzyskuje się za pomocą gazowego palnika. 

Jak mówi Pan Wiesław - niezależnie od pory roku 
w pracowni jest bardzo gorąco. Palniki rozgrzewają szkla-
ne rury do czerwoności, bo szkło zaczyna być plastyczne 
dopiero w temperaturze około 700 stopni Celsjusza. Dzięki 
temu poprzez wdmuchiwanie powietrza do rurki wytraw-
ny dmuchacz może uzyskać kulę lub dowolny kształt. Do 

wykonania bombek figuralnych często stosuje również 
aluminiowe formy. Następnie półfabrykaty są srebrzone od 
wewnątrz azotanem srebra. Na tak przygotowane bombki 
można nakładać farby i lakiery do ozdób choinkowych oraz 
malować różne ornamenty, czy posypywać brokatem. Na 
końcu procesu wytwarzania skraca się rurkę, przez którą 
wdmuchiwało się powietrze i montuje zawieszkę. 

Pan Wiesław z bombkami związał się na dobre. Jego 
skromna rzemieślnicza działalność, to bardziej rękodzielni-
ctwo niż biznes, ale jak mówi całkiem dochodowe. Dlatego 
przy wydmuchiwaniu bombek, poza domowym warsztatem, 
pracuje jeszcze w Brzesku. Niemal cała tamtejsza produkcja 
trafia na eksport, głównie do USA, ale także do wielu innych 
krajów. Zresztą Polska to obecnie potentat w produkcji ręcz-
nie robionych bombek. Oprócz choinkowych coraz częściej 
wykonuje się tzw. okazjonalne. Ale tak czy inaczej - stwier-
dza, dla mnie czas choinki, patrząc przez pryzmat bombki 
trwa 12 miesięcy w roku. Dlatego, aby się zresetować, pracę 
zawodową łączy z innymi pasjami. Jedną z nich jest muzy-
ka. Jak mówi - przy bombkach i muzyce trzeba mieć delikat-
ne i sprawne palce. Od 24 lat jest organistą w miejscowym 
kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej. Pan Wiesław mógłby 
godzinami opowiadać i nie tylko o bombkach czy muzyce. 
Kolejną, wielką pasją, którą żyje na co dzień, jest pszczelar-
stwo. Kontakt z tą niezwykłą kulturą pożytecznych owadów 
dodaje mu energii, zapału oraz uczy pracowitości. Dlatego 
chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi, choćby poprzez 
organizowanie pokazów rękodzielniczych, m.in. dla pod-
opiecznych WTZ w Proszówkach, czy podczas pikników 
rodzinnych i spotkań muzealnych. 

Pan Wiesław wykonał tysiące bombek, ale sam, jak ten 
przysłowiowy „szewc, co w dziurawych butach chodzi”, ja-
kiejś szczególnej kolekcji nie posiada. Po prostu nie potra-
fię odmawiać - mówi, a że jest osobą otwartą i dobroduszną, 
to grono jego przyjaciół i znajomych, których obdarowuje 
również bombkami, jest nie małe. Dlatego te ostatnie, które 
zwyczajowo wykona przed wigilią Bożego Narodzenia za-
wisną na choince w rodzinnym domu. 

Leszek Marszałek

Pan Wiesław Ćwik przy pracyBombka z motywem wiśnickim. Fot Archiwum MOK
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Święty Mikołaj jest postacią szcze-
gólnie wyczekiwaną w okresie przed-
świątecznym przez dzieci. 

W dobie popkultury, komercjalizmu 
najczęściej wyobrażany jako postać 
w czerwonym odzieniu i czerwonej, za-
kończonej pomponem czapie i workiem 
wypełnionym prezentami. Taki wizeru-
nek stworzyła reklama i promocja pro-
duktów, które wydają się być „niezbęd-
ne” w przygotowaniu i pełnym przeżyciu 
Świąt Bożego Narodzenia. Kim był świę-
ty, którego kościół wspomina 6 grudnia? 
Zachowało się o nim niewiele pewnych 
informacji. Urodzony w Licji, w katoli-
ckiej, zamożnej rodzinie, zostaje osiero-
cony we wczesnej młodości. Wrażliwy 
na krzywdę ludzką, odziedziczonym ma-
jątkiem dzieli się z potrzebującymi po-
mocy. Czyni dobro nie pragnąc rozgłosu 
i wdzięczności, robi to w tajemnicy. By być jeszcze bliżej 
Boga wstępuje do zakonu, a za wskazówką wewnętrznego 
głosu powraca w rodzinne strony, gdzie zostaje biskupem 
Miry. Posługę pełni z wielkim oddaniem również wśród po-
gan. W okresie panowania cesarza rzymskiego Dioklecjana 
rozpoczęły się prześladowania chrześcijan, czego efektem 
było zesłanie do lochów biskupa Mikołaja. Po wielu latach 
wychodzi na wolność i dożywszy sędziwego wieku umiera 
6 grudnia. Tradycja przekazuje dokładny dzień i miesiąc 
oraz niezwykłe wydarzenia, które miały miejsce w chwili 
śmierci Świętego - z nieba zstąpiły anioły i słychać było 
chóry anielskie. Odszedł między 345 a 352 r. Uroczyście 
pochowany zostaje w Mirze. Światowym miejscem odda-
wania czci świętemu zostało włoskie miasto Bari, dokąd 
zabrano jego relikwie z Miry, przed zajęciem miasta przez 

Turków. Popularność kultu na przestrzeni wieków zaowo-
cowała poświęceniem świętemu tysięcy kaplic, kościołów, 
szpitali, hospicjów czy przytułków. Za swego patrona obra-
ło go wiele państw i miast. Uważany jest za opiekuna nie 
tylko dzieci lecz również studentów, panien, pielgrzymów, 
marynarzy, flisaków, rybaków, jeńców, więźniów. Za swe-
go patrona obrali go cukiernicy, kupcy, młynarze, piekarze, 
piwowarzy oraz sędziowie i notariusze. Każdy kto cierpiał, 
czuł się skrzywdzony upatrywał jego pomocy. W całej mie-
szance faktów historycznych i legend odnosimy wrażenie, 
że odnajdujemy w nich ziarnko prawdy o niezwykłości po-
staci , która jest aktualna przez tyle wieków a współczesność 
dopisuje nowe wątki tej opowieści. Postać Świętego stała 
się również inspiracją do warsztatów pn. „Święty Mikołąj 
dawniej i dziś” organizowanych w Ośrodku Edukacji 

Regionalnej w Starym Wiśniczu 
w dniach od 13 do 16 listopada 
2017 r. Całość podzielona była na 
dwie części. W pierwszej, w czasie 
wykładu uczestnicy poznali postać 
utrwaloną w podaniach, legendach 
oraz wierzeniach na przestrzeni 
wieków oraz przeobrażeniach kul-
turowych święta 6 grudnia. Druga 
część inspirowała do zobrazowania 
świętego w pracach plastycznych. 
Organizatorzy wierzą, że wiedza 
i doświadczenie zdobywane na 
warsztatach przez nauczycieli, wy-
chowawców, terapeutów zostanie 
transmitowana dalej, jak również 
zaowocuje nowymi pomysłami do 
działań artystycznych.

Bernadetta Błoniarz

ŚWIĘTY MIKOŁAJ DAWNIEJ I DZIŚ

Podczas warsztatów. Fot. Archiwum MOK
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LEGENDY WIŚNICKIE JAKO TEMAT ETIUDY FILMOWEJ
„Animacja i TIK, jako nowa jakość wspomagania 

edukacji o dziedzictwie kulturowym Polski i Finlandii” 
– tak brzmi temat zaakceptowanego i dofinansowanego 
w kwocie 36 300 euro projektu w ramach programu Unii 
Europejskiej Erasmus+ Akcja KA 219. 

Będzie on realizowany przez Liceum Plastyczne im. 
Jana Matejki w Nowym Wiśniczu wspólnie z fińską Szkołą 
Rzemiosła i Projektowania Lybecker w Raahe w okresie od 
1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 roku.

Celem projektu jest stworzenie przez uczestników, 
w oparciu o umiejętności wykorzystywania TIK (technolo-
gia informacyjno-komunikacyjna) filmów w technice ani-
macji poklatkowej inspirowanych regionalnymi legendami 
regionów, w których funkcjonują szkoły biorące udział 
w programie. Animacja poklatkowa, by uzyskać efekt 
„dziania się”, czyli akcji wymaga przygotowania np. w for-
mie rysunku, wydzieranki, zdjęcia czy też sceny lalkarskiej 
każdego momentu, klatka po klatce, które w wyniku odpo-
wiedniego montażu staną się płynną narracją filmową.

W grudniu w Wiśnickim plastyku z grupy kilkunastu 
osób, które złożyły aplikacje wyłoniona została ósemka 
uczniów, którzy pod opieką dwojga nauczycieli, wezmą 
udział w projekcie. Taka sama grupa reprezentować będzie 
fińską Szkołę Rzemiosła i Projektowania Lybecker w Raahe. 
Odbędą się dwa spotkania, pierwsze w Nowym Wiśniczu, 
drugie w Raahe. Młodzież pracować będzie wówczas 
w dwóch grupach mieszanych (4 uczniów + nauczyciel 
z Polski i grupa 4 + 1 reprezentująca Finlandię).

W trakcie pobytu grupy fińskiej w wiśnickim Plastyku 
(wiosna 2018) grupy dokonają wyboru jednej wiśnickiej 

i jednej fińskiej legendy regionalnej, opracują scenariusze, 
dokonają wyboru rodzaju animacji i przygotują storybo-
ard (scenopis obrazkowy). Najbardziej pracowitą częścią 
będzie wykonanie obrazów kolejnych klatek. Bezpośredni 
proces animacji, montażu i udźwiękowienia realizowany 
będzie już w specjalistycznych pracowniach szkoły z Raahe 
(jesień 2018).

Po zakończeniu postprodukcji przyjdzie czas na prezen-
tację filmów szerszej publiczności w obu krajach. Na taki 
pokaz już dziś zapraszamy mieszkańców Nowego Wiśnicza 
i okolic. Dodatkową atrakcją będzie making of, czyli film 
o kulisach tworzenia prezentowanych animacji oraz po-
kaz czterech mini etiud. Do stworzenia tychże miniaturek 
zaproszona została grupa uczniów Szkoły Podstawowej 
w Nowym Wiśniczu (jednodniowe warsztaty). Wiśnicka 
młodzież, pod opieką starszych kolegów z Plastyka i szkoły 
Lybecker będzie mogła „spróbować” trudnej i wymagającej 
techniki animacji poklatkowej.

Realizacja projektu przed nami, mamy nadzieję, że 
działania w ramach projektu będą rozwijającym doświad-
czeniem dla polskiej i fińskiej młodzieży a efekt ich pracy 
dostarczy nam, przyszłym widzom atrakcyjnych doznań 
artystycznych.

W oczekiwaniu kadrów filmowych przypominamy wiś-
nickie legendy w wersji malowanej na szkle – prace ucz-
niów wiśnickiego Plastyka z czasów dyrektora Waleriana 
Kasprzyka.

Barbara Szota-Rekieć

Legendy wiśnickie, malarstwo na szkle
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PROJEKT „TANIEC Z HISTORIĄ W TLE”
Wzbogacając ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej 

im. S. Lubomirskiego  w Nowym Wiśniczu, stowarzy-
szenie przyjaciół tejże szkoły realizuje projekt ,,Taniec 
z historią w tle”. Jest to propozycja połączenia historii 
z formą rekreacji, jaką jest taniec. W projekcie bierze 
udział 45 uczniów.  

Projekt obejmuje spotkania muzealne w Krakowie 
i Nowym Wiśniczu realizowane w formie warsztatowej 
i wykładowej oraz zajęcia taneczne. 

Panie prowadzące projekt zmieniły formę pracy, zrezyg-
nowały z tradycyjnego oglądania dzieł sztuki w muzeum 
i zaproponowały uczniom zajęcia warsztatowe. Uczniowie 
mieli okazję być w Domu Jana Matejki na ul. Floriańskiej, 
w pałacu biskupa Erazma Ciołka na ul. Kanoniczej (oby-
dwa te muzea znajdują się w Krakowie) oraz w wiśnickim 
Zamku i Koryznówce. 

W karcie pracy w domu mistrza Jana znalazły się zada-
nia dotyczące biografii Matejki, jego rodziny, dzieł, związ-
ków artysty z Nowym Wiśniczem. Po zakończeniu teore-
tycznej części zajęć czekała uczniów jeszcze jedna atrakcja, 
bo oto... mogli przebrać się w strój Stańczyka - najbardziej 
znanego bohatera obrazów artysty - i na tle oryginalnego 
dzieła zrobić sobie zdjęcie. Każdy przecież chciał przez 
chwilę być ,,Stańczykiem''.

Drugie spotkanie odbyło się  w Muzeum Narodowym, 
gdzie uczniowie zwiedzili wystawę  ,,Dziedzictwo" i wzięli 
udział w warsztatach prowadzonych przez pracownika mu-
zeum. Dzięki uprzejmości pracownika muzeum, a prywat-
nie taty naszej uczennicy, mogliśmy podziwiać wspaniałe 
dzieło Leonarda da Vinci ,,Dama z łasiczką". 

Na ulicy Kanoniczej – jednej z najpiękniejszych uliczek 
starego Krakowa uczniowie mogli podziwiać piękne fasa-
dy starych kamienic, attyki i tablice pamiątkowe. W jed-
nej z takich kamienic, w pałacu biskupa Erazma Ciołka 
uczniowie podziwiali przepiękne tryptyki, poliptyki, czyli 
ołtarze składające się z trzech lub więcej części, ruchome, 
składane, takie jak ten najsłynniejszy znajdujący się w koś-
ciele Mariackim – ołtarz Wita Stwosza. Najwięcej emocji 
towarzyszyło zwiedzaniu ostatniej sali muzealnej, tzw.  sali 
śmierci, bo wszystkie zgromadzone tam eksponaty przy-

pominały o nieuchronnym końcu życia człowieka i czeka-
jącym go sądzie ostatecznym, zgodnie ze średniowieczną 
maksymą „memento mori”. Po uważnym przyglądaniu się 
eksponatom należało sprawdzić swoją wiedzę i wykonać 
zadania na karcie pracy. Nauka nie idzie w las! Teraz już 
wiadomo, co to jest pobijak, lapidarium, portal, attyka, pieta, 
sgraffito, tympanon.

Wizyta w Zamku w Wiśniczu pozwoliła uczniom prze-
nieść się w złote czasy polskiej szlachty, w ciekawy i bogaty 
w historyczne wydarzenia okres w dziejach naszego kraju 
i miasta. Dzięki uprzejmości pana Piotra Jędrzejasa – dyrek-
tora wiśnickiego Zamku uczniowie poznali elementy stroju 
sarmackiego męskiego i żeńskiego. Z wielkim zaciekawie-
niem słuchali opowieści pań przewodniczek o obyczajach 
szlacheckich: ucztach, polowaniach i tańcach. Ciekawość 
wśród uczniów wzbudziły historie o kuchni dworskiej 
i etykiecie obowiązującej przy stole. W części praktycznej 
uczniowie musieli rozpoznać przyprawy, których używano 
w kuchni dworskiej. Potem przyszedł czas na degustację zup 
przygotowanych wedle przepisów z książki nadwornego 
kuchmistrza S. Lubomirskiego - Stanisława Czernieckiego.  

Jednocześnie w szkole prowadzone są przez panią Agatę 
Nizioł  zajęcia taneczne. Muzeum nie musi być nudne;  moż-
na tam  spędzić ciekawie i pożytecznie czas, bo  przecież 
w sztuce znajdujemy ukojenie, przyjemność, radość, czyli to, 
czego potrzebujemy w życiu. Warto więc brać udział w ta-
kich projektach, by potem pochwalić się wiedzą wykracza-
jącą poza program nauczania w danej klasie. Uczestników 
projektu przyjęła także gościnna Koryznówka – w saloniku 
uczniowie wysłuchali opowieści o lekcjach i koncertach 
muzyki, a w pokoju Stanisławy Serafińskiej mieli okazję 
zobaczyć stare czasopisma dla dzieci. Nie zabrakło quizów 
i zagadek. Ciekawym zadaniem było zaprojektowanie wi-
niety - paska tytułowego czasopisma.

  Projekt realizowany  przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

  Opiekunowie projektu:
 Krystyna Wnęk- Majewska, Halina Skórnóg,

 Beata Wojtoń, Monika MultanJak ucztowano w wiśnickim zamku
Fot. Krystyna Wnęk - Majewska

Legendy wiśnickie, malarstwo na szkle

Grupa projektowa na dziedzińcu zamku w Niepołomicach 
Fot. Krystyna Wnęk - Majewska



24   Wiadomości Wiśnickie

KARTKI Z ŻYCIA KULTURALNEGO BIBLIOTEKI

Narodowe czytanie Fot. archiwum biblioteki

Miejska  Biblioteka Publiczna im. Jana 
Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz do uczestni-
ctwa w życiu kulturalnym naszej książnicy.

02.09.2017 r. Biblioteka w Nowym Wiśniczu 
przystąpiła do szczytnej akcji inicjowanej przez 
Parę Prezydencką pod nazwą „Narodowe czytanie”.  
Uczestnicy spotkania zebrali się w ratuszu miejskim 
w „Sali Seniora” , która swoim wystrojem przypominała 
bronowicką chatę. Przy jednym okrągłym stole zgroma-
dziło się 15 osób, aby wszystkich uczestników spotkania  
przenieść w odległe czasy do roku 1900 i swoim uczestni-
ctwem, głosem i wcieleniem się w postacie z wesela jesz-
cze raz odtworzyć ten piękny młodopolski dramat jakim 
jest „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Dramat został 
odczytany z wielką powagą na jaką zasługuje, a lekcja hi-
storii pokazała po raz kolejny, iż  wymarzony sojusz chłop-
sko - inteligencki był złudzeniem, a rzeczywistość daleko 
odbiegała od pragnień. 
Zakup nowości wydawniczych

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego 
w Nowym Wiśniczu realizując „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek publicznych ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do-
konuje sukcesywnie zakupu książek podyktowanych po-
trzebami użytkowników  bibliotek Gminy Nowy Wiśnicz. 
Wszelkie potrzeby czytelnicze zgłaszane do pracowników 
bibliotek są dokładnie analizowane i w miarę możliwości 
wydawniczych nabywane, opracowywane i udostępniane 
dla użytkowników biblioteki głównej i dwóch filii biblio-
tecznych. W roku 2017 biblioteka pozyskała 10 400 zł na 
zakup wydawnictw książkowych.
Nowy lokal filii bibliotecznej w Starym Wiśniczu

Filia biblioteczna w Starym Wiśniczu otrzymała więk-
szy lokal w skład którego wchodzą trzy pomieszczenia, 
korytarz i toaleta. Bardzo ważną rzeczą zarówno dla bi-
bliotekarki Pani Kingi Sysło  jak również dla użytkowni-
ków biblioteki jest centralne ogrzewanie i wydzielona sala 
do pracy z dziećmi. Ta czytelnia  dla młodego czytelnika 

umożliwia lepszy kontakt z dziećmi i daje możliwość pracy 
w większym gronie do prowadzenia zajęć w wakacje, ferie 
a także w ciągu roku szkolnego. Pomieszczenia biblioteki 
zostały odnowione, podłogę pokrywają panele a w oknach 
zawisły żaluzje. Wymienione zostały również drzwi wej-
ściowe do biblioteki, przejściowe wewnątrz instytucji oraz 
drzwi do toalety. Zapraszamy!
198 nowych woluminów

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Wiśniczu 
i jej filie sukcesywnie powiększają księgozbiór 
i do chwili obecnej zostało zakupionych 198 wolumi-
nów  ze środków budżetowych na kwotę 4.277,57 zł. 
O wszystkich posunięciach dotyczących zakupu książek 
biblioteka informuje na stronie internetowej instytucji 
www.bibliotekanowywisnicz.pl i na stronie Urzędu Miasta 
i Gminy Nowy Wiśnicz. Zapraszamy do odwiedzania na-
szej strony internetowej i do przeglądania katalogu online.
Spotkajmy się w bibliotece

Cały rok szkolny w bibliotece działają Dyskusyjny Klub 
Książki i Klub Małego Czytelnika. Cyklicznie odbywają  
się również spotkania z książką pod tytułem „Spotkajmy 
się w bibliotece”, lekcje biblioteczne, konkursy , spotkania 
w Środowiskowym Domu Samopomocy, spotkania autor-
skie, itd.
Bajki sercem pisane

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego 
w Nowym Wiśniczu wraz z Biblioteką Szkolną zor-
ganizowała w ramach założeń Gminnego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów alkoholowych 
i Przeciwdziałania narkomanii na rok 2017  konkurs dla 
uczniów klas V do VII i II i III Gim. na bajkę profilaktyczną 
pt. „Bajki sercem pisane”.  W ramach tego projektu ucznio-
wie klasy IV spotkali się z ilustratorką, grafikiem i projek-
tantką Panią Małgorzatą Flis.

Tematem przewodnim spotkania była przyjaźń człowie-
ka ze zwierzęciem na podstawie znanych i lubianych bajek. 
Empatia w stosunku do zwierząt czyni człowieka lepszym 
i bardziej wrażliwym na krzywdę innych. 

                                                                                                         
  Barbara  Wiśniewska

Filia bilblioteki w Starym Wiśniczu Fot. archiwum biblioteki
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WIEŃCE, JARMARK I FESTIWALE

Stoiska jarmarku „Wiśnickie Specjały”

Zespół weselny „Do rana” zdobywcy I miejsca

Siostra Anastazja podpisuje swoje książki kucharskieStoisko Komisji Kultury przy Okręgowej Radzie Łowieckiej
PZŁ Tarnów

W roku jubileuszowym, w cykl imprez włączono trzy 
doroczne jarmarki. Drugi z nich, „Jarmark – wiśnickie 
specjały” zwyczajowo odbywa się w dniu 15 sierpnia, to 
także w programie nie mogło zabraknąć uroczystych akcen-
tów związanych z poświęceniem wieńców dożynkowych, 
które tradycyjnie przynoszone są do wiśnickiej fary przez 
przedstawicieli świetlic wiejskich i okolicznych sołectw 
naszej Gminy. Po mszy odpustowej w asyście Strażackiej 
Orkiestry Dętej ze Starego Wiśnicza wieńce przyniesiono 
na wiśnicki rynek, gdzie po wyeksponowaniu można było 
podziwiać kunszt twórców, oraz zagłosować na najpięk-
niejszy, oddajac swój głos w konkursie. W popołudniowym 
bloku imprez odbył się „Festiwal Rosołu” zainicjowany 
przed laty na wiśnickim zamku, a czerpiący w założe-
niach z najstarszej książki kucharskiej, napisanej przez 
Stanisława Czernieckiego kuchmistrza dworu Stanisława 
Lubomirskiego. W tym, od lat organizowanym przez 
Stowarzyszenie „Dolina Raby” konkursuie na najsmacz-
niejszy rosół, startują zarówno amatorzy, jak i profesjona-
liści, a każdy kto przybył na imprezę, mógł zakosztować 
przygotowanych potraw. Wśród jurorów pracowały m.in. 
siostry zakonne Anastazja i Salomea, autorki popularnych 
książek kucharskich. Dodatkową atrakcją była możliwość 
nabycia publikacji z dedykacją pisarek. Siostry przywiozły 
też smaczną niespodziankę - własnoręcznie przygotowane 
ciasteczka, które szybko znalazły swych amatorów. 

Wiele potraw zaspokajających różnorodne gusta 
kulinarne odnaleźć można było również na stoiskach 
w „Karczmie Czernieckiego”, zlokalizowanej na Rynku, 
która zgodnie z zamysłem organizatorów każdorazowo 
przyciąga zwolenników dobrego jadła. Tutaj królowała dzi-
czyzna i przysmaki regionalne. Wiemy jak ważne w przy-
gotowaniu posiłków są przyprawy, a ich różnorodność ofe-
rowali sprzedawcy uczestniczący w jarmarku. Zachwycało 
również rękodzieło oferowane przez twórców z różnych 
dziedzin, którzy przybyli tego dnia do Wiśnicza. Nabyć 
można było rzeźbę, malarstwo, wyroby z drewna, ceramiki, 
suszu, filcu. Dobrą zabawę dopełniał estradowy program II 
Festiwalu Zespołów Weselnych. Na scenie prezentowały 

swój wokalno-muzyczny warsztat kapele weselne. Decyzją 
jurorów, laureatem tegorocznego Festiwalu został ze-
spół o wdzięcznej i rokującej dobrą zabawę nazwie „Do 
Rana”. I też tak się stało. Zespół bawił rozentuzjazmowaną 
i roztańczoną publiczność do późnych godzin wieczornych, 
a wiśnicki rynek stał się wielką salą taneczną.

Bernadetta Błoniarz
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KONCERT CHÓRÓW W KRAKOWIE

Ogólnopolskiego Projektu Akademia Chóralna Śpiewająca 
Polska w Lusławicach, na którym zdobyły Srebrne Pasmo 
i wyróżnienie specjalne za scenariusz. Chór Love Music 
występował wówczas pod batutą Lidii Łąckiej. 

Uczniowie biorący udział w tym projekcie mają moż-
liwość doskonalenia swoich umiejętności wokalnych na 
dodatkowych zajęciach muzycznych, spotykają się z wy-
bitnymi chórmistrzami i dyrygentami pracującymi na wyż-
szych uczelniach muzycznych w całej Polsce. Dyrygenci 
natomiast uczestniczą w Ogólnopolskich Warsztatach 

Chórmistrzowskich prowa-
dzonych przez wybitnych 
specjalistów z zakresu emisji 
głosu, dyrygentury i psycho-
logii. Natomiast wspólne 
koncerty i udział w konkur-
sach jest dla wszystkich naj-
lepszą motywacją do ciężkiej, 
systematycznej pracy . 

Projekt realizowany 
w Szkole Podstawowej 
w Królówce i w Starym 
Wiśniczu współfinansowa-
ny jest przez Gminę Nowy 
Wiśnicz oraz Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach pro-
jektu Akademia Chóralna 
realizowanego przez 
Narodowe Forum Muzyki 
we Wrocławiu.

Katarzyna Adamczyk

W sobotę 18 listopada 
na Akademii Muzycznej 
w Krakowie odbył się 
wielki koncert chórów re-
gionu małopolskiego dzia-
łających w Ogólnopolskim 
Projekcie Akademia 
Chóralna „Śpiewająca 
Polska”. 

Był to koncert podsumo-
wujący roczną pracę chórów 
uczestniczących w tym 
przedsięwzięciu. Wśród 
nich są dwa chóry szkolne 
z naszej gminy - Królewskie 
Słowiki z Królówki oraz 
Love Music ze Starego 
Wiśnicza pod dyrekcją 
Katarzyny Adamczyk. Tym 
razem nasze chóry zapre-
zentowały piosenki z bajek 
oraz kanon w zadanej przez organizatorów konwencji. 

Występ w prestiżowym dla muzyków miejscu jakim jest 
Akademia Muzyczna w Krakowie był dla uczniów ogrom-
nym przeżyciem. Ale chórzyści biorący udział w projekcie 
(który w Królówce realizowany jest od 12 lat) występowali 
już w różnych salach koncertowych i ciekawych miejscach 
np. na Zamku Lubomirskich w Wiśniczu czy w Europejskim 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Warto też przypomnieć, że w maju obydwa chó-
ry brały udział w Wojewódzkim Konkursie Chórów 

Chór „Królewskie Słowiki” 

Chór „Love music” wraz z dyrygentką Katarzyną Adamczyk
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BITWA POD CHOCIMIEM 1621

W dniach 7-8 października 2017 r. na polach wokół 
Wiśnickiego Zamku oraz w obrębie jego murów odbyła 
się piąta edycja wydarzenia historycznego o charakterze 
edukacyjno-kulturalnym pn. „Bitwa pod Chocimiem 
1621”, w której wzięło udział około 220 rekonstruktorów.   

Inscenizacja jest międzynarodowym wydarzeniem 
historycznym o charakterze edukacyjno - kulturalnym. 
Obecna realizacja, jak w latach ubiegłych, miała na celu 
propagowanie wiedzy historycznej, o zasługach Stanisława 
Lubomirskiego dla Rzeczpospolitej i Ziemi Wiśnickiej, 
rozwijanie zainteresowań uczestników w dziedzinie histo-
rii i kultury, a także promocję miasta i regionu. W trakcie 
dwóch dni zobrazowano przebieg bitwy, która rozegrała 
się pod Chocimiem w 1621, oraz jej następstwa w posta-
ci podpisania traktatu pokojowego z Turcją co uchroniło 
ówczesną, chrześcijańską Europę przed zalewem islamu. 
Ponadto podczas inscenizacji odbył się przegląd wojsk 
księcia Lubomirskiego (w XVII wieku Lubomirski posia-
dał jedną z największych, prywatnych armii, której część 
stacjonowała na wiśnickim zamku), egzercerunki wojsk 
autoramentu zachodniego, pokazy konne i sokolnicze oraz 
turnieje i warsztaty, które miały przybliżyć realia panujące 
w pierwszej połowie XVII-wiecznej Polski. Nie zabrakło 
także grup, które przybliżały widzom inne dziedziny życia. 
Można było posłuchać muzyki w wykonaniu zespołu Alta, 
który prezentował XVII wieczne utwory jakie słychać było 
w posiadłościach władców i możnych tamtego okresu, ze-
spół muzyki dawnej „Szelindek” grający muzykę bardziej 
skoczną, stylizowaną na muzykę historyczną oraz występ 
znakomitej harfi arki Barbary Karlik. Na „polu bitwy” wi-
dzowie mogli zobaczyć również pokaz dzikich ptaków 
przygotowany przez grupę „A.Kuku”, oraz pokazy kon-
ne wykonane przez Sądecką Szkołę Szermierki i „Starą 
Cegielnię” Gładyszów. 

Podczas 2 dni trwania wydarzenia odbywały się turnieje. 
W szabli bojowej, uczestnicy prezentowali umiejętności 
szermiercze, używając replik broni z okresu XVII wieku. 

W łuczniczym strzelano z łuków tradycyjnych, pocho-
dzących z różnych regionów ówczesnej Europy,  a turniej 
strzelania z czarnoprochowej broni (muszkietu) miał wy-
łonić muszkietera, który potrafi ł oddać strzały, pokonując 
wyznaczoną trasę i omijając wszystkie napotkane na niej 
przeszkody.

Przedsięwzięcie zostało wsparte fi nansowo przez Urząd 
Marszałkowski  Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta 
w Nowy Wiśnicz oraz wielu darczyńców. Olbrzymie ukło-
ny dla Kompleksu Hotelowo Restauracyjnego „Panorama” 

- Krzysztofa Kołodziejczyka, który już piąty rok z rzędu 
zapewnia obiady przyjeżdżającym do nas rekonstruktorom. 
Nie zabrakło też wsparcia od Powiatu Bocheńskiego, oraz 
Miasta Bochnia. Niezmiernie miły był fakt, że naszymi 
działaniami zainteresowało się Zjednoczenie Rodowe 
Lubomirskich – z prezesem Herakliuszem Lubomirskim na 
czele. Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom i instytu-
cjom zaangażowanym w realizację tego projektu.

Główny organizator przedsięwzięcia - Stowarzyszenie 
Grupa Odtwórstwa Historycznego Per Saecula gorąco 
dziękuje wszystkim partnerom wspierającym działanie 
a w szczególności Muzeum Ziemi Wiśnickiej, Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury w Nowym Wiśniczu oraz odtwórcom 
historycznym. W inscenizacji wzięli udział: Bractwo 
Rycerskie Ziemi Lubelskiej, Chorągiew Rycerska Ziemi 
Radomskiej, Chorągiew Zamku w Zawieprzycach im. 
Atanazego Miączyńskiego herbu Suchekomnaty, Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej "Perekop horde", Klub Oręża 
Dawnego Klinga, Korpus Artylerii Najemnej, Korpus 
Artylerii Zamku Tenczyn imć Pana Potockiego, Manus 
Armata - Brno, Parva Armis, Pracownia REKO, Samodzielny 
oddział Hetmana Chodkiewicza Ziemi Jarosławskiej, 
Sarmackie Dziedzictwo i przyjaciele, Sądecka Szkoła 
Szermierki i "Stara Cegielnia" Gładyszów, Towarzystwo 
Szabli i Miecza, Warchoły i Pijanice, Zamojska Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej Jana Sobiepana Zamoyskiego.

Rafał Rodzaj
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We wrześniu br. redakcję „WW” odwiedziła Pani 
Maria Goczoł, wiśniczanka z urodzenia. Przyniosła ze 
sobą napisane wspomnienia, z czasów zawieruchy wo-
jennej 1939 roku, która w dzieciństwie rzuciła ją i jej 
rodzinę w okrutny świat Sybiru. Ta przejmująca opo-
wieść została spisana w sierpniu 2014 roku z inicjatywy 
TMW przez Panią Krystynę Kowalską, której wówczas 
również towarzyszyła Pani Barbara Klasa, niegdyś 
uczennica Pani Goczałowej, mamy Pani Marii.

Wstęp
Pani Maria wraz ze siostrą Wandą Kołodenna (z domu 

Gaczoł) do Nowego Wiśnicza przyjeżdża każdego lat 
z Wadowic (tam obecnie mieszkają). Powodem przyjaz-
du są wakacyjno-sentymentalne powroty do rodzinnego 
domu wybudowanego w 1925 roku, odwiedziny znajo-
mych, udział w spot-
kaniach Towarzystwa 
Miłośników Wiśnicza. 

Obie Panie moż-
na często spotkać na 
ulicach miasteczka, 
zawsze eleganckie 
i zadbane, o cie-
płych spojrzeniach. 
Niektórzy pamiętają 
je jeszcze, jako dwie 
dziewczynki, córki 
pani Gaczołowej, 
nauczycielki, która 
uczyła w Kobylu, 
Starym i Małym 
Wiśniczu, a najdłużej 
w Nowym Wiśniczu. 
Niewielu jednak zna 
bliżej sybiracką prze-
szłość pani Gaczołowej i jej córek. 

Częściej opowiada pani Wanda, pani Maria, którą siostra 
nazywa też zdrobniale Rysią - podpowiada lub prostuje.
Opowieść pani Wandy

Zacznę od samego początku. Wywodzimy się z tego 
domu z linii Piątkowskich, wiśnickich mieszczan. Nasza 
babcia, z domu Wilczyńska, urodziła dwanaścioro dzieci. 
Ośmioro przeżyło i wszystkich babcia wykształciła, chociaż 
wcześnie owdowiała. To byli nasi wujkowie. Jeden z nich, 
to doktor prawa i adwokat Piątkowski Franciszek, drugi 
Władysław, major Wojska Polskiego, zginął w Katyniu. 
Aleksander był profesorem w Bochni. Dwóch najstarszych 
było urzędnikami państwowymi, jeden Stanisław był pogra-
nicznikiem, drugi, Jan poborcą podatkowym. Siostry Maria 
i Helena uzyskały wykształcenie podstawowe, - a nasza 
mama Zofia, urodzona w 1901 roku została nauczycielką. 
Pani Wandzia się zamyśla i dodaje, - nie wiem jak ta nasza 
babcia, to zrobiła, że w tak trudnych czasach wykształciła 
ośmioro dzieci. Mama Zofia wyszła za mąż w 1929 roku 
za Jana Gaczoła z Brzeska. Miał on skończoną Szkołę 
Wydziałową dodaje pani Rysia. Ja, czyli Rysia, urodziłam 

się w 1930 roku, a Wandzia w 1935 roku. Żyliśmy skromnie, 
bo trudno było o pracę, ale byliśmy szczęśliwi, - wspomina 
starsza z sióstr. Następnie panie mówią o tym, że w roku 
1937 ojciec wyjechał do Brzeżan (dziś Ukraina) w poszuki-
waniu pracy. Został tam kierownikiem cegielni. Latem 1939 
roku rodzina z Wiśnicza pojechała na wakacje do Brzeżan: 
mama, jej siostra Maria Piątkowska i dziewczynki, dziewię-
cioletnia Maria i czteroletnia Wandzia. Nie zdążyły już wró-
cić do Wiśnicza, bo 1 września 1939 roku wybuchła druga 
wojna światowa. 17 września 1939 roku wojska radzieckie 
wkroczyły na terytorium II Rzeczpospolitej, a 22 września 
władze sowieckie podały komunikat - pani Wandzia cytuje 
go z pamięci - „ponieważ Państwo Polskie, uważa się za 
nieistniejące, przeto Czerwona Armia wkracza, aby oswobo-
dzić braci Polaków, Rusinów i Żydów spod pańskiej Polski”. 
Dodaje, że 4 października 1939 roku zmieniono linię gra-

niczną i tak czwarty 
rozbiór Polski stał się 
faktem. Ale one, dzie-
ci nie zdawały sobie 
jeszcze z tego sprawy. 
Najważniejsze, że by-
liśmy jeszcze wszyscy 
razem. Rodzice mówili 
o „wywózkach” w głąb 
Rosji i czuli się coraz 
bardziej zagrożeni. 
Rosjanie wywozili 
przede wszystkim lu-
dzi wykształconych, 
a nasza rodzina na-
leżała do inteligencji. 
Zaczęliśmy się bać.

Nadal słyszę stukot 
ich butów…

Wspomina pani Maria - miałam wtedy 10 lat, pamiętam 
był  29 czerwca 1940 roku. O 4 rano przyszli po nas czer-
wonoarmiści, stukot ich podbitych butów dochodził z po-
dwórza, czasem wydaje mi się jeszcze, że słyszę go do dziś. 
Spakowali nas dobrzy sąsiedzi, bo trzeba było się spieszyć, 
dali nam worek sucharów i odwieźli furmanką na stację 
w Brzeżanach. My musiałyśmy iść piechotą za wozem. 
Ojciec zabrał ze sobą tylko siekierę, która się potem bardzo 
przydała - ukradli ją nam dopiero na Ukrainie - dodaje pani 
Wanda.

Jechały w zaplombowanych wagonach bydlęcych, bez 
wody, w każdym wagonie 40 do 50 osób. Na terenie Rosji 
podczas każdego postoju mogły wysiąść po wodę tylko 
dwie osoby. Pamiętam, w naszym wagonie jednej z matek, 
Romańska się nazywała, umarło małe dziecko. Włożyła 
ciałko do walizki i podała czerwonoarmiście, błagając by je 
pochował, ten na oczach zrozpaczonej matki i nas wszyst-
kich wyrzucił dziecko obok torów, a walizkę zabrał z sobą. 
Zapamiętam to na zawsze - mówi pani Maria.
W sybirskiej Tajdze

10 lipca roku 1940 transport zatrzymał się w tajdze około   

OKROJONE WSPOMNIENIA Z PIEKŁA SYBERYJSKIEJ TAJGI 

Rodzina Piątkowskich zdjęcie z 1918r.
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300 km za Świerdłowskiem. Adres był następujący: 
 Obłast Świerdłowsk, Gubernia Kamyszów, Rejon Pyszma

Skierowano zesłańców do poszczególnych „uczastków” 
(obozów) i przydzielono miejsca w barakach. A pamię-
tasz - mówi pani Maria - jak te baraki były zapluskwione? 
W pierwszą noc mama zbierała z nas pluskwy, a potem już 
się przyzwyczaiłyśmy. Dozorcy dali po kawałku chleba 
i „kipiatok” (gorąca woda). Po dwóch dniach dorośli poszli 
do roboty w tajgę. To było spuszczanie drzew i cięcie ręcz-
nymi piłami. Ludzie nie umieli tego robić, bo to przecież 
była sama inteligencja, wiele osób drzewa przywalały ra-
niąc lub zabijając. Kto pracował dostawał na cały dzień 50 
deka chleba, a „żywiennicy” (dzieci) 20 do 30 dkg, i nic 
więcej. Wszyscy głodowali. Gdy przyszła zima z 1940 na 
1941 roku, nastały wielkie mrozy sięgające do - 50 stopni. 
Pamiętam mówi pani Maria, że Wandzia siedziała na pry-
czy, a warkocze przymarzały jej do ściany. Dopóki było co 
wymienić z rzeczy przywiezionych, mama wymieniała je na 
mleko. W 1941 roku, gdy Związek Sowiecki rozpoczął woj-
nę z Niemcami, nastał straszny głód. Dawali tylko 10 dkg 
chleba na osobę. Latem ludzie zbierali pokrzywy, lebiodę, 
miodunkę, jagody i grzyby, żeby jakoś przetrwać. Ziemniaki 
należały do rzadkości. Pamiętam taką wigilię, kiedy mieli-
śmy po jednym ziemniaku, a na urodziny dostałam w pre-
zencie dwa ziemniaki - mówi pani Maria. A mnie utkwiło 
w pamięci takie wydarzenie, kiedy umarła z głodu przyja-
ciółka mamy, pani Popielowa - włącza się do wspomnień 
pani Wanda - do dziś widzę jej ogromne oczy, zasłonięte 
kopiejkami i wychudzone ciało. Ponieważ zmarła prosiła, 
aby ją pochować, nie w tajdze, tylko na cmentarzu, w zbitej 
deskami trumnie, moja ciocia Maria, pani Irena, syn zmarłej 
i Rysia, zawieźli ją na cmentarz i wykopali grób sami i sami 
zakopali zwłoki. Pani Maria milczy, widocznie do dziś jest 
to dla niej bardzo bolesne wspomnienie. Po chwili podnosi 
głowę i mówi cicho - Był taki jeden NKWDista, Woraksin 
się nazywał, zawsze gdy wchodził do baraku, strzelał w zie-
mię dla postraszenia. Bardzo się go bałam, uraz do strzałów 
pozostał mi do dziś. Ale jak później zginął pod Mińskiem, 
ciocia Marysia kazała mi się za niego modlić - nie mogłam 
tego zrozumieć. Po chwili milczenia odzywa się druga z pań 

- sama nie wiem jak nam się udało przeżyć, bo przecież lu-
dzie masowo umierali, biegunki, zapalenia płuc, żółtaczka, 
tyfus, czerwonka i inne choroby dziesiątkowały dorosłych 
i dzieci. Myśmy też często chorowały, a przecież nie było 
żadnych leków, poza tym, w niesamowity sposób atakowały 
nas wszy, bo nie było środków higieny, nawet mydła. Ciocia 
gotowała popiół drzewny, robiła ług i w tym się prało. Nie 
wiem jakby to było, gdyby nie ciocia zauważa pani Marysia. 
To ona dezynfekowała w ługu nasze zawszone łachy, pie-
lęgnowała w chorobie, nie dawała nam pić nieprzegotowa-
nej wody, pozwalała na jedzenie mizernych posiłków tylko 
w określonym czasie, żeby na dłużej starczyło. Ciocia to był 
nasz dobry duch, dzięki niej przetrwałyśmy. W drugim roku 
karczowałyśmy tajgę, żeby choć trochę posadzić ziemnia-
ków. To już było coś. Po ciężkiej pracy nasza mama znaj-
dowała jeszcze czas żeby nam opowiadać o Polsce mówi 
pani Wanda, uczyła nas czytać i pisać, chociaż niczego nie 
było, ja nauczyłam się pisać na brzozowej korze. Miałyśmy 

jedną, jedyną książkę „W pustyni i w puszczy”. Pewnego 
razu Rysia czytała ją i nie zauważyła nadchodzącego 
NKWudzisty, wziął książkę do ręki i mówi, że „nielzja”, 
wyrwałam mu ją i uciekłam, strzelał za mną, ale na szczęś-
cie nie trafił.
Zostaliśmy bez ojca …

29 lipca 1942 roku, czyli po dwóch latach naszej mę-
czarni, ojciec został wezwany przez generała Okulickiego 
(znali się z Legionów), który wcielił go do Armii Andersa. 
Pamiętam - mówi pani Maria, że przed wyjazdem napisał 
do mamy, „przepisz dzieci na siebie, to ważne”. No i mama 
przepisała nas na siebie, a słuch o ojcu zaginął. Dalej praco-
wałyśmy w tajdze, ja też - mówi pani Rysia - musiałam iść 
z mamą do roboty, ale było odrobinę lepiej, bo w 1943 roku 
zaczęły przychodzić paczki UNRY, żeby dożywiać zagło-
dzone dzieci. Do nas docierało tylko 30 procent żywności, 
reszta ginęła po drodze, ale i tak czasem nam się coś dosta-
ło. Pamiętam, że dary dzielił Żyd, kaleka, doktor Statter … 
Po roku pojawiła się nadzieja na opuszczenie obozu. Po po-
wstaniu Armii Kościuszkowskiej i podpisaniu „dogoworu” 
(umowy) z Wandą Wasilewską oraz generałem Berlingiem, 
Związek Patriotów Polskich wymusił żeby ludność polską 
przesiedlono do europejskiej części ZSRR. 

My dostałyśmy nakaz wyjazdu na Ukrainę do wsi 
Orłówka, obłast Cherson, stacja kolejowa Biała Krynica 
(niedaleko Katynia). Cieszyłyśmy się z wyjazdu, Ciocia 
upiekła z tej okazji placki z ziemniaków na blasze. Ale tam 
też była bieda, tyle że nie trzeba było tak ciężko pracować 

- zauważa pani Maria. Zimy były krótsze, ale nie było czym 
palić, najczęściej paliło się słomą i suszonym burzanem, po 
który my dzieci chodziłyśmy w step. Mieszkałyśmy już nie 
w baraku, lecz w izbie, tyle że w trzy rodziny, bez żadnych 
sanitariatów, po wodę pitną chodziło się dwa kilometry. To 
była osada poniemiecka, kołchoz.

Ale przestałyśmy głodować - stwierdza pani Wanda 
- gdyż urodzajna ziemia, rodziła zboże, kukurydzę, słonecz-
nik, owoce i było już co ukraść. Najczęściej to ja kradłam 

- mówi pani Wanda - byłam sprytna i miałam piękne niebie-
skie oczy, prosiłam furmana o podwiezienie, a jadąc wyrzu-
całam z wozu kukurydzę i słonecznik, a potem zbierałyśmy 
go z powrotem i wynosiłyśmy do domu. Kukurydzę się 
mełło na kaszę, a ze słonecznika wytłaczało olej. W koł-
chozie były ręczne wytłaczarki, to była bardzo ciężka praca. 
Raz pamiętam złapali mnie i pytają:

- Kak tiebie zowud ? (jak się nazywasz)
- nie znaju - odpowiedziałam
- kuda żywiosz ? (gdzie mieszkasz)
- nie znaju (nie wiem)
Uznali mnie za dziecko niedorozwinięte i wypuścili 

- uśmiecha się pani Wanda. Powiedz jeszcze o szkole - przy-
pomina starsza z sióstr. Szkoła, jako że było sporo dzieci, 
mama podjęła się je nauczać, ale nie było ani zeszytów, ani 
książek, pisaliśmy na okładkach gazet. Mama uczyła nas 
polskich pieśni, wierszyków, przygotowywała akademię, 
rozbudzała tęsknotę za Polską i nadzieję, że to wszystko się 
skończy i wrócimy do domu.
Powrót

Dnia 26 lutego 1946 roku dostaliśmy zgodę na powrót 
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do Polski. Pamiętam - mówi pani Maria - że w Białej 
Krynicy czekaliśmy wszyscy pod gołym niebem trzy dni 
na transport. Po drodze pociąg stawał, trzeba było wyjść, 
naładować drzewa, żeby maszynista miał czym palić, dlate-
go jechaliśmy przeszło trzy tygodnie. Gdy przekroczyliśmy 
granicę w Ustrzykach, kolejarze mile nas witali i z polito-
waniem mówili: „co wy wieziecie od tego Stalina, pewnie 
wszy”, a my rzeczywiście byliśmy wszyscy potwornie za-
wszeni, głodni i potwornie wymizerowani. Dnia 19 marca 
1946 roku pociąg przyjechał do Katowic, kolejarze dali nam 
jeść i pić, każdy mógł dostać paczkę żywnościową. Gdy 
poszłam po paczkę z mamą, w jedynych butach, które były 
dla całej rodziny, te buty otarły mi nogi, zostałam pod bu-
dynkiem, a mama poszła do góry. Przystąpiła do mnie taka 
dziewczynka, nazywała mnie dziadówką, chciałam wtedy 
wracać do Rosji, bo tam nikt mnie nie wyśmiewał, wszyscy 
byliśmy biedni. Z Katowic przyjechaliśmy do Bochni, ko-
lejarza posłali po wujka, profesora 
Piątkowskiego, który nas zabrał do 
siebie. Ja - mówi pani Maria - pa-
miętałam jeszcze dawne życie, ale 
Wandzia nie wiedziała co to łóżko, 
pościel, nie znała cukru, a najbar-
dziej bała się ubikacji spłukiwać 
wodę. Do Wiśnicza przywiózł nas 
furmanką sąsiad Mietek Drożdż. 
Nie mieliśmy nic, tylko stare poła-
tane ubrania, ja - mówi pani Rysia - 
miała 34 łaty na koszuli, nauczyciel-
ki, koleżanki mamy, poskładały się 
na najpotrzebniejsze rzeczy i sąsie-
dzi przynieśli co mogli. Pamiętam, 
pani Słończyńska, koleżanka mamy, 
dała mi bułkę mówiąc, dziecko 
żeby ci już nigdy chleba nie brakło, 
a ja tak doświadczona przez życie 
mam dotąd wielki szacunek do każ-
dej jego kruszyny - wyznaje pani 
Maria. Zaraz po powrocie poszli-
śmy do szkoły, gdzie kierownikiem 
był pan Wojas (wspaniały pedagog), 
ja do szóstej klasy, a Wandzia do 
czwartej. Wychowawczynią była 
pani Aniela Dyląg, ale władze trak-
towały nas jak wrogów ludu. Mamie kazano uczyć języka 
rosyjskiego, którego nie umiała, uczyła się dopiero od Rysi 
żeby utrzymać pracę.
Powrót ojca

W maju 1947 roku powrócił z Anglii ojciec - opowiada 
pani Wanda. Przeszedł Irak, Iran i Palestynę, był dwa razy 
ranny i ciężko chorował. Po powrocie uznano go za wroga 
Polski Ludowej, nie mógł nigdzie znaleźć pracy, codziennie 
musiał się meldować na UB. Wreszcie wyjechał na ziemie 
zachodnie, w opolskie, gdzie podjął pracę kierownika ce-
gielni. Myśmy przez całe lata musiały kłamać, że ojciec roz-
szedł się z matką i nie mamy z nim kontaktu, bo wyrzucono 
by nas tak ze szkoły, jak i z uczelni. Po skończeniu podsta-
wówki trafiłyśmy do gimnazjum w Bochni, pani Maria po 

dwóch latach gimnazjum w Bochni zdawała eksternistyczny 
egzamin w Liceum Sobieskiego w Krakowie, potem dwa 
lata uczęszczała do liceum w Bochni, gdzie przystąpiła 
do matury, a po niej w 1950 roku podjęła studia medycz-
ne. Była wyjątkowo pilna i niezwykle pracowita, dyplom 
lekarski obroniła w 1956 roku, później uzyskała pierwszy 
stopień specjalizacji z interny i drugi z gruźlicy i chorób 
płuc. Do 2000 roku była czynnym lekarzem w Wadowicach. 
Nigdy nie wyszła za mąż, chciała całym życiem służyć lu-
dziom. Pani Wanda wspomina nauczycieli z Bocheńskiego 
gimnazjum, zwłaszcza polonistkę, panią Sierpińską, to 
ona nauczyła dziewczynkę, która tyle przeszła, że nie wol-
no wszystkiego mówić, bo takie są czasy, mówiła jak się 
zachować w różnych sytuacjach. Pani Wanda ukończyła 
Zootechnikę w Akademii Rolniczej w Krakowie. Wyszła za 
mąż i została matką. Długo nie mogła i nie chciała mówić 
o sybirskiej przeszłości swojej rodziny. Obie panie zgod-

nie stwierdzają, że tylko dzięki 
ogromnemu poświęceniu mamy 
i cioci udało im się przetrwać 
koszmar sześciu lat Syberii, a po 
powrocie ukończyć studia i zo-
stać wartościowymi ludźmi. Lat 
katorgi nie zapomniały, bo nie da 
się tego zapomnieć, ale nie czują 
nienawiści do narodu rosyjskie-
go. Tamtejsi ludzie - mówi pani 
Wanda - też ciężko pracowali 
i cierpieli biedę. Pamiętam taką 
Lusię, Rosjankę, która gdy za-
chorowała, matka jej dawała mi 
kromkę chleba prosząc żebym 
się za nią modliła (dziecko wy-
zdrowiało). System okrutny, ale 
ludzie nieźli - podsumowuje pani 
Maria. 
Zakończenie

W sumie w latach 1939 - 1941 
w tryby radzieckiego terroru do-
stało się około 700 tysięcy pol-
skich obywateli, wliczając w to 
zesłańców osadzonych w więzie-
niach i łagrach, wywiezionych 

do pracy w radzieckich kopal-
niach i fabrykach. Samych tylko zesłańców polskich wg. list 
NKWD było 140 tysięcy. Według źródeł polskich prawie 
dwukrotnie więcej. Po wojnie różnymi drogami wydostało 
się z ZSRR około 400 tysięcy Polaków, pozostali zginęli 
w łagrach Kołymy, Workuty, w Katyniu, jak wuj naszych 
bohaterek, w tajgach i stepach Związku Radzieckiego.

Dobrze że żyją jeszcze ludzie, którzy na „nieludzkiej zie-
mi” przeżyli część życia i potrafią dzielić się wspomnieniami.

Towarzystwo Miłośników Wiśnicza, dziękuje pani Marii 
Gaczoł i pani Wandzie Kołodennej za możliwość zapoznania się 
z ich sybirskim doświadczeniem.

Wspomnienia spisano w Wadowicach, w sierpniu 2014 roku.

Zdjęcie z 20 sierpnia 1946r.
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RODZINNIE NA DWÓCH KÓŁKACH
i konkursami w „Miasteczku Ruchu Drogowego” w Starym 
Wiśniczu. Na trasie rajdu dla wszystkich zapewniono 
możliwość korzystania z bufetu, a na zakończenie ciepły 
posiłek. Finałowa część, a zarazem meta rajdu została zlo-
kalizowana również na wiśnickim Rynku przyjmując formę 
rodzinnego pikniku. 

Każdy uczestnik za udział w rajdzie otrzymał dyplom 
i medal. Poza fascynującymi przejażdżkami rowerowymi, 
zwiedzaniem zabytków, organizatorzy zapewnili dodat-
kowe atrakcje, m.in. gry i zabawy, konkursy z nagrodami 
oraz nagrodę główną - rower, który został rozlosowany 
wśród uczestników. Była muzyka, pokazy judo w wyko-
naniu trenera Sławomira Wojtasa, zabawy na „dmuchań-
cach”. Specjalne stoisko przygotowali również policjanci 
z Wydziału Prewencji  Komendy Wojewódzkiej Policji, na 
którym można było dowiedzieć się m.in. o bezpieczeństwie 
i ciekawostkach pracy mundurowych lub sprawdzić, w jaki 
sposób pobiera się odciski palców. 

Wiśnicka edycja rajdu została zorganizowana w part-
nerstwie z Lokalną Grupą Działania „Dunajec - Biała”, 
Stowarzyszeniem „Odrolnika”, „Kryniczanką”, Dyrekcją 
Zakładu Karnego w Nowym Wisniczu, Urzędem Miasta 
i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Wiśniczu przy 
wsparciu fi nansowym Województwa Małopolskiego.

Oprócz wspaniałych przeżyć, pogłębiania więzi rodzin-
nych, wypoczynku, promowania zdrowego stylu życia, 
pozostał również trwały ślad w postaci fi lmu ukazującego 
walory i zalety korzystania z rekreacji rowerowej na ziemi 
wiśnickiej. 

Zachęcam do obejrzenia - www.youtube.com/
watch?v=r2RhRNeZuwE&feature=em-upload_owner

Leszek Marszałek

„Małopolska na rowery” to kampania Województwa 
Małopolskiego, promująca spędzanie wspólnego, ro-
dzinnego czasu na dwóch kółkach. Akcja cieszy się coraz 
większym powodzeniem wśród Małopolan. 

Nie inaczej jest w Nowym Wiśniczu. 27 sierpnia 2017 
roku z Rynku w Nowym Wiśniczu wyruszyła trzecia edycja 
rajdu pn. „Śladami zabytków, legend i historii”. 

Malownicze tereny i zabytki architektury ziemi wiśni-
ckiej oraz odpowiednio dobrane trasy tworzyły dogodne 
warunki do uprawiania turystyki rowerowej, dlatego w tym 
roku wiśnicka eskapada została nie tylko dostrzeżona, ale 
również włączona do projektu Województwa Małopolskiego, 
stanowiąc jeden z 9. cykli Rodzinnych Rajdów Rowerowych, 
adresowanych do Małopolan.

Na starcie stawiła się przeszło stuosobowa grupa ama-
torów rekreacyjno-turystycznej jazdy na rowerze. Dla 
uczestników przygotowano trzy trasy o różnej długości. Ich 
stopień trudności został zróżnicowany ze względu na możli-
wości kondycyjne oraz wiek uczestników. Na starcie każdy 
uczestnik otrzymał numer startowy oraz komplet materiałów 
informacyjnych. Dla najmłodszych i początkujących rowe-
rzystów wytyczono trasę krótką o długości 6 km. Osobom 
przygotowanym do pokonywania dłuższych odcinków 
zaproponowano 19 kilometrową trasę. Natomiast na tych 
najbardziej doświadczonych rowerzystów 27 kilometro-
wy odcinek urokliwego szlaku z Nowego Wiśnicza, przez 
Stary Wiśnicz, Chronów, Borówną, Łomną, Leksandrową 
(koło Zakładu Karnego) i z powrotem do Nowego Wiśnicza. 
Zgodnie z ideą wiśnickiego rajdu trasa została urozmaico-
na zwiedzeniem ruin kościoła klasztornego w Zakładzie 
Karnym w Nowym Wiśniczu, wizytą na dziedzińcu wiśni-
ckiego zamku, a dla najmłodszych uczestników zabawami 
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ROGATE RANCZO W CHRONOWIE
kulinarne. Jest soczyste, marmurkowate, ma niską zawar-
tość tłuszczu i cholesterolu, w smaku przypomina dziczyznę. 
Idealnie nadaje się na carpaccio, tatara czy steki. Cenią ją 
najlepsi szefowie kuchni, a także brytyjska rodzina kró-
lewska, która nieopodal zamku Balmoral hoduje na własne 
potrzeby duże stado.

Jak w takim razie tak wyjątkowe stado znalazło się 
w Chronowie? Skąd pomysł na tego typu działalność, biorąc 
pod uwagę fakt, iż oboje małżonkowie pochodzą z miasta, 
z rodzin bez tradycji rolniczych? „Właściwie ciężko to wytłu-
maczyć. Sami niejednokrotnie zastanawialiśmy się nad tym 
fenomenem” tłumaczy nam właściciel. „To chyba po prostu 
miłość do natury, przyrody i zwierząt. Spełnienie jednego 
z naszych marzeń o miejscu, w którym można zapomnieć 
o pędzie i zgiełku dzisiejszego zwariowanego świata. Gdy 
po raz pierwszy zobaczyliśmy highlandy w jakimś progra-
mie telewizyjnym, zakochaliśmy się w nich od pierwszego 
wejrzenia. Potem był szybki rachunek możliwości i pierw-
sze pięć krów przyjechało do nas przez Niemcy z Holandii. 
Potem postanowiliśmy rozszerzyć stado o byka i jeszcze 
jedną krowę z polskiego gospodarstwa ekologicznego. Dziś 
stado liczy jedenaście sztuk, w porywach do piętnastu. To 
wspaniałe zwierzęta. Pomimo, iż żyją w stanie półdzikim, 
okazują swoim opiekunom wiele zaufania i krowiej miłości. 
Reagują na głos właściciela, przychodzą jak sfora psów, po-
trząsając grzywkami odsłaniają raz po raz ciekawskie oczy 
i kibicują przy pracach na pastwisku. Ale mimo nieodpar-
tego uroku należy pamiętać, że nie są to maskotki. Łatwo 
się płoszą, a zestresowane potrafi ą podskoczyć na wysokość 
nawet 1,70 m bez rozbiegu. Ciekawostką jest, że wiek tych 
krów niedyskretnie zdradzają rogi, a właściwie pierścienie 
na nich. Wystarczy je policzyć, dodać dwa, a wiek zwierzę-
cia nie jest już tajemnicą”.

Zauroczenie zwierzętami nie kończy się jednak na 
highlandach. Oprócz nich w gospodarstwie Państwa 
Twardoszów, jest jeszcze ponad pięćdziesiąt owiec, pasie-
ka, ptactwo domowe, króliki, rybki słodkowodne i słono-
wodne, a także hodowla psów ras tybetańskich ShihTzu 
i LhasaApso. Ale o tym może następnym razem ...

Z Robertem Twardoszem rozmawiał
Leszek Marszałek

"Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z za-
chodem wschód..., (...)

nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w we-
lonach mgły (...) 

Nasz pępek świata, nasz biedny raj... (...), tu nasze miej-
sce, to nasz kraj."

 Jan Pietrzak

Dla rodziny Twardoszów to piękne miejsce, ten raj to 
rogate ranczo w malowniczym Chronowie położonym 
w Wiśnicko - Lipnickim Parku Krajobrazowym. 

Na blisko dziesięciohektarowych pastwiskach majesta-
tycznie przechadza się górskie bydło szkockie w towarzy-
stwie stada owiec. Pierwsze co rzuca się w oczy to niespoty-
kane piękno i urok tych zwierząt. Stosunkowo niewielkich 
rozmiarów (dorosły byk osiąga zaledwie 120-130 cm wyso-
kości w kłębie i 600-700 kg wagi), kroczą dumnie i spokoj-
nie po swoich włościach, roztaczając swój niepowtarzalny 
wdzięk. Bo czyż można oprzeć się różnobarwnej bujnej 
sierści (od kremowej, przez rudą i brązową, po czarną), dłu-
giej grzywce fantazyjnie opadającej na oczy i imponującym 
rogom o rozpiętości nawet do 1,5 metra. Scottish Highland 
Cattle została wyhodowana w północnej Szkocji i uchodzi 
za jedną z najstarszych ras bydła mięsnego, wzmianki o niej 
można znaleźć już w XII-wiecznych źródłach pisanych. 

Poza niewątpliwym urokiem tych zwierząt warto zwró-
cić uwagę na ich wartość użytkową. Wyróżniają się dużą 
wytrzymałością na warunki naturalne, są odporne na cho-
roby i kaprysy pogody. Właściciele twierdzą, że jest to rasa 
niemal samoobsługowa. Cały okrągły rok, 24 h na dobę 
przebywają na świeżym powietrzu. Do szczęścia potrzebują 
jedynie schronienia przed wiatrem (np. kawałka lasu, czy 
kępy krzaków), odrobiny cienia latem, stałego dostępu do 
wody i dokarmiania sianem w zimie. Poza tym prowadzą 
swoje własne życie, same się parują i same wydają na świat 
potomstwo, nawet przy temperaturze poniżej -20°C. Matki 
wyróżniają się dużą opiekuńczością. Szkockie bydło gór-
skie jest rasą długowieczną, często 20-letnie krowy z po-
wodzeniem rodzą zdrowe cielęta. A wołowina z highlan-
dów to prawdziwy rarytas. Ich mięso ma wysokie walory 
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SPORTOWE RYWALIZACJE
W związku z reformą oświatową, która obowiązuje od 

1 września 2017 r. Małopolski Szkolny Związek Sportowy 
wprowadził zmiany w Małopolskim Regulaminie 
Współzawodnictwa Sportowego Szkół w roku szkolnym 
2017/2018. Dotychczasowe nazwy otrzymują brzmienie: 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Igrzyska Dzieci - klasy od 
4 do 6 szkoły podstawowej oraz Gimnazjada Młodzieży 
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 7 klasa szkoły podstawo-
wej, klasy 2 i 3 gimnazjum.

Sportową rywalizację szkolną w ramach Igrzysk Dzieci 
oraz Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej 2017/2018 rozpo-
częły Jesienne Sztafetowe 
Biegi Przełajowe dziewcząt 
i chłopców. Dnia 29 wrześ-
nia 2017 r. na stadionie 
wiśnickim do zawodów 
przystąpili uczniowie szkół 
z Królówki i Nowego 
Wiśnicza. W każdej z ka-
tegorii pierwsze lokaty za-
jęła wiśnicka szkoła. Tym 
samym to ona reprezento-
wała gminę na zawodach 
powiatowych w Łapanowie 
(5.10.2017 r.), gdzie na 
II miejscu uplasowali się 
chłopcy z klasy 7 i gimna-
zjum, w pozostałych kategoriach zajęte zostały pierwsze 
miejsca. Dzięki wysokim lokatom młodzi biegacze awan-
sowali do wojewódzkich zawodów. Te z kolei odbyły się 
11 października 2017 r. w Nowym Targu. Miejskie lotnisko 

gościło najlepsze sztafety z województwa małopolskiego 
(ok. 30 w każdej kategorii). Wśród nich do rywalizacji przy-
stąpili biegacze z Nowego Wiśnicza: dwie sztafety dziew-
cząt i dwie sztafety chłopców, w sumie 43 zawodników 
(w tym rezerwowi). Dziewczyny ze szkoły podstawowej 
zajęły miejsce 8, chłopcy w tej samej kategorii - miejsce 
5, z klasy 7 i gimnazjum - dziewczęta miejsce 13 i chłopcy 
- 12 miejsce. 

Kolejną dyscypliną w gminnych zawodach były mecze 
w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt w ramach IMS, które 

rozegrane zostały 3 paź-
dziernika 2017 r. w Szkole 
Podstawowej w Królówce. 
Między sobą rywalizowały 
drużyny dziewcząt ze szkół 
podstawowych z Królówki, 
Nowego Wiśnicza, Starego 
Wiśnicza, Kobyla. Oto 
wyniki:

I miejsce SP w Królówce
II miejsce SP w Kobylu
III miejsce SP w Nowym 

Wiśniczu
Rozgrywki chłopców 

w Halowej Piłce Nożnej 
w ramach IMS miały miej-

sce 12 października 2017 
r. Mecze rozegrali między 

sobą uczniowie ze SP w Nowym Wiśniczu, Królówce, 
Starym Wiśniczu, Kobylu. W ostatecznej klasyfi kacji ze-
społy zajęły odpowiednio miejsca:

I miejsce SP w Królówce

Drużyny dziewcząt w halowej piłce nożnej IMS

OPOWIADAŁ MI DZIADEK
W 1999 roku rozpoczęłam pracę w wiśnickim od-

dziale tarnowskiego Muzeum Okręgowego. Praca 
w Koryznówce uświadomiła mi kilka prawd, między 
innymi tę, że warto słuchać ludzi starszych od siebie, 
warto pytać ich o różne sprawy. I że warto te opowieści 
zapisywać.

Zima tego 1999 roku zaczęła się 
wcześnie i była mroźna, a ja, świeżo 
upieczony kierowca, z duszą na ramie-
niu, po oblodzonej serpentynie drogi, 
wjeżdżałam na zamkową górę. Dziadek 
Michał Melanowski, który urodził się 
w roku 1918 i całe długie życie przeżył 
w Starym Wiśniczu opowiadał mi o zi-
mach swojej młodości. Jedną z tych opo-
wieści chciałam się z Państwem podzielić.

Na wiele lat przed II Wojną Światową zaczął dziadek 
w zimowe miesiące zarabiać rąbaniem lodu. Kiedy dwa 
stawy pomiędzy Starym Wiśniczem a zamkiem mróz skuł 
lodem, restauratorzy i sklepikarze z miasta zamawiali 

dostawy. Ślad grobli między stawami do dziś jest widoczny. 
To prostopadły do asfaltowej drogi pas łąki, dużo wyższy 
niż reszta terenu. 

Dziadek dobrze pamiętał dom na tej grobli, bo mieszkała 
tam rodzina żydowska z czterema córkami, a jedna piękniej-

sza była od drugiej. Wyszynki w Wiśniczu 
były wówczas cztery. Dla Fielka pracował 
dziadek z kilkoma kolegami. Był też, oczy-
wiście, furman. Lód do gospody zaczynało 
się wozić w grudniu, a w piwnicach zwykle 
był jeszcze ten z poprzedniego roku.

Dziś nie ma już domu na grobli i jego 
mieszkańców, nie ma nawet samej grobli. 
Ba! Nie ma stawów, a pizzeria na fi elkówce 
do niczego już lodu ze stawów nie potrze-
buje. W mojej głowie przechował się jednak 

obraz okolicy z czasu, kiedy do Wiśnicza Nowego nie je-
chało się asfaltem, bo go na drodze po prostu jeszcze nie 
było.

Agnieszka Opioła

Pan Michał Melanowski
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Drużyna halowej piłki nożnej dziewcząt z SP w Kobylu

Drużyny halowej piłki nożnej chłopców ID
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II miejsce SP w Kobylu
III miejsce SP w Starym Wiśniczu
W ramach Igrzysk Dzieci dziewczęta ze szkół podstawo-

wych z Królówki, Starego Wiśnicza, Kobyla i Muchówki 
w dniu 18 października  2017 r. rozegrały mecze halowej 
piłki nożnej. Oto wyniki rozgrywek:

I miejsce SP w Starym Wiśniczu
II miejsce SP w Kobylu
III miejsce SP w Królówce
Ostatnie zawody w tej dyscyplinie w ramach ID rozegra-

ne zostały 19 października 2017 r. Do rywalizacji przystąpiły 
drużyny chłopców ze szkół w Nowym Wiśniczu, Królówce, 
Starym Wiśniczu, Kobylu i Muchówce. Ostateczna klasyfi-
kacja przedstawiała się następująco:

I miejsce SP w Nowym Wiśniczu
II miejsce SP w Królówce
III miejsce SP w Muchówce
Zdobywcy pierwszych miejsc z każdej kategorii awan-

sowali do Powiatowych Szkolnych Zawodów Sportowych 
w Bochni. Sukces odniosły dziewczęta klas podstawowych 
ze SP w Starym Wiśniczu w ramach ID, które 25 paź-
dziernika 2017 r. wzięły udział w zawodach powiatowych 
w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt, rozgrywanych w hali 
Widowiskowo-Sportowej w Bochni. Wygrywając, zapewni-
ły sobie awans do zawodów rejonowych w Krzeszowicach 
(7.11.2017 r.), gdzie zajęły wysokie II miejsce. 

Zawody w Mini Koszykówce były kolejną dyscypliną 
szkolnych rozgrywek. W ramach Igrzysk Dzieci, 14 listo-
pada 2017 r., w Szkole Podstawowej w Kobylu chłopcy ze 
szkół w Królówce, Muchówce, Nowym Wiśniczu rozegrali 
między sobą mecze. Zwycięstwo i awans do powiatów 
wywalczyli uczniowie z Nowego Wiśnicza, II miejsce 
zajęła szkoła z Królówki, a III miejsce – SP z Muchówki. 
Dziewczęta ze szkół w Nowym Wiśniczu, Muchówki oraz 
Kobyla przystąpiły do rywalizacji 16 listopada 2017 r. 
Pierwsze miejsce zajęły uczennice ze SP w Kobylu, II – ze SP 
z Nowego Wiśnicza, a na III uplasowała się SP z Muchówki. 
Na powiatowych zawodach w Bochni gminę reprezentować 
będą dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Kobylu.

W środę, 15 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej 
w Starym Wiśniczu odbyły się rozgrywki gminne 
w Indywidualnym i Drużynowym Tenisie Stołowym dziew-
cząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
2017/2018. Do zawodów przystąpili uczniowie ze szkół 
w Królówce, Muchówce, Starym Wiśniczu. Rywalizacja na 
wysokim poziomie wyłoniła następujących zwycięzców:

Tenis indywidualny dziewcząt: 
I miejsce – Weronika Put – SP Stary Wiśnicz, II miejsce – 

Justyna Brzegowa – SP Królówka, III miejsce – Aleksandra 
Marszałek – SP Królówka, IV miejsce – Emilia Stec – SP 

Stary Wiśnicz
Tenis indywidualny chłopców: 
I miejsce – Maciej Put – SP Stary Wiśnicz, II miejsce 

– Przemysław Nowak – SP Stary Wiśnicz, III miejsce – 
Damian Cabała – SP Stary Wiśnicz, IV miejsce – Paweł 
Łącki –  SP Królówka

Tenis drużynowy dziewcząt:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Starym Wiśniczu 

(Weronika Put, Emilia Stec), II miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Królówce (Justyna Brzegowa, Julia Brzegowa, Joanna 
Bratek), III miejsce – Szkoła Podstawowa w Muchówce 
(Patrycja Wołek, Justyna Więcław, Klaudia Bratek)

Tenis drużynowy chłopców:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Starym Wiśniczu 

(Maciej Put, Przemysław Nowak, Damian Cabała), II 
miejsce – Szkoła Podstawowa w Królówce (Paweł Łącki, 
Marcin Kołodziej, Robert Pączek), III miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Muchówce (Kacper Pawlik, Konrad 
Brzegowy, Emil Osyszko)

W powiatowych rozgrywkach w Bochni weźmie udział  
czterech zawodników w tenisie indywidualnym, oraz zdo-
bywcy I i II miejsca w tenisie drużynowym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów!

Katarzyna Faber
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Oddział w Nowym Wiśniczu, Rynek 23
Filia w Bochni, ul. Bracka 4a
POK w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26
POK w Lipnicy Murowanej 102


