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ZIEMIA WIŚNICKA W STAREJ FOTOGRAFII - ŁOMNA
Pochodzący z Łomnej Franciszek Kalawa (na zdjęciu 
stojący) w towarzystwie kolegi z oddziału. Rodzina 
Kalawów po I wojnie światowej wyjechała w okolice 
Stanisławowa na Wołyniu. Stanisławów w okresie 
międzywojennym był miejscowością zamieszkaną 
w 80 procentach przez Polaków. Rodzina Kalawów 
została wymordowana i spalona podczas dokonanej 
rzezi na Polakach przez ukraińskie oddziały UPA. 
Zbrodnia z 1943 była częścią większej akcji UPA na 
zachodzie Wołynia. W tym czasie wymordowano 
również inne pobliskie miejscowości polskie na tych 
terenach.

Stanisław Panna, mieszkaniec Łomnej w mundu-
rze armii austriackiej, ranny w walkach z okresu 
I wojny światowej (na zdjęciu z ręką na temblaku, 
obok kolega z oddziału).

Mieszkanki Łomnej - Karolina Rojek 
i Agata Nalepka w przydomowym 
ogrodzie (fot. z 1916 roku).

Zdjęcie ślubne Agaty Rybak i Piotra Nalepki z rodziną (zdjęcie wykona-
ne około roku 1918).

Obecnie już nieistniejący dom rodziny Czubanów (później 
Buławów) w Łomnej. Na zdjęciu Helena Wyrwa i Stefan 
Rybak.

Letnie przedszkole w Łomnej (1948 r.) W ramach dzien-
nej porcji posiłku dzieci dostawały łyżkę tranu, racuchy 
oraz mleko.

Sianokosy w Łomnej – na zdjęciu 
Stanisław Panna z żoną Agatą 
i córką Barbarą

W bieżącym nr „WW” kontynuujemy cykl pn. „Ziemia 
wiśnicka w starej fotografii”, w którym prezentuje-
my unikalne zdjęcia ukazujące obraz Gminy Nowy 
Wiśnicz z czasów „naszych” ojców i dziadków. 

 Przedstawione zdjęcia to zaledwie ułamek bo-
gatej historii Łomnej z prywatnego archiwum Pani 
Elżbiety (znanej wszystkim pod imieniem Barbara) 
Kaczmarczyk. Z relacji Pani Barbary również dowiadu-
jemy się, że w czasie I wojny światowej, kiedy panował 
głód, mieszkańcy Łomnej w obawie przed grabieżami 
żywności, mięso wkładali do szczelnie zamykanych 
baniek i zatapiali w przydomowych stawach, a chleb, 
po uprzednim dokładnym i szczelnym owinięciu, cho-
wali w kurnikach. 

Redakcja dziękuje Pani Izabeli Prokop za pomoc 
w zebraniu materiałów źródłowych do fotoreportarzu.

Redakcja
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OD REDAKCJI
We wrześniu 2019 roku przypada 80. rocznica wybu-

chu II wojny światowej. Polska jako pierwsza doświad-
czyła następstw ataku nazistowskich Niemiec i sowie-
ckiej Rosji, a działania okupacyjne rozlały się na wszyst-
kie zakątki Rzeczpospolitej, odciskając swoje piętno na 
jej mieszkańcach. 

Mimo tych traumatycznych doświadczeń, równole-
gle rozpoczął się czas heroicznych zmagań o przeżycie, 
ale również czas organizowania się, konspiracji i dążenia 
wszystkimi możliwymi drogami do de-
stabilizowania poczynań okupanta. 
Ziemi wiśnickiej również nie ominęły 
skutki działań wojennych. Największe 
żniwo śmierci miało miejsce w latach 
1940 - 1944, kiedy to Niemcy na ba-
zie więzienia w Wiśniczu utworzyli 
najpierw obóz koncentracyjny, a na-
stępnie więzienie karne. Kierowano do 
niego więźniów osadzonych przy ul. 
Montelupich w Krakowie oraz z więzień w Jaśle i Tarnowie 
(m.in. byłych legionistów, przedstawicieli duchowieństwa 
i inteligencji). W tym okresie w księdze zmarłych odnoto-
wano śmierć 885 osób. Zwłoki grzebano na cmentarzu wię-
ziennym w Leksandrowej. Miały miejsce również egzeku-
cje, m.in. 5 czerwca 1940 r. w odwecie za ucieczkę jednego 
z jeńców Niemcy rozstrzelali 10 więźniów, w tym dr W. 
Bobilewicza Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, dr 
J. Bieńkowskiego prokuratora Sądu Okręgowego oraz ks. F. 
Machaja ze zgromadzenia ojców Filipinów. 
   W sierpniu 1942 r. miał miejsce pogrom żydowskiej 
społeczności Wiśnicza poprzez ich wysiedlenie do getta 
w Bochni. Terror stosowany przez Niemców znacznie osła-

bił potrzebę niesienia pomocy Żydom, ale nie zdołał jej 
całkowicie powstrzymać. Świadczą o tym liczne przypad-
ki. W 1942 roku, za próbę ukrywania żydowskiego chłop-
ca Muńka Piskasfelda, stracił życie mieszkaniec Starego 
Wiśnicza Wojciech Gicala. Więcej szczęścia miała nauczy-
cielka wiśnickiej szkoły Zofia Trojan, która za ukrywanie 
4 letniej Żydóweczki trafiła na wiele miesięcy do niemie-
ckiego więzienia, ale przeżyła okupację. Podobnych sytua-
cji było znacznie więcej. Również uczestnicy ruchu oporu, 

kwestię ratowania społeczności żydow-
skiej traktowali jako walkę z okupan-
tem. Dowódca wiśnickiego pododdziału 
AK o kryptonimie „Sum” T. Salamon 
(ps. „Gil”) uzasadniając rozkaz niesie-
nia pomocy Żydom, powiedział „dzisiaj 
okupant zagraża im śmiertelnym niebez-
pieczeństwem, a jutro my będziemy tymi 
samymi ofiarami”.
Tych wojennych epizodów rozgrywa-

jących się na ziemi wiśnickiej jest o wiele więcej. Można 
jeszcze odnaleźć nieznane materiały ukazujące obraz tam-
tych czasów - w obecnym nr „WW” m.in. publikujemy za-
piski ks. Michała Ćwika.

Pomimo, że odchodzą ostatni naoczni świadkowie wy-
darzeń wojennych, a z nimi ich historie, to bardzo często 
w domowych szufladach pozostają pamiątki i wspomnienia. 
Czasami są to tylko strzępy rodzinnych opowieści, ale zda-
rzają się również szczegółowe relacje pozyskane od dziad-
ków czy rodziców. Takie opracowania będziemy starać się 
publikować na łamach „WW”.

Leszek Marszałek

Praca konkursowa autorstwa Konrada 
Fuśniaka nagrodzona I miejscem na logotyp 
Obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej.
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W wiśnickim ratuszu po raz kolejny Małgorzata 
Więckowska, Burmistrz Nowego Wiśnicza w marcu br. 
w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół podstawowych wręczyła młodzieży z tere-
nu gminy dyplomy potwierdzające przyznanie stypen-
dium Burmistrza. 

Wyróżnienie za osiągnięcia w I półroczu roku szkolne-
go 2018/2019 otrzymało łącznie 25 uczniów.  Stypendium 
przyznane zostało w trzech kategoriach: za wybitne wyniki 
w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe 
na okres 5 miesięcy i wynosi obecnie 120,00 zł miesięcznie.
Stypendia mają na celu promowanie dzieci i młodzieży 
szczególnie uzdolnionej, motywowanie ich do podejmowa-
nia działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień 
oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębia-

WRĘCZONO STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY
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niem wiedzy.  
Wszystkim nagrodzonym, ich rodzicom, trenerom, na-

uczycielom i każdemu kto przyczynił się do ich sukcesu 
Burmistrz serdecznie pogratulowała i życzyła kolejnych 
osiągnięć. 

Lista uczniów nagrodzonych w poszczególnych katego-
riach przedstawia się następująco:
ZA WYBITNE WYNIKI W NAUCE
Stypendyści SP im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym 
Wiśniczu:
Martyna Dziedzic, Jakub Gawąd, Natalia Goryczka, Karolina 
Goryczko, Natalia Hełmecka, Grzegorz Honkowicz, 
Małgorzata Konior, Joanna Krotos, Weronika Kula, Joanna 
Pięta, Aleksandra Szewczyk, Julia Wójcik.
Stypendyści SP im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu:   

Julia Bijota, Magdalena Duch, Joanna Truś.
Stypendyści SP im. Jana Pawła II 
w Starym Wiśniczu: Aleksandra Olipra, 
Justyna Tota, Beata Rak.
Stypendystka SP im. Kazimierza 
Brodzińskiego w Królówce: Sylwia Mus
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 
ARTYSTYCZNE
Stypendyści SP im. Kazimierza 
Brodzińskiego w Królówce: Bartłomiej 
Widełka, Natalia Wielgus.
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 
SPORTOWE
Stypendyści SP im. Stanisława 
Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu: 
Aleksandra Kowalińska, Tomasz 
Kowaliński, Zuzanna Kuc, Mateusz Sułek.

Regina Wielgus
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KWIATOWY POCHÓD NA POWITANIE WIOSNY

W tym roku długo oczekiwaną przez wszystkich 
Wiosnę, w jej pierwszy kalendarzowy dzień przypa-
dający 21 marca, przywitały Przedszkolaki z Nowego 
Wiśnicza. 

W barwnym przemarszu ulicami naszego mia-
sta, rozpoczynającym się pod budynkiem Przedszkola 
w Nowym Wiśniczu, a kończącym na rynku wzięły udział 
Przedszkolaki z tej jednostki oraz ich koledzy z oddziału 

„pod bankiem”. Cały korowód śpiewał piosenki, niósł kolo-
rowe kwiaty i balony oraz ogłosił wszystkim mieszkańcom 
Nowego Wiśnicza i okolicznym gościom, że właśnie nade-
szła Wiosna!

Przy okazji Grono Pedagogiczne Przedszkola w Nowym 
Wiśniczu pragnie serdecznie podziękować Policjantom 
z Komisariatu w Nowym Wiśniczu za nadzór i zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom korowodu.
                                          
                                                   Redakcja



6   Wiadomości Wiśnickie

SKRZYDLATE SŁOWA Z NOWEGO WIŚNICZA 
ZAWĘDROWAŁY DO RUMUNII

Pod koniec roku 2018 ukazała się w Rumunii niezwy-
kle interesująca pozycja wydawnicza, antologia poezji, 
zawierająca wiersze 101 polskich poetów. Wśród wyróż-
nionych znalazło się aż dwóch twórców strof związanych 
z Wiśniczem. 

Chronologicznie, bo taki jest układ tej publikacji: Jana 
Brzękowskiego i Czesława Dźwigaja, tak, tego samego, 
który jest znany najbardziej z dzieł rzeźbiarskich. Co wię-
cej, pokaźny tom został zilustrowany reprodukcjami prac 
Profesora, twórcy pomników, od realizacji rysunkowych 
i graficznych, poprzez malarskie, aż po formy rzeźbiarskie, 
w tym ceramiczne,  kameralne i monumentalne. 

Lista autorów jest imponująca, pomijając ojca polskiej 
literatury Mikołaja Reja, wspomnianego i unaocznionego 
rycinowym konterfektem we wstępie: od Leopolda Staffa, 
Emila Zegadłowicza, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,  
Kazimiery Iłłakowiczówny, Jarosława Iwaszkiewicza, 
Kazimierza Wierzyńskiego, Juliana Tuwima i Antoniego 
Słonimskiego, by zatrzymać tę wyliczankę na dwudzie-
stoleciu międzywojennym, po poetów współczesnych: 
Czesława Miłosza, Wisławę Szymborską, Zbigniewa 
Herberta, Ewę Lipską, Adama Zagajewskiego, Stanisława 
Barańczaka, Tomasza Jastruna czy Bronisława Maja. Jakże  
zacne towarzystwo! Wyboru twórców do wydawnictwa 
uświetniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości dokonał Nicolae Mareș, profesor uniwersytetu 
1 Decembrie 1918 w Alba Julia, znawca i tłumacz literatury 
polskiej, zaś wydawcą antologii liczącej ponad 550 stron 
jest Academia Română, główna akademia Rumunii zajmu-
jąca się nauką, literaturą i sztuką.

Skoro chronologicznie, dwa słowa o Janie Brzękowskim, 
chociaż jako autor 
Poezji integralnej 
(1933) i Wyobraźni 
wyzwolonej (1966), 
z pewnością za-
sługuje na ich kro-
cie. Urodził się 
w Nowym Wiśniczu. 
Jego dom mieścił 
się w miejscu, gdzie 
obecnie znajduje 
się Urząd Miejski. 
Na fasadzie tegoż 
budynku pod nr 38 
w roku 1985 odsło-
nięto pamiątkową 
tablicę, na której 
widnieje napis:

18.XII.1903 roku 
w tym domu urodził 
się Jan Brzękowski
poeta, prozaik, 
dziennikarz, teoretyk 
awangardy krakow-

skiej, zmarł w Paryżu – 03.VIII.1983 
Społeczeństwo Nowego Wiśnicza

Poprzestaję, ograniczony rozmiarami tekstu, jako en-
tuzjasta Awangardy Krakowskiej, której Brzękowski był 
współtwórcą, na tej tablicy - trochę uspokojony, że chociaż 
ze spiżu. I co? Jakże się to wszystko splata: autorem tab-
licy pamiątkowej jest nie kto inny tylko inny poeta z tego 
samego miasta - Czesław Dźwigaj, współkolega po fachu 
w rumuńskiej antologii poezji polskiej.  

Polak - Rumun, czy łączy nas relacja miary podobnej do 
tej jak w przysłowiowym powiedzeniu o związkach miesz-
kańca znad Wisły z Węgrem? Sięgnijmy do cyklu Wierszy 
rumuńskich. Na początek 
wiersz o takim właśnie tytu-
le, dedykowany, pozwolimy 
sobie spolszczyć, Mikołajowi 
Maresowi

Polak – Rumun
 

myśli otwartych przestrzeni
przyjaźnią spętały umysły
błądzące latami codzienności
obalając mur nieznajomości

wznosząc się nad Karpaty
snując rozległą niziną idei
pięknie się różniąc losem
zostali bratankami sztuki

Jeszcze lepiej określa te 
współbrzmienia poeta i współczesny artysta z Polski - i tu 
jest klucz – szukając w Rumunii paraleli na polu sztuki. 
Wszak ta – choć to banał – nie zna granic: ludzie, tym bar-
dziej twórcy, którzy to definiują, tu i tam odczuwają, pró-
bują dociec istoty świata podobnie. Różna jest, i to tylko 
czasem, ich miara. Poniżej fragment wiersza Równanie, 
chciałoby się powiedzieć z jedną niewiadomą, po literacku: 
ze znakiem zapytania:

              faktografia wielkich umysłów
              bez względu na wyznaczony czas
              zawsze kwitnie radością sumy

Cyprian Kamil Norwid   –   Michai Eminescu
     Constantin Brâncuși   –   Xawery Dunikowski
     Karol Szymanowski   –  George Enescu
        Lucian Blaga   –           ?

Ten znak zapytania zostawiam czytelnikom i sobie, nie-
spokojnie czekając na kolejny, przygotowywany właśnie 
tom poezji Czesław Dźwigaja.

Krzysztof Ślusarczyk

Okładka antologii 101 poetów 
polskich wydanej w Rumunii

Tablica pamiątkowa Jana 
Brzękowskiego, autorstwa 
Czesława Dźwigaja
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2014 – 2018 oraz Sławomir Błoniarz - sołtys Starego 
Wiśnicza. Ostatecznie zaświadczenie potwierdzają-
ce wybór w ponownych wyborach na radnego Rady 
Miejskiej w Nowym Wiśniczu, z rąk wiceprzewod-
niczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Mariusza 
Tobiasza podczas obrad VI sesji, odebrał Mirosław 
Chodur. Tego samego dnia złożył uroczyste ślubowa-
nie. Również podczas tej sesji rezygnację z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej złożył Szczepan 
Sułek, a jego stanowisko zgodnie z wyborem radnych 
objął Mirosław Chodur.  

Regina Wielgus 

24 lutego br. w Starym Wiśniczu odbyły się 
ponowne wybory do Rady Miejskiej w Nowym 
Wiśniczu w okręgu wyborczym nr 14, które zostały 
przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem Wojewody 
Małopolskiego Piotra Ćwika z 8 stycznia 2019 r. 

Do ponownych wyborów doszło w związku z pro-
testem złożonym z powodu nieprawidłowości jakie 
miały miejsce w trakcie głosowania 21 październi-
ka 2018r. O mandat radnego w tym okręgu walczyło 
dwóch kandydatów: Mirosław Chodur – przewodni-
czący Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu kadencji 

PONOWNE WYBORY NA RADNEGO W STARYM WIŚNICZU

22 marca Nowy Wiśnicz odwiedził Poseł na Sejm RP, 
Arkadiusz Mularczyk. Parlamentarzysta między innymi 
wziął udział w sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu. 

W krótkim wystąpieniu przedstawił priorytety programu 
wyborczego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. 
Przypomniał jednocześnie, że jest przewodniczącym nowo 
utworzonego parlamentarnego Komitetu ds. Reparacji wo-

jennych, którego celem jest oszacowanie strat wojennych, 
jakie państwo polskie poniosło ze strony działań Niemców. 
Rozmawiał również z Burmistrzem Nowego Wiśnicza, 
Panią Małgorzatą Więckowską na temat ewentualnych moż-
liwości odbudowy zabytków, które zostały zniszczone na 
przestrzeni dziejów, zwłaszcza podczas II wojny światowej. 
Ze swojej strony deklarował pomoc i wsparcie w kwestii po-

zyskania ewentualnych środków finansowych na przy-
wrócenie bryły kościoła klasztornego na terenie obecne-
go zakładu karnego. 

Następnie w obecności Dyrektora wiśnickiego za-
mku oraz Dyrektora Zakładu Karnego udał się do 
Zamku Kmitów i Lubomirskich, gdzie zapoznał się po-
krótce z bogatą historią obiektu i obecną sytuacją zamku, 
który wymaga gruntownego remontu. Następnie poseł 
odwiedził Koryznówkę, gdzie dzięki uprzejmości Pani 
Marii Serafińskiej - Domańskiej miał przyjemność po-
znać najważniejsze wydarzenia związane z drewnianym 
dworkiem. Udał się również do pobliskiego Zakładu 
Karnego, gdzie w towarzystwie funkcjonariuszy Służby 
Więziennej obejrzał ruiny zniszczonego w trakcie II 
wojny światowej kościoła klasztornego pw. Chrystusa 
Zbawiciela. 

Regina Wielgus

WIZYTA POSŁA MULARCZYKA W NOWYM WIŚNICZU

Wystąpienie posła Arkadiusza Mularczyka
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i gminy Nowy Wiśnicz” z Przedsiębiorstwem Produkcyjno 
– Usługowo – Handlowym „TRANS-BET” rozpoczęto 
w ramach bieżących robót drogowych utwardzanie dróg 
gminnych i wewnętrznych kruszywem. 

Przedmiotem podpisanej umowy jest dostawa kruszy-
wa drogowego – łamanego – dolomit przeznaczonego do 
bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na 
terenie miasta i gminy Nowy Wiśnicz w łącznej ilości ok. 
3000 ton. 

Umowa realizowana będzie sukcesywnie, w miarę zapo-
trzebowania i na zlecenie zamawiającego w terminie do 20 
grudnia 2019 r. lub do chwili wyczerpania wartości wyna-
grodzenia określonego umową. 

Podpisano umowy na budowę chodników
W związku z podpisanymi w marcu br. umowami nieba-

wem rozpoczną się prace przy budowie nowych odcinków 
chodników przy drogach gminnych. Kolejno podpisano 
umowy na następujące zadania: 

- „Przebudowa drogi gminnej Nowy Wiśnicz – Miejskie 
Pola wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej, murku z pali-
sady betonowej i kanalizacją opadową w Nowym Wiśniczu 
– etap II”. Przedmiot umowy obejmuje kontynuację przebu-
dowy drogi gminnej nr 580279 K Nowy Wiśnicz – Miejskie 
Pola na odcinku ok. 100 m. b. Prace o wartości prawie 110 
tys. zł będzie wykonywała firma „DUD-MAR” Usługi 

Niebawem ruszą dalsze prace budowlane przy budynku 
szatni w Muchówce

19 marca 2019 r. Burmistrz Nowego Wiśnicza podpi-
sała umowę na zadanie pn.: ,,Budowa szatni przy boisku 
sportowym w Muchówce – wykonanie elewacji oraz opaski 
wokół budynku i dojścia” z Firmą Usługowo – Handlową 
”RO-MA” z Leksandrowej. 
Zakres prac obejmuje wykonanie:
1) ocieplenia ścian,
2) podbitki dachowej,
3) opaski wokół budynku,
4) dojść (chodników),
5) odprowadzenie wód opadowych z dachu.

Wartość umowy opiewa na kwotę 71.062,24 zł.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy i zgłosze-
nie przez wykonawcę gotowości do odbioru robót ustala się 
do dnia 31.05.2019 r.

Remonty cząstkowe dróg 
Końcem lutego br. Burmistrz Nowego Wiśnicza podpi-

sała z firmą ENIGMA GROUP Sp. z o.o. z Bochni umowę 
na realizację zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni 
dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy 
Nowy Wiśnicz”. Zakres robót obejmuje remont cząstkowy 
ubytków o zróżnicowanej powierzchni masą mineralno – 
asfaltową przy użyciu frezarki lub obcięcia piłą krawędzi 
ubytków. 
  Całkowita wartość zadania wynosi blisko 140 tys. zł. 
Termin zakończenia przedmiotu umowy i zgłoszenie przez 
wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót wy-
konanych w ostatnim sołectwie/miejscowości ustalono do 
dnia 28 czerwca br.  

Rozpoczęto utwardzanie dróg kruszywem
W związku z zawartą w lutym br. umową, na „Dostawę 

kruszywa drogowego przeznaczonego do bieżącego utrzy-
mania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta 

WYBRANE INWESTYCJE I FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 

Budynek szatni w Muchówce

Droga wewnętrzna w Chronowie
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wadzone zostały zajęcia, w ramach których przekazano in-
formację na temat uzależnień i postaw prozdrowotnych, za-
chęcając dzieci do integracji społecznej, wyrównania szans 
poprzez sport oraz spędzanie czasu wolnego w sposób 
aktywny. Celem projektu było również zapobieganie zja-
wiskom patologii społecznych tj. przeciwdziałanie agresji, 
przemocy oraz uzależnieniom głównie od internetu i kom-
putera. W ramach obu projektów pokryte zostały kosz-
ty: wynajmu stoku narciarskiego, wypożyczenia sprzętu, 
wynagrodzenia instruktorów i opiekunów oraz transportu 
uczestników. Zajęcia prowadzone były na stoku narciar-
skim Laskowa – Kamionna. Projekty zrealizowane zostały 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku 
Narciarstwa dla tego typu zajęć. Uczniowie zostali wyposa-
żeni w dobrej jakości sprzęt narciarski (narty, buty, kaski) 
oraz zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania się na 
stokach narciarskich. Dzięki profesjonalnym instruktorom 
i opiekunom zajęcia były dostosowane indywidualnie do 
sprawności fizycznej i umiejętności dziecka, a przekazana 
wiedza teoretyczna i praktyczna była na najwyższym po-
ziomie. Łącznie w obu projektach wzięło udział 138 dzie-
ci. Mamy nadzieję, że te kilkanaście godzin spędzonych na 
nartach pozwoliło dzieciom na odkrycie nowej pasji i za-
chęciło do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Trwają zajęcia nauki pływania w ramach projektu 
“Umiem pływać” 
Obecnie trwają zajęcia nauki pływania dla dzieci uczęsz-
czających do szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy 
Wiśnicz. Odbywają się one w ramach ministerialnego pro-
jektu “Umiem pływać”. Zadanie zostało dofinansowane 
kwotą 12 700,80 zł, a Gmina zapewniła na ten cel 14 099,20 
zł. W projekcie uczestniczy 90 dzieci podzielonych na 6 
grup 15 osobowych. Na każdego uczestnika zajęć przypada 
20 godzin lekcyjnych nauki pływania. Celem zadania jest 
nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw po-
prawnej techniki pływania. Ważnym aspektem jest również 
edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. W ramach 

Koparko – Ładowarki z Muchówki.  
- „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G 580286K 
w miejscowości Leksandrowa – etap IV”. Przedmiot umo-
wy obejmuje kontynuację budowy chodnika wraz z kana-
lizacją deszczową o długości ok. 40 m. b. Całość zadania 
opiewa na kwotę 53 900,00 zł i będzie wykonywane przez 
Firmę Produkcyjno – Handlowo – Usługową „DAN-BUD” 
z Łomnej. 

- „Przebudowa drogi gminnej Kopaliny – Stary Wiśnicz 
wraz z wykonywaniem chodnika, muru z palisady i ka-
nalizacją opadową w miejscowości Kopaliny – etap III”. 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 
580284K na długości ok. 50 m. b. w miejscowości Kopaliny. 
Zadanie o wartości 84 255,00 zł będzie wykonywała firma 
„DAN-BUD” z Łomnej. 
   Termin zakończenia realizacji przedmiotu ww. umów 
i zgłoszenie przez Wykonawców gotowości do odbioru ro-
bót ustalono do dnia 28 czerwca br. 

Dzieci jeździły na nartach
Podczas tegorocznej zimy gmina Nowy Wiśnicz zrea-

lizowała dwa projekty z zajęć nauki jazdy na nartach dla 
dzieci ze szkół podstawowych. Projekt pn. „Jeżdżę z głową” 
realizowany był w gminie Nowy Wiśnicz po raz czwarty 
i wzięło w nim udział łącznie 89 dzieci, uczniów z klas 
czwartych. Zadanie miało na celu wyrównanie szans na 
udział w projekcie wszystkich dzieci z gminy bez możli-
wości powtarzania uczestników w kolejnych latach. Na re-
alizację tego zadania gmina pozyskała środki w formie do-
tacji celowej z Województwa Małopolskiego w wysokości 
13 300,00 zł. Wartość całego zadania wyniosła 39 729,00 
zł. Brakująca suma została pokryta z budżetu gminy Nowy 
Wiśnicz w kwocie 26 429,00 zł oraz z wkładu rodziców 
w kwocie 4 450,00 zł. Zajęcia odbywały się w 6 grupach, 
a na jednego uczestnika projektu przypadało 18 godz. zajęć. 
Początkiem marca zrealizowany został drugi projekt nar-
ciarski, na który gmina otrzymała wsparcie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości 10 000,00 zł. Koszt całe-
go zadania zamknął się w kwocie 20 616,00 zł. Brakujące 
środki zostały pokryte z budżetu gminy. W tym projekcie 
wzięło łącznie udział 48 uczestników. Dodatkowo przepro-

Na stoku w Laskowej

Zajęcia na pływalni
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projektu pokrywane są koszty wynajmu pływalni, wynagro-
dzenia instruktorów i opiekunów oraz transport uczestni-
ków. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Bochni. 

Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała wsparcie na promocję 
turystyczną obszaru 

Gmina Nowy Wiśnicz w związku z otrzymanym gran-
tem w wysokości 15 295,00 zł na projekt pt. „Promocja 
turystyczna obszaru” w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, pod-
działanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
końcem stycznia 2019 roku podpisała ze Stowarzyszeniem 
Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” umowę o powie-
rzeniu grantu. 
W związku z powyższym gmina przystąpiła do realizacji 
zadania pt. „Promocja Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wy-
danie folderu turystycznego” prezentującego potencjał tu-
rystyczny gmin członkowskich wchodzących w skład LGD 
Dolina Raby ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gmi-
ny Nowy Wiśnicz. W publikacji znajdą się opisy najważniej-
szych zabytków i atrakcji ziemi wiśnickiej oraz produktów 
lokalnych. Mamy nadzieję, że folder zachęci do zwiedzania 
obszarów bogatych w historię i kulturę. Publikacja będzie 
dostępna w języku polskim i angielskim. 
Termin realizacji zadania upływa 30 czerwca 2019 r. 

Trwa zagospodarowanie wzgórza zamkowego
W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie wzgórza za-

mkowego w Wiśniczu” ukończona została „Budowa dojścia 
pieszych w kierunku zamku”. Został wybudowany chodnik 
z płyt kamiennych na odcinku łączącym drogę powiatową 
z obiektem zabytkowym o łącznej długości ok. 380 m. b. 
W ramach zadania o wartości ok. 440 tys. zł wykonano: 
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ciąg pieszy z ele-

mentami odwodnienia wraz z wyposażeniem drogi w urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu w celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa ruchu pieszych na tym odcinku. 

 
Modernizacja stadionu sportowego Szreniawa

W dniu 8 marca br. podpisana została umowa na 
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Modernizacja stadionu sportowego Szreniawy w Starym 
Wiśniczu”  w zakresie niezbędnym do uzyskania przez wy-
konawcę decyzji o pozwoleniu na budowę robót budowla-
nych ujętych w zamawianej dokumentacji oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Dokumentacja 
będzie  uwzględniała m. in.:

- infrastrukturę lekkoatletyczną płyty stadionu w celu dostoso-
wania jej do wymagań Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) i Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki dla stadionów kategorii V (wojewódzkiej) 
obejmującą  m.in. zmianę nawierzchni bieżni 400 m na syn-
tetyczną z 6 torami na okrężnej oraz 6 torami na prostej, 
skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, rozbieg 
do rzutu oszczepem, elektroniczną  tablicę informacyjną,

- infrastrukturę piłkarską obejmującą m.in. zaprojektowa-
nie płyty boiska głównego o wymiarach 105 x 68 m wraz 
z system drenażu oraz instalacją nawadniającą, zadaszone 
trybuny dla ok. 500 osób, zaprojektowanie nowego boiska 
treningowego ze sztuczną trawą o wymiarach 70 x 40 m,

- zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. plac zabaw, si-
łownię zewnętrzną, elementy małej architektury, instalację 
oświetlenia płyty stadionu, oświetlenie nocne całego kom-
pleksu, instalację monitoringu, projekt zagospodarowania 
zieleni, 

- istniejące budynki, obejmujące m.in. ocieplenie wraz 
z wymianą instalacji wewnętrznych budynku szatni, pro-
jekt termomodernizacji budynku szatniowo – socjalnego, 
opracowanie dokumentacji generalnego remontu budynku 
kasowego. 
Wartość zadania opiewa na kwotę ok. 59 tys. zł, a przewidy-
wany termin zakończenia ustalono na dzień 29 listopada br.

  Na podstawie danych
 z Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;

Referatu Inwestycji, Remontów i Utrzymania
Opracowała Katarzyna Faber i Regina Wielgus

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Zakład Karny w Nowym Wiśniczu na trwałe wpisał 
się w krajobraz architektoniczny, historyczny i kultu-
rowy Ziemi Wiśnickiej. Wiele pokoleń mieszkańców 
Nowego Wiśnicza i okolicznych miejscowości pełniło 
bardzo ważną, a zarazem trudną służbę w tej jednostce.

Ten historyczny obiekt (zabudowania po dawnym klasz-
torze Karmelitów Bosych - budowę klasztoru i kościoła roz-
poczęto w 1622 r. a ukończono w 1635 r.) mający blisko 
400 lat przechodził różne etapy. W roku 1783 r., decyzją 
władz austriackich, klasztor został zlikwidowany, a w jego 
miejscu utworzono sąd i więzienie kryminalne. Kościół 
klasztorny przeznaczono natomiast na kaplicę więzienną. 
W czasach okupacji hitlerowskiej w dawnych murach klasz-
tornych mieścił się niemiecki obóz koncentracyjny nadzo-
rowany przez dowództwo SS. W latach 1940 - 1942 nastąpi-
ła dewastacja budynku kościoła, a następnie jego rozbiórka 
z wyjątkiem dolnych jego partii.

Odwiecznym problemem tej penitencjarnej placówki 
były ograniczone środki finansowe przeznaczane na re-
monty i inwestycje. Więzienie miało być przecież miejscem 
odbywania kary w ciężkich warunkach. Doprowadziło to 
do bardzo realnej możliwości zamknięcia Zakładu Karnego 
w 1989 r. Tylko dzięki ciężkiej i ofiarnej pracy funkcjona-
riuszy i ich rodzin udało się wykonać remont pozwalający 
na utrzymanie Zakładu Karnego, a tym samym miejsc pracy. 
Przypomnieć należy, że to w tamtym czasie skanalizowa-
no cele mieszkalne i wykonano centralne ogrzewanie - do 
tego okresu skazani korzystali z tzw. „kubłów sanitarnych”, 
a cele ogrzewane były piecami znajdującymi się na koryta-
rzach oddziałów mieszkalnych.

Od 2015 r. w Zakładzie Karnym rozpoczął się zaplanowa-
ny i konsekwentnie realizowany proces remontowo-inwe-
stycyjny, który trwa nadal. W latach 2015 - 2016 przeprowa-
dzono termomodernizację wszystkich obiektów: wyremon-
towano elewacje, wymieniono stolarkę okienną, wykonano 
nową mechaniczną wentylację z odzyskiem ciepła, oraz 
wykonano nową kotłownię centralnego ogrzewania opala-
ną gazem. W ramach tej inwestycji w Zakładzie Karnym 
pojawiły się kolektory słoneczne, a także nowoczesny ko-
cioł kogeneracyjny produkujący ciepłą wodę użytkową oraz 
prąd do użytku wewnątrz jednostki. Efektem tych działań 
było zniknięcie znad więzienia charakterystycznego dymu 

kotłowni (spa-
lano w niej do 
700 ton koksu 
rocznie).
Równolegle 
od 2016 roku 
r o z p o c z ę t o 
p r o w a d z e -
nie remontu 
s u b s t a n c j i 
historycznej. 
Odnowiono zabytkowy mur zewnętrzny (co doskonale 
widać z centrum Nowego Wiśnicza). W 2017 roku po 75 
latach od zniszczenia klasztornej świątyni udało się za-
bezpieczyć zadaszeniem koronę murów byłego kościoła. 
Pozwoliło to na zatrzymanie erozji tego zabytku. Wszystkie 
prace remontowe i inwestycyjne prowadzone są w ścisłym 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

W ubiegłym roku oddano do użytkowania odnowiony 
budynek socjalny przy Zakładzie Karnym z nowoczesną 
salą konferencyjną, szatniami oraz siłownią dla funkcjo-
nariuszy. W latach 2017 - 2018 wyremontowano kom-
pleksowo w ramach programu „Praca dla Więźniów” pięć 
hal produkcyjnych użytkowanych przez przywięzienne 
przedsiębiorstwo ROBUT (dawniej PWS). Pozwoliło to na 
znaczne zwiększenie zatrudnienia osadzonych wewnątrz 
więzienia. 

Od początku 2018 r. trwa budowa nowego pawilonu za-
kwaterowania osadzonych. Jest to największa inwestycja 
na terenie więzienia od czasu oddania w połowie XIX wie-
ku przez Austriaków budynku oddziału szpitalnego. 

Podsumowując, z zadowoleniem można powiedzieć, że 
obiekty Zakładu Karnego znajdują się w najlepszym sta-
nie od czasu jego powstania. Poprzez wykonane prace re-
montowo-inwestycyjne oraz wyposażenie w odpowiednie 
urządzenia elektroniczne, dyskretnie wkomponowane w za-
bytkową strukturę obiektu, udało się uzyskać nowoczesną 
jednostkę penitencjarną. Zakład Karny w Nowym Wiśniczu 
jest obecnie najstarszym czynnym więzieniem w Polsce,  
a jego modernizacja pozwala na długoletnią i trwałą eks-
ploatację tego, jakże ważnego dla Ziemi Wiśnickiej obiektu.

Grzegorz Rudek

INWESTYCJE I REMONTY W ZAKŁADZIE KARNYM
W NOWYM WIŚNICZU

Hala produkcyjna „Kominus”

Odnowione mury od strony głównego wejścia. Odnowiona elewacja byłych zabudowań klasztornych
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CYPR – KOLEJNY ETAP REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS+ 
W MUCHÓWCE

plaże Morza Śródziemnego w Larnace oraz Limassol, jak 
również  piękno gór Troodos w wiosce Kakopetria, miejsce 
wspaniałych widoków oraz bujnej roślinności i pysznych, 
soczystych pomarańczy oraz mandarynek. Po raz kolejny 
spotkanie uczestników projektu Erasmus+ dało możliwość 
wymiany doświadczeń pedagogicznych, sposobność pozna-
nia funkcjonowania innej szkoły oraz przyczyniło się do 
podniesienia umiejętności posługiwania się językiem an-
gielskim.

Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd już 31 
marca do Grecji. Będzie to ostatnie spotkanie z naszymi 
partnerami, podsumowujące cały projekt. Relacja z tego 
spotkania już wkrótce.

                                                                                 Lidia Pawlik
          

Już po raz kolejny uczniowie i nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszynskiego 
Prymasa Tysiąclecia w Muchówce, uczestniczyli w za-
granicznym wyjeździe do szkoły partnerskiej,  w ra-
mach programu Erasmus+ (17.02.19. – 22.02.19.). Tym 
razem był to Cypr - Stavros Gymnasium w Nikozji.

Szkołę z Muchówki reprezentowały uczennice klasy 7 
Wiktoria Kupiec i Łucja Wątroba, a opiekę nad nimi spra-
wowały, koordynator projektu mgr Lidia Pawlik oraz na-
uczycielka języka angielskiego mgr Agnieszka Nowak.

Wyjazd ten był kolejnym etapem naszego projektu ,,Life 
boats full of hopes’’. Każda ze szkół w pierwszym dniu 
spotkania zaprezentowała przygotowaną przez siebie bajkę 
o trudnym i ciężkim życiu dziecka z Syrii, które musiało 
opuścić swoją rodzinę, aby uciekać przed wojną. Później  
realizowano drugie zaplanowane zadanie, jakim było na-
malowanie obrazu dotyczącego losów bohaterów na-
szych opowiadań.

Poznalismy też zabawy i gry cypryjskie, które przy-
czyniły się do integracji wszystkich uczestników spot-
kania. Oprócz realizacji zadań i warsztatów szkolenio-
wych dla nauczycieli, mieliśmy okazję poznać piękno 
i historię Cypru. Dowiedzielismy się, że jest to naród 
bardzo dumny ze swojego pochodzenia, a zarazem cie-
miężony przez okupanta z Turcji, który zagarnął część 
terytorium Cypru.

Cypr zachwycał nas pięknem i różnorodnością swo-
jego krajobrazu. Widzieliśmy pełne słońca nadmorskie 
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ELIMINACJE GMINNEGO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 
WIEDZY POŻARNICZEJ

Podobnie jak w latach ubiegłych w Gminie Nowy 
Wiśnicz odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Poprzedziły je szkolne eliminacje, gdzie spośród ucz-
niów wyłoniono najlepszych.

28 lutego br. w remizie OSP w Nowym Wiśniczu odby-
ła się kolejna już edycja. Do udziału w Turnieju zgłosiło 
się 32 uczestników, w dwóch grupach wiekowych. Grupa 
I - Szkoły Podstawowe, czyli uczniowie w wieku 10 - 13 lat 
w liczbie 16 osób i Grupa II - młodzież III kl. Gimnazjum 
i kl.VII i VIII w wieku 14 - 16 lat również w liczbie 16 osób.
Uczestnicy musieli wykazać się wszechstronną wiedzą z za-
kresu pożarnictwa m.in.: tradycji i historii straży pożarnych, 
przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii, ratowni-
ctwa, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, 
sprzętu ratowniczo - gaśniczego, zabezpieczeń przeciwpo-
żarowych, zasad ewakuacji ludzi, zasad udzielania pierw-
szej pomocy, przyczyn i okoliczności powstawania i roz-
przestrzeniania się pożarów.

Komisja turniejowa w składzie: Dh Henryk Dejnak - 
Przewodniczący oraz Członkowie: Dh Sławomir Błoniarz 
i Dh Marek Palej czuwała nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju, który polegał na rozwiązaniu 30 pytań testowych. 
W kolejnym etapie uczestnicy z największą liczbą punktów 
uzyskaną w teście pisemnym odpowiadali na trzy pytania. 
Suma punktów z obu części dała ostatecznie następujące 
wyniki w poszczególnych kategoriach:
I Grupa - szkoły podstawowe (10-13 lat):
I  miejsce  -  Dawid Capiga - SP  im. Stanisława 
Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu, II  miejsce - Eryk 
Osika - SP im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce
III miejsce - Kacper Brzegowy - SP im. Kazimierza 

Brodzińskiego w Królówce;
II Grupa - szkoły podstawowe kl. VII - VIII i gimnazjum - 
kl. III  (14-16 lat):
I miejsce - Patrycja Duśko - SP im. ks. Jana Twardowskiego 
w Kobylu, II miejsce - Patrycja Kożuchowicz - SP im. ks. 
Jana Twardowskiego w Kobylu, III miejsce - Klaudia Wrona 
- SP im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce.

Zawodnicy obu kategorii, którzy zdobyli miejsca od 
I-III otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast 
pozostali uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy za udział 
i drobny upominek. Nagrody w imieniu Bumistrza Nowego 
Wiśnicza wręczył Sekretarz Gminy Pan Piotr Cyankiewicz. 
Podziękowania złożone zostały nauczycielom przygotowu-
jącym uczniów do turnieju, członkom komisji konkursowej, 
Pani Kazimierze Toczek, która czuwała nad przygotowania-
mi i prawidłowym przebiegiem konkursu.  Poczęstunek dla 
uczestników turnieju oraz nagrody rzeczowe sfi nansowane 
zostały z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz.

Zdobywcy pierwszych miejsc w obu grupach wie-
kowych zakwalifi kowali się do udziału w Eliminacjach 
Powiatowych OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”, któ-
re odbędą się w kwietniu br. w Bochni. Zwycięzcom gra-
tulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach turnieju.
Celem OTWP jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży 
znajomości w zakresie: przepisów ppoż., zasad postępowa-
nia na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarni-
czej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii 
i tradycji ruchu strażackiego. W tej ważnej dziedzinie spo-
łecznej nadal dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży 
cieszy się uczestnictwo w konkursie.

Katarzyna Faber
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rający reprodukcje nagrodzonych prac oraz wykaz uczestni-
ków z 38 szkół i placówek został wydany dzięki wsparciu 
firmy Contimax S.A.

W trakcie wernisażu wręczone zostały także nagrody 
dodatkowe. Dr hab. Jan Tutaj, prorektor Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, honorując nagrodą Rektora krakow-

skiej ASP Faustynę Stybę z Zabierzowa, podkreślił jak waż-
na jest dbałość o edukację plastyczną na wszystkich szczeb-
lach edukacji. Nagroda wicedyrektora ds. artystycznych, za 
własną interpretacje twórczości Pabla Picassa powędrowała 
do Biecza do Anny Guzik.

Podsumowanie konkursu było jednym z elementów 
Dnia Otwartego Wiśnickiego Plastyka. Pomiędzy godziną 
9.00 a 14.00 liczna rzesza młodzieży (zarówno grupy zorga-
nizowane ze szkół, jak i pojedynczy uczniowie, często wraz 
z rodzicami) oprowadzani przez naszych uczniów mogli 

„podglądnąć” codzienne życie, 
czyli „co się robi” na zajęciach 
z malarstwa i rysunku, rzeźby, 
fotografii, tkaniny, ceramiki 
i renowacji, podstaw projekto-
wania. Padały pytania o formę 
i zakres egzaminu wstępnego 
do wisnickiego plastyka, a od 
września 2019 roku ponownie 
Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Jana Matejki 
w Nowym Wiśniczu, w którym 
do 2023 roku będą kontynuo-
wać naukę zarówno absolwen-
ci gimnazjum (tok 4-letni) jak 
i absolwenci szkoły podstawo-
wej (tok 5-letni).

Barbara Szota - Rekieć

Gdy początkiem kolejnego roku kalendarzowego 
na adres Wiśnickiego Plastyka przychodzą prace na 
Konkurs Plastyczny „Świat wokół mnie” patrzymy z cie-
kawością na miejsce nadania paczki. Po stemplach pocz-
towych odnajdujemy „starych znajomych” - szkoły, któ-
re towarzyszą nam od lat, ale i nowe adresy z różnych 
okolic Polski. 

Tradycja konkursu plastycznego dla 
uczniów gimnazjów, organizowane-
go przez Liceum Plastyczne w Nowym 
Wiśniczu sięga 2004 roku. Od pięciu lat 
jest on konkursem ogólnopolskim objętym 
patronatem Minister Edukacji Narodowej 
oraz Centrum Edukacji Artystycznej, które 
sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkoła-
mi artystycznymi.
W tym roku Jury, które stanowili nauczy-
ciele rysunku i malarstwa Robert Dudek, 
Sławomir Nitendel, Przemysław Sławiński 
oraz nauczyciele specjalizacji fotografia ar-
tystyczna Marcin Gimiński i Michał Nieć 
wyłoniło 24 laureatów. Wręczenie nagród 
miało miejsce 19 marca, w Dniu Otwartym 
Szkoły. Nagroda Grand Prix, ufundowa-
na przez Starostę Powiatu Bocheńskiego 
trafiła do Poli Karczmarskiej z Zielonek. 
Jedenastu uczniom wręczono nagrody za zajecie I, II lub III 
miejsca w czterech kategoriach konkursowych (malarstwo, 
rysunek, grafika, fotografia), a dwanaście osób odebrało 
wyróżnienia. W tym gronie znalazła się Natalia Nowotny 
z Bochni. 

Nagrody ufundowali: Burmistrz Miasta Bochnia, 
Burmistrz Nowego Wiśnicza, Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum St. 
Fischera w Bochni oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego w Krakowie. Katalog pokonkursowy, zawie-

ŚWIAT WOKÓŁ MNIE

„Świat wokół mnie” - zdjęcie pamiątkowe z laureatami

Dzień otwarty Liceum Plastycznego 2019
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przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja ener-
getyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 
artystycznego w Polsce”.

Elżbieta Kucybała

W marcu 2019 r. w Liceum Plastycznym im. Jana 
Matejki w Nowym Wiśniczu zakończyła się komplek-
sowa termomodernizacja. Objęła budynek główny, 
budynek ceramiki, halę tkacką, internat i dwa domy 
nauczyciela.

W ramach modernizacji energetycznej we wszyst-
kich budynkach wymieniono: stolarkę okienną wraz 
z drzwiami zewnętrznymi, instalację odgromową, in-
stalację elektryczną, zamieniono oprawy oświetlenio-
we na oprawy ze źródłem LED. Docieplono podłogi 
na gruncie, ściany zewnętrzne (z wyjątkiem budynków 
wpisanych do ewidencji zabytków) oraz stropodachy. 
Wykonano nowe  przyłącza sieci c.o. pomiędzy budyn-
kami wraz z wyminą instalacji c.o. wewnątrz budynków. 
Zamontowano instalację nawiewno-wywiewną z od-
zyskiem ciepła w budynkach hali tkackiej i ceramiki. 
Dodatkowo w części budynków wymieniono konstrukcje 
dachów wraz z pokryciem. Na budynku hali tkackiej za-
montowano panele fotowoltaiczne. 

Wkrótce kolejne panele zostaną zamontowane na dachu 
internatu. Przewidywany uzysk energii elektrycznej z insta-
lacji fotowoltaicznej wyniesie ok. 32 000 kWh/rok, co bez-
pośrednio przekłada się na 30 % oszczędności w rocznych 
kosztach zużytej energii elektrycznej. 

Koszt całej inwestycji wyniósł 10,3 mln zł. Inwestycja 
została zrealizowana ze środków europejskich pozyskanych 

ZAKOŃCZENIE TERMOMODERNIZACJI W LICEUM PLASTYCZNYM

 Widok zabudowań Liceum plastycznego z lotu ptaka. Fot. Michał Nieć



16   Wiadomości Wiśnickie

Echo Krakowa w wydaniu z 17 kwietnia 1961 roku pi-
sze o zorganizowanej w ZPAP w Krakowie wystawie ju-
bileuszowej z okazji 15-lecia wiśnickiego Państwowego 
Licem Technik Plastycznych. 

W tekście odnajdujemy taki fragment „Tematycznie spo-
ro obrazów i gobelinów nawiązuje do legend związanych 
z historią Wiśnicza”. 
Wielkim admiratorem wiś-
nickich legend był Walerian 
Kasprzyk, nauczyciel rysun-
ku i malarstwa, dyrektor szko-
ły w latach 1958 – 1964, zna-
komity akwarelista, prywat-
nie zięć Stanisława Fischera. 
Fischerowi bardzo wiele 
zawdzięczamy na niwie za-
chowania tradycji dzięki ini-
cjatywie utworzenia Muzeum 
w Bochni oraz powołania do 
życia szkoły plastycznej zlo-
kalizowanej w Wiśniczu. 

W tych latach motywy 
wiśnickiej architektury oraz 
lokalnych legend: O Białej Damie, O Białym Rumaku, 
O jeńcach tatarskich, O królowej Bonie, O diable i kamie-
niu Grzyb często były inspiracją do realizowanych przez 

uczniów  kilimów i gobelinów, ceramiki dekoracyjnej 
i użytkowej, mozaik i malarstwa na szkle. Część tych prac 
powędrowała do ludzi, część pozostała w szkole trafiając do 
archiwów lub zdobiąc jej budynki.

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy propozycję za-
prezentowania naszych 

archiwaliów na zor-
ganizowanej przez 
Muzeum Ziemi 
Wiśnickiej, a otwartej 
5 kwietnia wystawie 
„Legendy wiśnickie”.
W ramach kameralnej 
ekspozycji prezento-
wane jest sześć paneli 
drewnianych z kwa-
terami malarstwa na 
szkle oraz gobelin ża-
kardowy. W sąsiedz-
twie innych prac, w tym 
ceramiki Dionizego 
Strzelickiego, nota 
bene także nauczycie-

la w wiśnickim Plastyku, nabrały rumieńców i odzyskały 
młodość.

Barbara Szota - Rekieć

LEGENDY WIŚNICKIE Z ARCHIWUM PLASTYKA

Mozaika ceramiczna. Fot. Michał Nieć
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ZAPRASZAMY NA LETNIE WYDARZENIA KULTURALNE
11 kwietnia odbędzie się XXIII edycja Konkursu 

Plastyki Obrzędowej Okresu Świąt Wielkanocnych. 
Wystawę pokonkursową będzie można zwiedzać w Ośrodku 
Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu. 

19 maja zapraszamy wszystkich miłośników muzyki 
orkiestrowej oraz występów zespołów mażoretkowych na 
XXII Wiśnicką Paradę Orkiestr Dętych, która odbędzie 
się na wiśnickim Rynku w Nowym Wiśniczu. Parada tra-
dycyjnie ma charakter eliminacji na Małopolski Festiwal 
Orkiestr Dętych Echo Trombity w Nowym Sączu.

9 czerwca zostanie zorganizowana kolejna 
edycja Jarmarku Wiśnickiego, który został 
zainicjowany w roku jubileuszu 400-lecia loka-
cji miasta. Organizatorzy nawiązując do Aktu 
Lokacyjnego, w którym to Król Polski Zygmunt 
III Waza, z dniem 8 czerwca 1616 roku zezwolił 
[...by w tymże mieście odbywały się trzy jar-
marki roczne ...], podjęli próbę ożywienia tra-
dycji organizowania dorocznych Jarmarków. Po raz kolejny 
zapraszając w gościnę, szeroko otwieramy miejskie bramy. 
Wówczas to na wiśnickim rynku raczyć się będzie można 
smakowitym jadłem, napitkiem, nabywać towary różne oraz 
bawić przy muzyce i widowiskach. Gwiazdą programu bę-
dzie Zespół „Video”

1-12 lipca w ramach wakacyjnego wypoczynku planu-
jemy realizację działań półkolonijnych pn. „Pożyteczne 

wakacje 2019”. Działania półkolonijne zapewniają wy-
poczynek dla dzieci i młodzieży z Gminy Nowy Wiśnicz. 
Odbędą się zajęcia rekreacyjno-sportowe zabawy integra-
cyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki piesze 
po terenie Nowego Wiśnicza i jego okolicach.

15 sierpnia tradycyjnie zorganizujemy „Jarmark  
Wiśnickie Specjały” w tym otworzymy „Karczmę 
Czernieckiego”, bawić się będziemy przy muzyce „IV 
Festiwal Zespołów Weselnych”, a gwiazdą estrady będzie 
„Kapela Ciupaga”. Jarmark włączony jest w cykl działań 

promujących region poprzez kulturę i tradycje 
kulinarne oparte na z najstarszej książce ku-
charskiej Czernieckiego, nadwornego kucha-
rza Lubomirskiego. W tym dniu nie zabraknie 
również tradycyjnych wieńców dożynkowych, 
prezentacji sztuki ludowej oraz kiermaszów rę-
kodzieła i rzemiosła artystycznego.

15 września okres letnich imprez kultural-
no-rekreacyjnych zakończymy  realizacją V Rodzinnego 
Rajdu Rowerowego pn. „Śladami zabytków, legend i hi-
storii”. Trasa rajdu przebiegać będzie wytyczonymi szla-
kami rowerowymi po urokliwych terenach Gminy Nowy 
Wiśnicz.

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu 
serdecznie zaprasza
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KONCERTOWY POCZĄTEK ROKU NA ZAMKU W WIŚNICZU
25 stycznia w wypełnionej po brzegi sali balowej 

Zamku w Wiśniczu odbył się kolejny już koncert nowo-
roczny „Między Świętami a Karnawałem”. Mogliśmy 
podziwiać kunszt Orkiestry Kameralnej Opery 
Krakowskiej pod kierunkiem znakomitego skrzypka, 
koncertmistrza Pawła Wójtowicza. 

W pierwszej części zaprezentowano polskie kolędy 
w wykonaniu Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej pod 
kierunkiem Marka Kluzy oraz solistów Opery Krakowskiej: 
Magdaleny Barylak, Pauli Maciołek i Krzysztofa Kozarka. 
W części drugiej, rozpoczętej Tańcem węgierskim Johannesa 
Brahmsa, królował nastrój karnawałowy. Wysłuchaliśmy 
najsłynniejszych arii operetkowych: z Księżniczki czarda-
sza, Hrabiny Maricy, Zemsty nietoperza, Wesołej wdówki, 
Giuditty.

Soliści prezentowali znakomitą for-
mę: Magdalena Barylak w Czardaszu 
Sylvii i Cygańskiej miłości zachwycała 
warsztatem wokalnym i zniewalającą 
barwą i skalą głosu; szkoda, że tak rzadko 
możemy oglądać tę wspaniałą śpiewacz-
kę w krakowskiej operze. Paula Maciołek 
to prawdziwe olśnienie – zadebiutowała 
w Krakowie niedawno, w roku 2017, ale 
natychmiast zaskarbiła sobie sympatię 
publiczności i zyskała ogromne uzna-

nie melomanów. W arii Adeli z Zemsty nietoperza i walcu 
Giuditty olśniła publiczność pięknym, lśniącym, czystym 
głosem – po koncercie widzowie byli zgodni, że wkrótce 
tę młodą artystkę będziemy mogli podziwiać w najsłynniej-
szych salach koncertowych świata. Rzęsistymi oklaskami 
był również nagradzany Krzysztof Kozarek, a jego żarliwa 
interpretacja O sole mio wzbudziła owację. 

Warto odnotować, że publiczność podziwiała solistów nie 
tylko w partiach wokalnych, lecz także jako utalentowanych 
aktorów i tancerzy: lekkość i swoboda sceniczna Ach jedź 
do Varasdin z Hrabiny Maricy w wykonaniu Pauli Maciołek 
i Krzysztofa Kozarka i Usta milczą, dusza śpiewa z Wesołej 
wdówki na długo zapadną w pamięć. Aplauz publiczności 
wzbudzała oczywiście również orkiestra – polkę Pizzicato 
nagrodziła burza oklasków, a Czardasz Vittorio Montiego to 
popis prawdziwego mistrzostwa Pawła Wójtowicza. Wśród 
muzyków nie zabrakło oczywiście uwielbianej przez miłoś-
ników Opery Krakowskiej znakomitej skrzypaczki, koncert-
mistrzyni Swietłany Białostockiej.

Mamy nadzieję, że tak udanie rozpoczęty rok 2019 
przyniesie nam wiele radości i wspaniałych chwil rów-
nież w następnych miesiącach, czego serdecznie ży-
czymy wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Nowy 
Wiśnicz.                                                                                                                                                                                                                   

                                                                      Piotr Pyziak

Soliści Opery Krakowskiej podczas koncertu

Sala balowa wiśnickiego zamku podczas koncertu nowrocznego
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Sala balowa wiśnickiego zamku podczas koncertu nowrocznego

Ani się wszyscy obejrzeliśmy, a wiosna puka do 
naszych drzwi. To sygnał, że na wiśnickim zamku 
i w Muzeum Ziemi Wiśnickiej sezon turystyczny 2019 
czas zacząć. 

Jak co roku staramy się wprowadzać do naszej instytucji 
jakieś nowości. W tym roku po raz pierwszy zapraszamy na:
– Wystawę „Pompa Funebris”, którą można zwiedzać 
wraz z Kaplicą zamkową i Kryptą Rodową Lubomirskich. 
Ekspozycja „Pompa Funebris” ma na celu przybliże-
nie tematyki pogrzebu sarmackiego. Ceremoniał po-
grzebowy w okresie od XVII do schyłku XVIII wieku 
w Rzeczypospolitej Szlacheckiej zdecydowanie wyróżniał 
się na tle ówczesnej Europy. Pełen skomplikowanej sym-
boliki, przepychu i teatralnej dramaturgii stanowił niezwy-
kły spektakl. „Pompa Funebris” przeminęła wraz z epoką 
wielkich rodzin magnackich i złotej wolności szlacheckiej, 
ale stanowi dobitny i widowiskowy przykład specyficznej 
obyczajowości tego okresu. Wystawa poświęcona tej tema-
tyce jest doskonałym uzupełnieniem zwiedzania Kaplicy 
zamkowej i Krypty Rodowej rodziny Lubomirskich, pod-
czas którego można usłyszeć ciekawe informacje o histo-
rii kaplicy oraz o członkach rodziny Lubomirskich, którzy 
spoczywają w krypcie grobowej i dlaczego tam się znaleźli.
– Wystawę „Średniowieczne narzędzia tortur”, do-
stępną w ramach podziemnej „Trasy 
Nietoperza”. Kolekcja prezentowa-
na na wiśnickim zamku jest owo-
cem wieloletnich poszukiwań oraz 
działań kolekcjonerskich Włoskiego 
Stowarzyszenia Historycznego 
z Verony  –  Associazione Ricercatori 
Storici. Przedstawia metody stosowane 
w świetle prawa w procesach karnych, 
w czasach, gdy obowiązywała zasada: 
Confessio est Regina probationem – 

„przyznanie się jest królową dowodów”. 
Zachęca do refleksji i uświadomienia 
różnicy skuteczności kar na honorze 
istniejących wszak do dzisiaj (wzmianka prasowa, wyklu-
czenia honorowe itp.), przedstawia „fenomen czarownicy”.

– Kino Historyczne, w którym obejrzeć będzie można serię  
fabularyzowanych filmów dokumentalnych pt. „Tajemnice 
początków Polski”. Jak powstała Polska? To najważniej-
sze i... najtrudniejsze pytanie o początki naszych dziejów! 
Najnowsze, często zaskakujące, odpowiedzi przynosi seria  

„Tajemnice początków Polski”. To największa produkcja 
dokumentalna o narodzinach naszego państwa. Przez 8 lat 
powstało 5 filmów: „Wyspa władców”, „Miasto zatopio-
nych bogów”, „Ukryte gniazdo dynastii”, „Krzyż i korona” 
oraz „Droga do królestwa”. Seria „Tajemnice początków 
Polski” została uznana za najlepszy filmowy projekt edu-
kacyjny i nagrodzona Filmowym Ziemowitem, a filmy serii 
zdobyły ponad 20 nagród na festiwalach w kraju i za grani-
cą. Oferta dostępna będzie na razie w okresie kwiecień-maj 
2019, tylko dla grup zorganizowanych po wcześniejszej 
rezerwacji. Muzeum Ziemi Wiśnickiej przygotuje też spe-

cjalną propozycję obejrzenia wszystkich filmów z tej serii 
przez uczniów szkół z naszej gminy.

– Dzień Rycerski na Zamku w Wiśniczu, to oferta specjal-
na dla grup szkolnych. W odróżnieniu od standardowych 
lekcji czy warsztatów, uczestnicy będą mieli możliwość 
wzięcia udziału w żywej lekcji historii i poznania histori 
sarmackiego oręża. Ile ważyła rycerska zbroja? A ile wa-
żył miecz i szabla? Czy szlachcic zawsze walczył konno? 
Który z królów był najdzielniejszy? Jak strzelano z łuku? 
Dlaczego kusza jest bronią przeklętą przez papieża? Jak 
wychowywano szlacheckie dzieci? Czy często się myto? 
Odpowiedzi na te i inne pytania oraz możliwość przymie-
rzenia zbroi rycerskiej, stroju szlachcica polskiego, musz-
kietera dworskiego czy wojskowego, sukni dwórki i wresz-
cie wzięcia udziału w prawdziwej lekcji fechtunku będzie 
możliwe w dniu rycerskim na Zamku w Wiśniczu - jednej 
z największych twierdz wojskowych w Rzeczypospolitej. 
Oferta będzie dostępna tylko dla grup zorganizowanych po-
wcześniejszej rezerwacji.

To nowości, a do tego w naszej ofercie wszystkie te 
atrakcje, które były w niej już w ubiegłym roku i cieszyły 
się największym zainteresowaniem, a więc: Trasa Dworska, 
Bastion VR, Trasa Nietoperza, Zamkowa Akademia 
Historii, obejmująca trzy bardzo atrakcyjne warsztaty edu-

kacyjne - sarmackie, alchemiczne 
i ceramiczne.

Muzeum Ziemi Wiśnickiej na 
początku wiosny zaprasza na spe-
cjalną wystawę o wiśnickich legen-
dach. Powstawały i wciąż powstają 
legendy oparte na starych opowia-
daniach, których akcja umieszczona 
jest w niezwykłej scenerii zabytko-
wych wiśnickich budowli. Osnute 
wokół tematów historycznych, na-
cechowane „cudownymi zdarze-
niami” – łączą pierwiastki realne 
z fantastyką. Nic więc dziwnego, że 

najbarwniejsze z tych opowieści stały się inspiracja dla ar-
tystów, którzy legendowe wątki i motywy włączyli do swo-
ich konstrukcji artystycznych. Grafikę, rysunek, malarstwo 
na szkle, tkaninę i ceramikę artystyczną, a nawet video-art, 
z przedstawieniami Królowej Bony, Białej Damy, figlarne-
go Diabła i innych legendowych postaci. To wszystko bę-
dzie można zobaczyć już od kwietnia na wystawie przy ul. 
Zamkowej 13.

A w pierwszym tygodniu maja już po raz drugi zaprosi-
my wszystkie dzieci i młodzież z naszej gminy oraz ich ro-
dziców na Magiczny Tydzień na zamku. I jak w roku ubie-
głym czekać na was będzie mnóstwo dobrej zabawy, nie-
spodzianek, konkursów, nagród do wygrania i wielkie wi-
dowisko w finale. A co i kiedy, o tym będziemy informować 
już wkrótce na naszej stronie internetowej i na Facebook’u.

Zapraszamy serdecznie na zamek, do muzeum i do 
Nowego Wiśnicza!      

                                                                       Piotr Pyziak

PATRZĄC Z WYSOKOŚCI BASZTY BONY

Ekspozycja „Pompa Funebris”
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ŚPIEWAJĄC SPEŁNIAM SWOJE WOKALNE MARZENIA
Kolejną osobą, którą chciałbym zaprezentować w cy-

klu poświęconym młodym, ambitnym ludziom, którzy 
umiejętnie łączą naukę z predyspozycjami do tworze-
nia rzeczy pięknych, jest to 12 letnia uczennica Szkoły 
Podstawowej w Nowym Wiśniczu. Anielę Oświęcimkę, 
bo o niej będzie ta opowieść, często widuję podczas 
szkolnych przedstawień, w których najczęściej śpiewa 
lub gra na gitarze. 

Kiedy poprosiłem Anielę o rozmowę do „Wiadomości 
Wiśnickich”, z zamyśleniem i wrodzoną skromnością 
stwierdziła, że śledzi tą rubrykę, nawet z zachwytem prze-
czytała wywiad z Julią Wójcik opublikowany w ostatnim 
numerze, ale nie sądziła, że w niej zostanie zaprezentowana.
Anielko, lubisz śpiewać, grasz na gitarze często bierzesz 
udział w szkolnych programach artystycznych. Jest to 
tylko sposób na wypełnienie wolnego czasu, spełnienie 

dziecięcych marzeń czy 
raczej pasja?
Myślę, że wszystkie-
go po trochu. Śpiewając 
spełniam swoje wokalne 
marzenia ponieważ od 
najmłodszych lat chciałam 
zostać artystką. Teraz każ-
dą wolną chwilę wypeł-
niam śpiewem i grą na gita-
rze, a od niedawna uczę się 
grać na ukulele. Śpiewanie 
sprawia mi ogromną ra-
dość i myślę, że to zamiło-
wanie do muzyki staje się 
coraz bardziej moją pasją.
Uczęszczasz na dodatko-
we zajęcia wokalne, któ-
re są prowadzone przy 
wiśnickim MOK. Czy 
kolejnym krokiem będzie 
szkoła muzyczna? 
Na razie zajęcia wokalne 
w zupełności mi wystar-

czają. Poza lekcjami z Panią Kariną Banaś, bardzo dużo 
śpiewam w domu, opracowuję teksty i podkłady z interne-
tu, uczę się od innych wokalistów. Wzoruję się na takich 
gwiazdach jak Ariana Grande, Ewelina Lisowska oraz 
wiele innych. Myślę, że szkoła muzyczna to temat odległy, 
choć nigdy nic nie wiadomo.
Swoje umiejętności wokalno-recytatorskie starasz się 
konfrontować poprzez udział w wokalnych konkursach. 
Które z nich sprawiły ci najwięcej satysfakcji? 
Wszystkie konkursy wokalne są dla mnie tak samo ważne. 
Zawsze staram się przygotować do występu jak najlepiej. 
Cieszę się jeśli moja praca przynosi dobre efekty i uda mi 
się zdobyć jakąś nagrodę, bo nie ukrywam, że na konkur-
sach wokalnych jest duża konkurencja. Mogę pochwalić 
się takimi osiągnięciami jak: Nagroda Specjalna Kustosza 
Sanktuarium w Ogólnopolskim Konkursie Maryjnym „Ad 

Gloriam Deiparae 2016”, Wyróżnienie w XVI Konkursie 
Piosenki Żołnierskiej w 2016 roku, I nagroda w konkursie 

„Wiśnickie Talenty Muzyczne 2017”, III miejsce i wyróżnie-
nie w Konkursie Polskiej Piosenki Dziecięcej „Koral Song” 
oraz I nagroda w XXIX Przeglądzie Piosenki Religijnej 
o „Statuetkę św. Szymona - Lipnica 2018”.
Z tego co dowiedziałem się, jesteś bardzo wrażliwą oso-
bą, dostrzegasz potrzeby innych masz duszę wolonta-
riusza i chcesz na miarę swoich możliwości ofiarowywać 
wsparcie bliźnim? 
To prawda. Udzielam się w Szkolnym Kole Caritas, śpie-
wam i gram w scholii parafialnej „Światełka Nadziei”. 
Jestem również misjonarką. Należę do ogniska misyjnego 
i razem z rówieśnikami pomagam biednym dzieciom w in-
nych krajach. To dla mnie bardzo ważne.
Osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce, czego dowo-
dem jest sty-
p e n d i u m 
Burmistrza 
N o w e g o 
W i ś n i c z a . 
Czy oprócz 
muzyki pró-
bujesz rów-
nież swoich 
sił w innych 
dziedzinach 
sztuki? 
Oprócz nauki 
i muzyki roz-
wijam swoje 
zainteresowa-
nia w innych 
dziedzinach. 
Lubię ryso-
wać, uwiel-
biam czytać, 
n i e m a l ż e 

„pożeram książki w całości”. Programuję również gry kom-
puterowe. Moją mocną stroną jest także sport. Lubię biegać, 
od wielu lat pływam, jeżdżę na zawody a ostatnio prze-
płynęłam 5800m w Ogólnopolskim Maratonie Pływackim 

„Otyliada 2019”. Od niedawna próbuję swoich sił w akro-
batyce i całkiem dobrze mi to wychodzi, bardzo lubię te 
zajęcia.
No to jeszcze na koniec uchyl nam rąbka tajemnicy 
o swoich marzeniach. 
W przyszłości chciałabym rozwijać mój talent artystycz-
ny oraz muzyczny, chcę zostać grafikiem komputerowym, 
a moim największym marzeniem jest udział w jednej z edy-
cji programu muzycznego „The Voice Kids”.
Dziękując za rozmowę, życzę wiele sukcesów, spełnienia 
marzeń, siły i dobrego zdrowia.

Z Anielą Oświęcimką rozmawiał 
Leszek Marszałek

Aniela Oświęcimka w ogrodzie
Aniela Oświęcimka, laureatka 
I miejsca w XXIX Przeglądzie 
Piosenki Religijnej o „Statuetkę 
św. Szymona - Lipnica 2018”
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Podopieczni ŚDS w Muchówce od listopada 2018 r. 
korzystają z nowego samochodu w pełni dostosowane-
go do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest to 9-cio 
osobowy Ford Transit wyposażony w windę i najazd dla 
wózków inwalidzkich. 

Samochód został zakupiony częściowo z pieniędzy 
gminnych, częściowo dofinansowany z PFRON w ra-
mach ,,Programu wyrównywania różnic między regiona-
mi III”, w projekcie ,,Likwidacja barier transportowych 
dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce”. 
Jazda nowo zakupionym samochodem zapewnia lepszy 
komfort, ułatwia mobilność, a przede wszystkim umożliwia 
przewóz osób na wózkach inwalidzkich. 

Poniżej przedstawiamy również krótką fotorelację 
z ostatnich wycieczek i wydarzeń kulturalno – rozrywko-
wych z udziałem uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Muchówce. Zapraszamy również do śle-
dzenia naszych działań na stronie: https://muchowka.na-
szsds.pl 

 Agata Płaszczyk

Z KRONIKI ŚDS

1. Uroczyste przekazanie 
samochodu dla ŚDS 
2. Bal karnawałowy 
w Restauracji „Panorama”
3. I miejsce reprezentacji  
ŚDS w Muchówce 
w konkursie „Mini Playback 
Show” w Kłaju.
4. Tłusty czwartek w ŚDS.
5. Spływ Dunajcem. 
6. Wyjazd do kina.
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Dnia 27  lutego 2019  roku w Restauracji „Hetmańska” 
w Nowym Wiśniczu odbyła się uroczystość z okazji 
Jubileuszy Małżeńskich mieszkańców Gminy Nowy 
Wiśnicz, którzy obchodzili swój jubileusz w 2018 roku.

Burmistrz Nowego Wiśnicza wraz z Urzędem Stanu 
Cywilnego zorganizował uroczyste spotkanie na któ-
rym wręczono Jubilatom obchodzącym 50 – lecie poży-
cia małżeńskiego okolicznościowe medale nadane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, nato-
miast Jubilatom obchodzącym 60 lat pożycia małżeńskiego 
wręczono pamiątkowe dyplomy, upominki oraz  kwiaty.

Przeżycie wspólnie tak wielu lat w małżeństwie to sym-
bol wierności, miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego za-
ufania i zrozumienia, to wzór i przykład dla młodych poko-
leń wstępujących w związki małżeńskie. Jubilaci są amba-
sadorami miłości, wzorem zgody i miłości małżeńskiej dla 
wszystkich, którzy decydują się związać węzłem małżeń-
skim. Jubilaci zasługują na szacunek i wyrazy uznania za 
przykład, jaki dają młodemu pokoleniu. Mamy tutaj dowód, 
że można żyć w zgodzie, nawet przez tak wiele lat. Wspólne 
życie polega na wzajemnych ustępstwach, wybaczaniu, ale 
podstawą udanego małżeństwa jest miłość. 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilatom 
obchodzącym Złote Gody oraz okolicznościowe dokumenty 
pamiątkowe i kwiaty dla wszystkich par wręczyli: Burmistrz 
Nowego Wiśnicza, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu. Podczas wręczania 
medali, dyplomów i kwiatów Jubilaci nie potrafili ukryć 

JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
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wzruszenia.  Przy lampce szampana wzniesiono toast za po-
myślność i kolejne lata we dwoje. Dla szanownych Jubilatów 
wspólnie odśpiewano 100 lat. Uroczystość uświetnił występ 
artystyczny w wykonaniu młodzieży z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Nowym Wiśniczu.

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

Jubilaci w Restauracji „Hetmańska” w Nowym Wiśniczu

Wręczenie odznaczeń i podziękowań Jubilatom

Część artystyczna w wykonaniu uczestników „Warsztatów 
wokalnych” przygotowanych przaz instruktorkę MOK 
Karinę Banaś.
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stępnie w 41 Dywizji Piechoty na przedmościu rumuńskim. 
Po początkowych walkach został zmuszony do rozwiąza-
nia swojego plutonu w dniu 17 października 1939 roku 
i przejścia do konspiracji. Działalność konspiracyjna wy-
musiła na nim przedostanie się do Warszawy, gdzie został 
jednym z organizatorów Tajnej Armii Polskiej, powołanej 
9 listopada 1939 roku. W czasie działalności konspiracyj-

nej Pilecki ukry-
wał się w miesz-
kaniu znajomej 
lekarki Heleny 
P a w ł o w s k i e j . 
C a ł k o w i t y m 
p r z y p a d k i e m 
w tym samym 
miejscu po kapi-
tulacji Warszawy 
z a t r z y m a ł 
się Tomasz  
Serafiński, któ-
ry pozostawił 
tam legitymację 
ubezpieczenio-
wą. Organizacja 
dokument ten 
p r z e k a z a ł a 
Pileckiemu, któ-
ry od tej pory 
przybrał nazwi-

sko Serafińskiego. Pod tym nazwiskiem dał się pochwy-
cić w łapance, w uprzednio zaplanowanym celu. W KL 
Auschwitz miał skontaktować się z wcześniej uwięzionymi 
tam członkami TAP, uzyskać informacje o funkcjonowaniu 
obozu oraz stworzyć wewnętrzny ruch oporu. Przez cały 
pobyt w obozie Pilecki przesyłał różnymi sposobami do 
Komendy Głównej AK informacje o sytuacji w obozie oraz 
ludobójstwie, które było w nim dokonywane. Liczył na opa-
nowanie obozu i oswobodzenie więźniów przez AK. Brak 
odpowiedzi ze strony KG AK niepokoił Pileckiego. Uznał, 
że nie ma dalszej potrzeby przebywać w obozie, postano-
wił osobiście przedstawić sytuację w Warszawie. Planował 
uciec z obozu w odpowiednim momencie, wcześniej wszyst-
ko dokładnie obmyślając. Niespodziewanie, z początkiem 
kwietnia 1943 r. dotarła do Rotmistrza informacja o areszto-
waniu w Warszawie uciekiniera z KL Auschwitz, działacza 
ZOW Bolesława Kuczbary, który znał Pileckiego oraz kil-
ku innych członków organizacji konspiracyjnej działającej 
w obozie, a przesłuchiwany i torturowany na Pawiaku, sta-
nowił ogromne zagrożenie dekonspiracji ZOW. Na opusz-
czenie obozu nie można było dłużej czekać. Po przekazaniu 
obowiązków mjr. Zygmuntowi Bończy-Bohdanowskiemu 
doszło do realizacji planu ucieczki.

Po wydostaniu się z obozu w nocy z 26 na 27 kwietnia 
1943 roku wspólnie z dwoma współwięźniami Edwardem 

W styczniu br. do zbiorów Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau trafiła cenna pamiątka związana 
z osobą rtm. Witolda Pileckiego. Jest to rysunkowy por-
tret Witolda Pileckiego oraz Tomasza Serafińskiego. 

Został on wykonany 24 sierpnia 1943 roku przez miesz-
kającego wówczas w Wiśniczu malarza Jana Stasiniewicza 
podczas pobytu Rotmistrza w Koryznówce. Na ręce dy-
rektora Państwowego 
Muzeum Auschwitz-
Birkenau dra Piotra
M. A. Cywińskiego ry-
sunek ten przekazała 
córka T. Serafińskiego, 
Maria Serafińska-
Domańska. Z tym nie-
pozornym eksponatem 
wiąże się ciekawa hi-
storia, która połączyła 
losy W. Pileckiego i T. 
Serafińskiego oraz przy-
wiodła całkowicie przy-
padkiem Rotmistrza
do Nowego Wiśnicza…

Wróćmy jednak do 
początku… do wrześ-
nia 1939 roku. Wtedy 
wybuchła II wojna świa-
towa, w której czynny 
udział wziął zasłużony 
już w wojnie polsko-bolszewickiej Witold Pilecki. Został on 
zmobilizowany do służby w sierpniu 39’. Walczył w kampa-
nii wrześniowej jako dowódca plutonu w szwadronie kawa-
lerii dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty Armii „Prusy”, a na-

PRZEKAZANIE CENNEJ PAMIĄTKI DO MUZEUM AUSCHWITZ-
BIRKENAU Z HISTORIĄ PODWÓJNEJ TOŻSAMOŚCI W TLE…

Przekazanie na ręce dyrektora Muzeum dra Piotra M. A. Cywińskiego wspólnego por-
tretu Witolda Pileckiego oraz Tomasza Serafińskiego przez córkę Marię Serafińską-
Domańską. Źródło: www.auschwitz.org

Portret Witolda Pileckiego oraz Tomasza Serafińskiego wykona-
ny 24 lipca 1943 r. przez Jana Stasiniewicza w Nowym Wiśniczu, 
w Koryznówce. Źródło: www.auschwitz.org
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ny nocleg oraz schronienie na dalsze dni, a dowiadując się 
o tym, iż towarzysze Pileckiego przebywają w Bochni, za-
angażował się w bezpieczne ich ukrycie. Był to początek 
ich przyjaźni…
Rotmistrz przez cały swój pobyt w dworku „Koryznówka”, 
był otoczony atmosferą patriotyczną oraz serdecznym sto-
sunkiem i wysoką kulturą osobistą właścicieli. Klimat i urok 
Koryznówki oraz tradycje patriotyczne obecne w tym miej-
scu przypominały mu jego majątek w Sukurczach, polski 
dwór na Kresach, ostatnią rezydencję Pileckich przed wybu-
chem wojny. Duży wpływ na „odnalezienie się” Rotmistrza 
w tym miejscu miał Tomasz Serafiński, z którym Pileckiego 
wiele łączyło i pozwoliło zrozumieć, dlaczego tak szybko 
narodziła się między nimi prawdziwa i serdeczna przyjaźń. 
Zarówno jeden, jak i drugi służyli w kawalerii, bliskie im 
były wartości patriotyczne, działanie w konspiracji, wiedza 
o rolnictwie, wyniesiona ze studiów agronomicznych odby-
tych na tym samym Uniwersytecie Poznańskim. Najbardziej 
wymownym i wyrazistym uzewnętrznieniem ich przyjaź-
ni oraz powiązania ich losów stał się narysowany ołów-
kiem, latem 1943 roku przez Jana Stasiniewicza (malarz 
i historyk sztuki, działający w placówce „Sum” Obwodu 
ZWZ-AK „Wieloryb”, mieszkający w Nowym Wiśniczu 
od 1933 r.) portret przedstawiający obu Serafińskich - tego 
z Koryznówki oraz tego z obozu KL Auschwitz. Ponadto na 
rewersie znalazły się ich podpisy. Pilecki podpisał się jako 

„Witold Tomasz Serafiński”, zamieszczając na odwrocie ry-
sunku datę swojego aresztowania oraz ucieczki z oświęcim-
skiego obozu.

Podczas przekazania tego cennego eksponatu do zbio-
rów Muzeum padły ważne i emocjonalne słowa. - Mamy 

świadomość, że to jest ważny dokument. 
On znajdował się u nas 76 lat. Rozstaję 
się z nim z wielkimi emocjami. Niemal ze 
łzami. Rozumiem jednak, że w Miejscu 
Pamięci będzie on miał większe znaczenie 
niż u nas. Symbolicznie  rysunek ten odbył 
teraz tę samą drogę, którą Witold Pilecki 
odbył z Auschwitz do nas do Wiśnicza, ale 
w drugą stronę. Pilecki i Serafiński ra-
zem odnaleźli się w tym klimacie matej-
kowskim, atmosferze wolności i pewnego 
porozumienia dusz - powiedziała Maria 
Serafińska-Domańska, córka Tomasza 
Serafińskiego. Dyrektor Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr M. 
A. Cywiński dodał - to jest więcej niż do-
kument, bowiem ten rysunek ma wyjątko-
wą wartość emocjonalną. Na jednej kart-
ce papieru sportretowane są dwie osoby, 
które w tak wyjątkowy sposób połączył los, 
patriotyzm i miłość do ojczyzny. Dlatego 

jestem głęboko wdzięczny rodzinie za decyzję o przekaza-
niu nam portretu. Tu będzie on nie tylko zabezpieczony, ale 
także dostępny dla wszystkich. To jedna z niewielu pamią-
tek, która pozostała po Rotmistrzu. Muzeum wykona oczy-
wiście wierną kopię rysunku, który zostanie przekazany 
rodzinie i nadal będzie mógł świadczyć o losach Witolda 

Ciesielskim i Janem Redzejem zgodnie z planem stworzo-
nym przez Edmunda Zabawskiego, który pierwotnie miał 
uciekać razem z Pileckim przedostali się do Bochni, wcześ-
niej przeprawiając się przez Wisłę, dotarli kolejno przez  
Alwernię do Tyńca, w okolice Wieliczki oraz do Puszczy 
Niepołomickiej. W Bochni ukrywali się przez kilka dni 
u Państwa Oborów przy ulicy Sądeckiej, gdzie Pilecki po-
prosił o kontakt z dowództwem Armii 
Krajowej na tym obszarze. Umożliwiono 
mu spotkanie z kierującym wiśnicką pla-
cówką ZWZ-AK „Sum”, człowiekiem, 
którego tożsamość przyjął Rotmistrz, 
komendantem Tomaszem Serafińskim 
ps. Lisola. Spotkanie miało się odbyć 
w dworku „Koryznówka” położonym 
w Starym Wiśniczu, który był ulubio-
nym miejscem wypoczynku Jana Matejki, 
a stanowił własność rodziny Serafińskich. 
Na miejsce umówionego spotkania miał 
zaprowadzić Rotmistrza przyjaciel ro-
dziny Serafińskich Leon Wandasiewicz. 
Spotkanie z człowiekiem, którego tożsa-
mość stanowiła dla Pileckiego przez kilka 
lat swoisty „płaszcz ochronny” było dla 
niego wielkim przeżyciem. Trzeba w tym 
miejscu powiedzieć, że w chwili, gdy pla-
nował ucieczkę z obozu KL Auschwitz, 
nie wiedział, że los skojarzy go z tą oso-
bą. Również dla Serafińskiego było to nie lada zaskocze-
niem. Nieznane okoliczności dostania się Rotmistrza do 
oświęcimskiego „piekła”, brawurowa ucieczka imponowały 
Tomaszowi Serafińskiemu i wzbudziły duży szacunek do 
Pileckiego. Nie zastanawiając się długo i nie przejmując się 
konsekwencjami, Serafiński zaproponował mu bezpiecz-

Rewers wspólnego portretu, zawierający podpisy portretowanych 
oraz daty aresztowania i ucieczki Rotmistrza z oświęcimskiego 
obozu. Źródło: www.auschwitz.org

Rtm. Witold Pilecki przed dworkiem 
Koryznówka. Fot. S.Sasak
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Prezentacja portretu przez Stanisława Domańskiego podczas IV Rajdu 
Konnego Szlakiem Ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz. 
Archiwum MOK Nowy Wiśnicz

Od 2011 roku w dniu 1 marca obchodzimy w naszym 
kraju Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Z tej okazji uczniowie klas: II a, II b i II d pod kierun-
kiem wychowawczyń: p. Beaty Filipczyk, p. Henryki 
Mulki i p. Marty Pięty przygotowały i zaprezentowały 
społeczności klas młodszych montaż słowno-muzyczny. 

Dzieci w piękny, podniosły, ale przystępny sposób przed-
stawiły ideę i przesłanie tego święta oraz rys historyczny 
skomplikowanej sytuacji politycznej, w jakiej znalazła się 
Polska w czasie i po II wojnie światowej. Nastrojowa de-
koracja sali i biało-czerwona oprawa uroczystości dopełniły 
całości. 
Od kilku lat w naszej szkole odbywały się spotkania z przed-
stawicielami Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 

„Najemnicy Bocheńscy”. W tym roku przybyli do nas: pre-
zes stowarzyszenia – p. Krzysztof Kasprzyk oraz Robert 
Płonka ps. „Harnaś” i Cezary Kobiela ps. „Rudy”. Panowie 
z uwagą wysłuchali przygotowanego programu artystycz-

DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
nego, a w drugiej części spotkania zaprezentowali dzie-
ciom umundurowanie, broń (w większości repliki) i sprzęt 
wojskowy z tamtych czasów. Pan Krzysztof Kasprzyk 
opowiadał o wojennych i powojennych losach Żołnierzy 
Wyklętych, o zbrojnych akcjach na terenie naszego powia-
tu i słynnej akcji rozbicia kasy Wehrmachtu znajdującej 
się w wiśnickim ratuszu miejskim. Wspominał m.in. zna-
ną w Wiśniczu postać, nieżyjącego już, doktora Jerzego 
Ludwikowskiego, który był członkiem AK i brał udział 
w tej akcji oraz wielu innych. Następnie p. Kasprzyk od-
powiadał wyczerpująco na pytania uczniów, a było ich bar-
dzo wiele, co najlepiej świadczy o ogromnym zaintereso-
waniu tematem. Serdecznie dziękujemy naszym Gościom 
za przekazywanie wiedzy na temat Żołnierzy Niezłomnych 
młodemu pokoleniu, a uczniom klas drugich i ich paniom 
wychowawczyniom za przygotowanie pięknej uroczystości.
                                                                   

Marta Bielewicz

Pileckiego i Tomasza Serafińskiego w miejscu ich spotkania.
Wracając na koniec do osoby Tomasza Serafińskiego, 

należy powiedzieć, że w konsekwencji ucieczki Witolda 
Pileckiego z obozu oświęcimskiego oraz posłużenia się 
jego tożsamością został on aresztowany w pierwszy dzień 
Bożego Narodzenia 25 grudnia 1943 roku. Po spędzeniu 
trzech dni w więzieniu w Bochni, przewieziono go do sie-
dziby gestapo przy ul. Pomorskiej w Krakowie. Tam w trak-
cie brutalnego śledztwa wybito mu sześć zębów i miażdżo-
no butami palce w celu wymuszenia na nim przyznania się 
do winy. Dopiero rozpaczliwa interwencja żony - Ludmiły 
Serafińskiej - i udowodnienie, że Serafiński nigdy nie był 
w obozie KL Auschwitz, z pewnością uchroniły go od nie-
chybnej śmierci.

Już teraz pragniemy Państwa zaprosić na tegoroczny, V 
Rajd Konny Szlakiem Ucieczki rtm. Witolda Pileckiego 
z KL Auschwitz, odbywający się nieprzerwanie od 2015 r., 
którego wiśnicka część przypadnie na 28 kwietnia.

Dawid Wnęk
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…Stary młodemu wyrozumieć nie chce, 
 Młodego nowość i swoboda łechce,
 Zwiąż go miłością i obsyp go zbiorem, 
 On dalej patrzy, bo mu świat otworem…

„Wiesław”, K. Brodziński

W dniu 14 marca 2019 roku  Szkoła Podstawowa 
w Królówce uroczyście obchodziła Dzień Patrona Szkoły, 
którym jest Kazimierz Brodziński. O jego wyborze na 
Patrona zadecydował nie tylko wielki autorytet pisarza, 
ale również jego związek z Królówką. 

Obchody zostały poprzedzone licznymi konkursami 
związanymi z życiem i twórczością patrona: IV Szkolnym  
Konkursem Wiedzy o Kazimierzu Brodzińskim, którego 
adresatami  byli uczniowie klas od IV szkoły podstawowej 
do III gimnazjum, Konkursem Plastycznym - Ilustracja do 
wierszy Kazimierza Brodzińskiego dla uczniów klas I - III  
szkoły podstawowej oraz XI Międzyszkolnym Konkursem 
Recytatorskim Poezji Kazimierza Brodzińskiego o tematy-
ce refleksyjno-dydaktycznej. Do konkursu przystąpili ucz-
niowie reprezentujący szkoły: w Chronowie, Kamionce 
Małej,  Kobylu, Królówce, Lipnicy Murowanej, Muchówce, 
Nowym Wiśniczu oraz Starym Wiśniczu. Uczniowie szkoły 
w Królówce uczestniczyli również w ramach projektu  p.n. 
„Aktywni w szkole - aktywni w regionie” w Międzyszkolnym 
konkursie Poetyckim na fraszkę związaną z życiem i twór-
czością Brodzińskiego.

Uroczyste obchody rozpoczęły się już o godzinie 9. 
Wszyscy uczniowie szkoły, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
i zaproszeni goście uczestniczyli we Mszy świętej                           
kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Królówce, której 
przewodniczył ksiądz Ziemowit Kordas.
Po uroczystej Mszy świętej pod popiersiem Kazimierza 
Brodzińskiego znajdującym się w kościele złożono kwiaty. 
Po przemarszu ze sztandarem szkoły uczniowie, nauczycie-
le, rodzice i zaproszeni goście zgromadzili się w sali gim-
nastycznej, gdzie odbyła się druga część szkolnego święta.
Zgodnie z ceremoniałem szkoły po wprowadzeniu do sali 
sztandaru, został odśpiewany hymn państwowy. 

W dalszej kolejności Dyrektor Danuta Duś powi-
tała wszystkich obecnych uczniów i przybyłych gości, 
w tym Burmistrz Nowego Wiśnicza - Panią Małgorzatę 
Więckowską. Następnie wygłosiła krótkie okolicznościowe 

przemówienie i uhonorowała nagrodami oraz wyróżnie-
niami laureatów konkursów. Po rozdaniu nagród nastąpiła 
część wokalno-artystyczna w wykonaniu uczniów.

Prowadzący uroczystość uczniowie przedstawili rys 
historyczny przedsięwzięć związanych z kultywowaniem 
w Królówce pamięci o Kazimierzu Brodzińskim. Głównym 
punktem programu była inscenizacja sielanki Wiesław 
Kazimierza Brodzińskiego ubarwiona ludowymi tańcami 
przy akompaniamencie uczniów szkoły, przepięknymi stro-
jami, elementami wiejskiego wesela i śpiewem.
Należy przypomnieć, że sielanka została opublikowana 
w 1820 r. w Pamiętniku Warszawskim.
Utwór był realizacją założeń przedstawionych przez 
Brodzińskiego w rozprawie pt. O klasyczności i romantycz-
ności. Kolejne wznowienia były nieco zmienione w stosun-
ku do pierwszego wydania. Wiesław odbiegał od wcześniej 
powstających sielanek. Akcja rozgrywała się na wsi, ale 
w miejsce stereotypowego świata pasterzy pojawiło się 
przedstawienie konkretnej społeczności wiejskiej.

Sielanka przedstawia historię miłości Wiesława i Haliny, 
ukazaną na tle insurekcji kościuszkowskiej oraz podkra-
kowskiej wsi początku XIX wieku. Bohaterowie odnajdują 
szczęście w środowisku rodzinnym i sąsiedzkim, w kontak-
cie z naturą, kierowaniu się w życiu uczuciami i cnotami 
moralnymi. Wyidealizowany świat, w którym żyją, odzna-
cza się ładem i harmonią, reprezentuje niezepsutą duszę na-
rodu polskiego. Utwór przedstawia jednak także ówczesne 
realia obyczajowe i folklorystyczne (opis swatów i wese-
la, przyśpiewki ludowe), co sprawia, że świat wymyślony 
przez autora miesza się z realistycznymi opisami. 

Na koniec głos zabrała Pani Burmistrz. Podziękowała za 
zaproszenie i wyraziła zadowolenie, że mogła wziąć udział 
w tak szczególnym dla szkoły dniu. Nawiązała również 
do motta akademii: Stary młodemu wyrozumieć nie chce,  
Młodego nowość i swoboda łechce, Zwiąż go miłością i ob-
syp go zbiorem, On dalej patrzy, bo mu świat otworem.
Mówiła o przesłaniach, którymi Kazimierz Brodziński kie-
rował się w swojej twórczości. Wskazywała, że dorobek 
Patrona nadal dostarcza widzom wielu przeżyć i wzruszeń.

  Ewa Tobiasz

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W KRÓLÓWCE



28   Wiadomości Wiśnickie

LEKTURY SZKOLNE NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE…

Młodzież Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Kobylu już po raz drugi podjęła się 
niełatwego zadania oswajania lektur szkolnych, które 
wcale nie muszą być nudne, nawet jeśli powstały 200 czy 
400 lat temu. 

W tym roku na podstawie „Balladyny”, Juliusza 
Słowackiego i dramatu Williama Szekspira „Romeo i Julia” 
powstało widowisko teatralno-filmowe pt. „Różne oblicza 
miłości”. Po zeszłorocznej, udanej jak sądzimy, adapta-
cji „Dziadów” Adama Mickiewicza uczniowie klasy VIII 

Szkoły Podstawowej i III gimnazjum postanowili podtrzy-
mać tradycję i z nieukrywanym entuzjazmem i młodzień-
czym zapałem przystąpili do przygotowania widowiska. 
Poloniści nie mieli wyjścia, zostali niejako zmuszeni do 
współdziałania. Młodzi nie odpuścili także niezawodnej 
pani od muzyki, paniom utalentowanym pla-
stycznie i oczywiście rodzicom.

17 marca 2019 roku o godz. 18:00 na sali 
gimnastycznej w Kobylu zostały zaprezento-
wane efekty ich wspólnych kilkumiesięcznych 
przygotowań. Aktorzy wraz z ekipą specja-
listów rozpoczęli pracę nad spektaklem już 
w tamtym roku szkolnym, sceny filmowe krę-
cone były w różnych urokliwych zakątkach 
Ziemi Wiśnickiej: zamek w Wiśniczu (dzięki 
życzliwości pana dyrektora Piotra Pyziaka), 
łąki, pola i lasy Kobyla. Próby na scenie, któ-
rą z wielkim poświęceniem zbudowali rodzice 
wraz z nauczycielami i uczniami, trwały kilka 
tygodni. Zaangażowali się wszyscy ucznio-
wie, większość została odtwórcami ról drama-
tycznych, inni zajęli się promocją, dźwiękiem, 
scenografią. Zgromadzeni licznie widzowie 
mieli okazję przenieść się w legendarno-baś-
niowe miejsca nad jeziorem Gopło, zawitać do 
biednej chaty, gdzie wdowa z córkami przyj-

mowała księcia. Byli także świadkami zbrodni i towarzy-
szyli Balladynie w podróży na zamek. Z zainteresowaniem 
śledzili historię nieszczęśliwej miłości dwojga kochanków 
z Werony, zniszczonej przez nienawiść skłóconych rodów. 
Towarzyszące im uczucia zostały w części wyśpiewane, co 
niewątpliwie wzmocniło siłę przekazu.

Różne oblicza uczuć: miłości, zazdrości, zawodu, de-
speracji i rozpaczy pomogła nam oddać przeszywająca 
muzyka, która stanowiła interpretację przedstawionych na 
scenie wydarzeń. Usłyszeć można było m.in. Linoskoczka, 

Cudowną noc, czy Królów świata. Wielkie 
brawa należą się utalentowanym dziewczę-
tom z kl. VII, które zasiliły chórek oraz na-
szym gościom, instrumentalistom. Wszyscy 
postarali się o to, aby oprawa muzyczna 
nie pełniła roli drugoplanowej. Uczniowie 
pragnęli przekonać, że wielkie dzieła litera-
ckie niekoniecznie budzą wymuszany przez 
nauczycieli, a udawany przez uczniów za-
chwyt i podziw. Są w nich bowiem uczu-
cia i związane z nimi sytuacje, które mimo 
upływu lat się nie zmieniają. Natura ludz-
ka pozostaje niezmienną, dlatego, czytając 
lektury, wystawiając je na scenie, można 
uniknąć wielu życiowych błędów. 

Więc powtórzmy, dlaczego Słowacki, 
Szekspir i inni autorzy lektur wzbudza-
ją w nas zachwyt i miłość? (...) Dlatego, 
panowie i panie że Słowacki, Szekspir, 
Mickiewicz wielkimi poetami i drama-

topisarzami byli! - i przekonujemy o tym bez cienia 
Gombrowiczowskiego sarkazmu.

Aneta Florek

„Romeo i Julia” W. Szekspira

„Balladyna J. Słowackiego
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KARTKI Z ŻYCIA KULTURALNEGO BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego 

w Nowym Wiśniczu, zaprasza w swoje progi sześć dni 
w tygodniu po lekturę ulubionej literatury i do uczestni-
ctwa w jej życiu kulturalnym. 

W okresie ferii, kiedy młodzież odpoczywała od szko-
ły i obowiązku nauki, biblioteka zorganizowała zajęcia 
literacko-plastyczne pt. „Ferie z bajką”. Dzieci chętnie 
odwiedzały naszą książnicę, pożyczając książki i biorąc 
udział w przygotowanych zajęciach. Podczas spotkań słu-
chały czytanych fragmentów książek przygodowych i po-
dróżniczych, poznając inną kulturę, obyczaje i sposób życia. 
Dyskusja porównująca obie kultury ożywiała się z każdą 
przeczytaną stroną lektury. Nie zabrakło też ćwiczeń manu-
alnych, uczestnicy wykonali laurki na Dzień Babci, kartki 
walentynkowe, malowali lub wyklejali piękne zimowe kra-
jobrazy. Ogromne emocje wzbudzała rywalizacja podczas 
gier planszowych. 

 
Biblioteki filialne w Stary Wiśniczu i Królówce również 
prowadziły zajęcia literacko-plastyczne podczas ferii. 
Spotkania upłynęły w miłej atmosferze, nasyconej literatu-
rą, ale nie zabrakło też zagadek, quizów, 
malowanek i wspólnych pomysłów na 
zabawę.

Dyskusyjny Klub Książki to kolejna 
działalność biblioteki mająca na celu 
zaszczepienie w młodym czytelniku mi-
łości do książki, by każdy z nich umiał 
przeżywać z bohaterami ich los i zrozu-
mieć przekaz płynący z lektury w myśl 
Umberto Eco „Kto czyta żyje podwój-
nie”.

Cykliczne odbywają się również 
spotkania z literaturą w ramach „Klubu 
Małego Czytelnika”, akcji dla zerówko-
wiczów „Spotkajmy się w bibliotece”, 
czy spotkania z „Klubem Bystrzaka” 
dla podopiecznych świetlicy Szkoły 
Podstawowej. Wszystkie te spotkania  
promują czytelnictwo i zachęcają do 
czynnego uczestnictwa w życiu kultural-

nym naszej książnicy.
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Wiśniczu przy-

stąpiła do projektu „Biblioteka - twoim miejscem na zie-
mi” finansowanym przez Urząd Miasta w ramach projek-
tu z „Funduszu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii”. W termi-
nie od 25 marca do 15 grudnia organizowane będą zajęcia 
mające na celu uświadomienie młodego człowieka o za-
grożeniach cywilizacyjnych. Będą to pogadanki, prelekcje, 
warsztaty zarówno dla najmłodszych, jak i starszych dzieci. 
Biblioteka w ramach ochrony zdrowia psychicznego prag-
nie zorganizować spotkanie z pisarzem dla podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Spotkanie z osobą 
piszącą o problemach innych może pozwolić zrozumieć 
problemy psychiczne i zdrowotne wszystkich uczestników 
i spojrzeć na życie z innej perspektywy.

Biblioteka w ramach tego projektu będzie chciała wydać 
drukiem bajki profilaktyczne napisane przez wiśnicką mło-
dzież w ubiegłych edycjach projektu. Będzie to pamiątka 
dla biblioteki, dla innych pokoleń nauka, a  dla autorów na-
groda za trud włożony w napisanie bajki.

Dyrekcja i pracownicy wiśnickiej biblioteki mają za-
szczyt już dzisiaj zaprosić dziecięce grupy teatralne do 
przygotowania przedstawień i zgłaszania ich uczestni-
ctwa w tegorocznym Wiśnickim Przeglądzie Teatrzyków 
Dziecięcych. Termin zgłoszeń upłynie 25 maja 2019 r.

Cały rok szkolny biblioteka główna i biblioteki filialne 
zapraszają na lekcje biblioteczne. Tematy lekcji podane są 
na stronie internetowej biblioteki, a także zostały rozesłane 
do szkół na terenie  Gminy Nowy Wiśnicz.

ZAPRASZAMY na naszą stronę internetową www.bi-
bliotekanowywisnicz.pl  oraz do korzystania z katalogu on-
line i wypożyczania książek, które sukcesywnie pozyskuje-
my, biorąc zawsze pod uwagę sugestie czytelników.

                                                        Barbara Wiśniewska

Feryjne zajęcia w bibliotece. Fot. archiwum biblioteki

Laurki na Dzień Babci. Fot. archiwum biblioteki
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DWA KRZYŻE
Motyw do tego artykułu zaczerpnąłem z zasłysza-
nego opowiadania Pana Albina Kiełtyki, organisty 
w Królówce. Historia dotyczyła brzozowego krzyża na 
parceli należącej do rodziny Drożdżów, leżącej pomię-
dzy potokiem Polanka a drogą powiatową oznaczoną nr 
2082 K. 

Jednak, kiedy odwiedziłem to miejsce zobaczyłem ka-
mienny, czworoboczny postument, zakończony rzeźbio-
nym globem ziemskim oplecionym przez węża. Całość 
zwieńczał smukły żeliwny krzyż z wizerunkiem Chrystusa, 
a miejsce tego przydrożnego kultu było ogrodzone, również 
kutym płotkiem. Wokół krzyża posadzone kwiaty świadczy-
ły o sprawowaniu opieki nad tym miejscem. I nic by w tym 
nie było dziwnego, bo przecież kapliczki, figury i krzyże 
przydrożne są bardzo charakterystyczne dla polskiego kra-
jobrazu, a fundatorzy i ich spadkobiercy starają się dbać o te 
obiekty kultu religijnego, gdyby nie zasłyszana opowieść 
o krzyżu, ale brzozowym.
Dowiedziawszy się, gdzie mogę spotkać właścicielkę po-
sesji, Panią Wandę Drożdż 
(z domu Gołdas), postanowi-
łem ją odwiedzić. Pani Wanda, 
osoba w sędziwym wieku 
i o pogodnym usposobieniu, 
zaczęła opowiadać. Jak się po 
chwili okazało, z tym miej-
scem wiążą się dwie różne hi-
storie.
Żeliwny Krzyż  

Historia żeliwnego krzy-
ża zwanego też „czarnym 
krzyżem”, sięga czasów, co 
najmniej drugiej połowy 
XIX wieku, kiedy to nieja-
ki Kowalczyk, mieszkaniec 
Nadola I w Królówce, do któ-
rego wcześniej należała owa 
działka, ufundował żeliwny 
krzyż „jako podziękowanie 
Bogu za dobrodziejstwa, któ-
rych doświadczył”. Pani Wanda 
nie umie powiedzieć, w jakich 
okolicznościach własność 
ziemska Kowalczyka przeszła 
na nazwisko Drożdżów, ale 
z opowieści rodzinnych wyni-
ka, że przodkowie męża naby-
wając prawo do gospodarstwa, 
również przejęli opiekę nad krzyżem. Jak twierdzi - jeszcze 
przed kilkudziesięciu laty na postumencie był ledwo wi-
doczny napis. Ale czas zrobił swoje. Kiedy z mężem, cho-
dziliśmy porządkować i przystrajać to miejsce, elementy ka-
mieniarki były już w stanie grożącym osunięciem się krzyża 
z postumentu - wspomina. Rodzina Drożdżów na rok przed 
śmiercią Leopolda (męża Pani Wandy) postanowiła wyre-
montować kamieniarkę i odnowić krzyż. Dokonał tego ka-

mieniarz z Cichawki, ale napisów niestety nie udało się już 
odtworzyć. Według Pani Wandy, z krzyżem wiążą się wspo-
mnienia dotyczące I wojny światowej. Prawdopodobnie 
mieszkańcy Królówki, w wyniku przymusowego poboru 
do austriackiej armii, przed wyruszeniem na wojnę mod-
lili się przy tym krzyżu o szczęśliwy powrót i może także 
tam byli żegnani przez rodziny. Natomiast w rozmowie z 99 
letnim Panem Marianem Drożdżem, którego dom rodzinny 
stał nieopodal krzyża, dowiaduję się, że z przekazów do-
mowników ów krzyż utkwił mu w pamięci jako miejsce 
błagalno-dziękczynne tych osób, które wyruszyły na wojnę 
polsko-bolszewicką. Jednak biorąc pod uwagę czas fundacji 
krzyża i wspomnianą jego funkcję modlitewno-dziękczyn-
ną o zabarwieniu patriotycznym, można również domnie-
mywać, że owo „podziękowanie Bogu za dobrodziejstwa”, 
których doświadczył fundator, mogło być powiązane rów-
nież z Powstaniem Styczniowym. 
Brzozowy krzyż

 Natomiast w sąsiedztwie ww. żeliwnego krzyża w roku 
1945 postawiono drugi, od-
ręcznie i na szybko wykona-
ny, brzozowy. Pani Wanda 
opowiada o wydarzeniach 
z końca wojny w Królówce. 
Podobno w kierunku wycofu-
jących się wojsk niemieckich 
(w styczniu) od strony koś-
cioła padł strzał. Opowieść 
potwierdza Pan Władysław 
Wolak. Cała akcja rozegrała 
się w okolicy jego rodzin-
nego domu. Co prawda Pan 
Władysław urodził się już 
po zakończeniu wojny, ale 
w domu rodzice i dziadkowie 
często opowiadali o wyzwa-
laniu Królówki spod niemie-
ckiej okupacji. Z jego relacji 
wynika, że kula dosięgła jed-
nego z niemieckich żołnie-
rzy, który nie nadążając za 
wycofującym się oddziałem, 
schował się w dołku po wap-
nie wykopanym przy ich sto-
dole. Pozycję nieszczęśnika 
podobno zdradziła lornetka, 
którą wykonywał rozpozna-
nie terenu. Blask odbijające-

go się światła w soczewkach lornetki posłużył sowieckiemu 
snajperowi za idealny cel (ojciec pana Władka z ukrycia 
obserwował to zdarzenie. Według niego strzał raczej padł 
od strony wzgórza Uzbornia). Po pewnym czasie pojawi-
li się sowieccy żołnierze, ściągnęli z zabitego buty i całą 
odzież, pozostawiając nagie zwłoki. Okoliczni mieszkańcy 
pochowali zastrzelonego Niemca w sąsiedztwie żeliwnego 
krzyża. Stąd też przez długie, powojenne lata, stały dwa 

Pani Wanda Drożdż przy krzyżu w Królówce
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krzyże – przydrożny żeliwny na kamiennym postumencie 
oraz skromny brzozowy  nad bezimienną mogiłą. Z czasem 
zetlały, przewracał się, wtedy stawiano nowy. Pomimo że 
pochowano tam żołnierza wrogiej armii, miejscowa spo-
łeczność zwyczajowo w listopadowe dni na jego mogile sta-
wiała zapalone znicze. 
Z relacji Pani Wandy dowiaduję się również, że około roku 
2011 do Królówki przyjechali przedstawiciele organiza-
cji zajmującej się poszukiwaniem i ekshumacją szczątków 
poległych w wojnie niemieckich żołnierzy. Jednak badania 
(rozkopano teren wokół wskazanego miejsca) nie dały re-
zultatów. Po tych poszukiwawczych pracach, brzozowego 
krzyża już nie postawiono, uznając, że albo miejsce po-
chówku różniło się od wskazanego, albo nie zachowały się 
żadne szczątki.
Zapiski z kroniki parafialnej

W trakcie zbierania materiałów dotyczących artyku-
łu „Dwa krzyże” odwiedziłem również Proboszcza Parafii 
Przemienienia Pańskiego w Królówce ks. prałata Józefa 
Janusa. Dzięki jego przychylności, na łamach gazety „WW” 
możemy opublikować obszerne wspomnienia zapisane 
w kronice parafialnej przez ówczesnego proboszcza ks.  
prałata Michała Ćwika, a dotyczące chwili wyzwolenia 
Królówki spod okupacji niemieckiej w styczniu 1945 roku. 

Leszek Marszałek

Fragmenty kroniki pisanej przez ks. Michała Ćwika, 
który pełnił funkcję Proboszcza Parafii Przemienia 
Pańskiego w Królówce od 24 listopada 1934 r. do 29 
kwietnia 1968 r. Zamieszczony tekst zawiera oryginalną 
pisownię autora.

„Po denerwującej jesieni 1944, kiedy pół diecezji tarnow-
skiej aż po Czarną koło Tarnowa zajęte było (już) przez woj-
ska armii sowieckiej, w styczniu przyszła kolej i na dalsze 
części. Okropne trudności przechodzili parafianie z okopami 
przez całe lato i zimę (chodzi o przymusowe kopanie oko-
pów w Starym Wiśniczu i Kobylu do których Niemcy anga-
żowali również mieszkańców Królówki. Red.). Aż tu wresz-
cie około 15 stycznia powoli usunęli się Niemcy od pilnowa-
nia i straży przy okopach. W jednej nocy znikli – ludziska już 
coś przeczuwali i głośno mówili „coś będzie”. Niemcy od 
okopów zwiali. Powoli z dala dał się słyszeć głuchy odgłos 
strzałów. To armia sowiecka zdążała od Tymowej i Rajbrotu 
ku Muchówce i Królówce. Dnia 17 stycznia już coraz więcej 
Niemców na Muchówce. Rabują konie i co się da. Dnia 18 
stycznia przed południem o godz. 11:30 po skończonym po-
grzebie matki proboszcza, księża zebrani w plebani usłyszeli 
pierwszy nalot na Muchówkę i pożary. Już było wiadomo, 
że front blisko. Ludzie pochowali co mogli. Proboszcz nic 
nie ratował, bo nie miał kto i był przygnębiony pogrzebem 
matki. Dnia 19 stycznia w południe zjechał się z Muchówki 
ksiądz Pałys, bo już tam nie było co robić. Do 12 godzin 
mieli mieszkańcy się uwinąć bo spodziewano się oporu na 
Muchówce. Wieczorem i za dnia rzeczywiście nadeszły dal-
sze naloty. Niemcy broniący się palili sami domy i pod osło

WYZWOLENIE KRÓLÓWKI OD OKUPACJI NIEMIECKIEJ - ROK 1945

Żeliwny krzyż w Królówce

Fragment zapisków z kroniki ks. Michała Ćwika
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ną dymu cofali się. Najcięższą noc przeżyliśmy z dnia 19 na 
20 stycznia. Na Muchówce już w nocy nadciągnęły wojska 
sowieckie a Niemcy nocą dali drapaka przez Królówkę. Ale 
jeszcze nie zrezygnowali z walki, podsunęli się od Olchawy 
i na Nadolu oparli. Pierwsze straże sowieckie zobaczyliśmy 
z piwnicy nad ranem 20 stycznia. Za nimi karabiny maszy-
nowe i armaty ustawione koło nowego kościoła, plebani, na 
podwórzu, za stajniami i stodołami. Co robić widoczną rze-
czą było, że tu będzie wiel-
ka rozgrywka. Zebranym 
domownikom w piwnicy 
(proboszcz. Red.) udzielił 
absolucji i wszyscy byliśmy 
przygotowani na śmierć. 
Na wieży obserwatorium 
– będzie źle z kościołem. 
Tyle pracy ludzkiej pójdzie 
na marne. Oficer kierują-
cy uspokoił mnie, że nic 
się nie stanie wnet za jaką 
godzinę germańców wyku-
rzą. Zaczął się silny ogień, 
trwał ze dwie godziny i po 
południu rzeczywiście zwi-
nięto telefony i wszystko 
dalej popędziło uciekają-
cych Niemców. Od wstrzą-
su (strzałów i wybuchów. 
Red.) na kościele wypadło 
okno frontowe przy wiel-
kim kamiennym krzyżu na 
fasadzie kościoła, dalej 2 
okna wieżowe całkowi-
cie - witraże geometryczne 
i niestety -zostały uszko-
dzone 2 witraże w kościele, 
w prezbiterium od północy, 
tj. witraż Ukrzyżowanie 
P.J. i Zmartwychwstanie 
P.J. Przez witraż Świętej 
Rodziny w nawie od północnej strony frontu tylko kulka ka-
rabinowa i zostawiła mały ślad. Jak to będzie można na-
prawić i za co, to pokarze przyszłość, jeżeli Bóg pozwoli 
przeżyć tę wojnę. W Muchówce 29 gospodarstw spalonych 
częściowo lub całkowicie. W Królówce 11 – a więc około 
40 gospodarstw zniszczonych. A trzeba przyznać, że spalili 
je Niemcy, cofając się i podpalając budynki. Jeżeli się nie 
chciało podpalić to benzyną polewano i podpalano. Nawet 
polewano benzyną maszyny i niszczono wszystko systemem 

„krzyżackim”. Kiedy wojska sowieckie ruszyły z Królówki 
za Niemcami, samym wieczorem około godz. 5:30 dał się 
słyszeć silny huk. To z gór (pagórków) Niemcy bili na koś-
ciół. Jeden pocisk zapalający o silnym świetle fosforowym 
padł za stajnię plebańską, a potem jeszcze dwa w równej 
linii – jeden przy studni na dole koło stawu w role, a jeden 
w łąkę na (…). Całe szczęście, że nie trafiono ani w koś-
ciół, ani w plebanię. Huk był tak wielki, że zgasło światło 
w plebani. Co robić? Do piwnicy! Byliśmy przekonani, że 

gdzieś ukryci na pagórkach Niemcy spalą wieś. Zwłaszcza 
nie było obrony, bo wojska całkiem się usunęły. Została tyl-
ko jedna armata, którą nie można było usunąć, bo zepsuło 
się koło. Wobec tego obawialiśmy się, że mogą nocą Niemcy 
ją spostrzec i zniszczyć wieś. Na szczęście skończyło się na 
tych 3 strzałach. Wyszliśmy z piwnicy i resztę nocy przespali 
w ubraniu i w butach na łóżkach. Rano 21 stycznia udaliśmy 
się do kościoła. Przyszło trochę ludzi odprawiliśmy mszę 

cichą. Jaki przykry widok 
przedstawił się koło kościoła. 
Pełno szkła w kościele prze-
ciąg zimno – Była to niedziela 
ostatnia przed Septuagesima 
(niedziela siedemdziesiątni-
cy. Red.) W parafii na przy-
szłą niedzielę miało się od-
być 40 g. nabożeństwo, ale 
jak? Zapowiedziałem tedy, 
aby znieść słomy i konopi - 
trzeba zrobić słomiane maty 
na okna (panowały wtedy 
siarczyste mrozy). Z kono-
pi Jakub Wołowczyk ukręcił 
sznury, a ze słomy parafianin 
ks. Zyma zrobił maty i tak za-
bezpieczywszy okna, można 
było urządzić nabożeństwo 
40 godzinne. W tę samą nie-
dzielę, 21 stycznia wezwałem 
parafian do modlitwy dzięk-
czynnej Bogu za ocalone 
życie, większą część domów 
a przede wszystkim kościół 
Boży, który oszczędził prawie 
cudem! Przez szereg tygodni 
przedtem z rozporządzeniem 
kurii Biskupiej odprawia-
no po diecezji nabożeństwa 

„Pro salute vivorum” (za zba-
wienie życia). Nabożeństwo 

to mogło być raz w tygodniu z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu, albo do patrona kościoła, albo do świętych 
szczególną czcią otoczonych w parafii. Mając w Królówce 
łaskami słynący obraz Przemienienie P.J, odprawiłem uro-
czyste wotywy do Przemienienia Pana Jezusa co prawda 
chodzili parafianie na te nabożeństwa, a nawet pobożniejsi, 
zwłaszcza niewiasty na kolanach szły na ofiarę koło ołtarza, 
jak to jest w zwyczaju w Królówce na odpuście. Niektórzy 
mówili: „Może nas ta wojna ominie – tu nie ma okopów, 
gdzie by się ta pchali w taką dziurę”. Nie bądźcie tacy pew-
ni tylko Boga proście, mówiłem, nie wiadomo, gdzie może 
wojna dosięgnąć. Może tam, gdzie się najmniej spodzie-
wacie. I rzeczywiście gdzie były okopy – nie było oparcia 
– w Królówce i na Muchówce nie było okopów, a walka była. 
Ale dzięki bogu, że tylko takie straty były, bo zanosiło się 
na większe nieszczęścia. Cudowny Przemieniający Jezus 
osłonił Królówkę od nieszczęść większych i kościół od rui-
ny. Więcej ucierpiał kościół w Muchówce bo tam wszystkie 

Ks. prałat Michał Ćwik. Obraz olejny na płótnie, autor nieznany
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szyby wyleciały i koś-
ciół jak mnie informuje 
ks. Pałys otrzymał około 
17 pocisków! Nowa ple-
bania co dopiero posta-
wiona w Muchówce zo-
stała również uszkodzo-
na. Wzywałem parafian 
z Królówki, aby co mogli 
pomagali tym, którzy są 
zniszczeni, a więc żywno-
ści dla ludzi i bydła, któ-
re zostało. Sam czasem 
mogłem to pomogłem. 
Dużo pomóc nie mogłem 
bo wcześniej Niemcy 
postarali się o to, aby 
proboszcz w całości od-
dał kontyngent zbożowy 
i oddałem go 30 metrów 
zboża i 30 metrów ziem-
niaków z 18 morgów zie-
mi we własnym zarządzie, 
bo reszta była w dzierża-
wie…

opracowanie Redakcja

Kościół w Królówce. Fot. Archiwum rodzinne 
Apolonii Mus.

Od lewej ks prałat Michał Ćwik, Helena i Stanisław 
Osikowie z córką Anną oraz ks. Kazimierz 
Krawczyk.
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WOJCIECH SAMEK
 SPOŁECZNIK, PARLAMENTARZYSTA, WIZJONER

Dziś prawie zapomniany. A jednak Ziemia Wiśnicka 
przed laty miała swojego posła. Wojciech Samek miesz-
kaniec Kobyla tym nielicznym, którzy jeszcze go pamię-
tają kojarzy się z osobą zabiegającą o wspólne dobro, 
dążącą do poprawy bytu innych, rozbudzającą świado-
mości o prawach do swobodnego określenia statusu po-
litycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego 
oraz próbującą stworzyć lokalną wspólnotę opartą na 
dialogu społecznym. 

Urodził się 20 lutego 1896 r. Po ukończeniu sześciu klas 
szkoły powszechnej, podjął naukę zawodu stolarza w naj-
większym warsztacie stolarskim w Bochni u Jana Tabora, 
gdzie po czterech latach został czeladnikiem, a po sześciu 
mógł już samodzielnie prowadzić swój warsztat. Tam też 
w rozmowach z pracownikami i klientami warsztatu za-
czyna zaznajamiać się z sytuacją polityczno-gospodarczą 
Galicji. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa został 
wcielony do armii austriackiej, a że do karabinu był za mło-
dy, trafia do budowy mostów w Przemyślu. Ranny w prawą 
dłoń od eksplozji granatu po hospitalizacji wraca do domu 
na rekonwalescencję, jednak rozległa kontuzja wymagała 
dalszego leczenia w Krakowie, a potem w Rabce. 

Po powrocie do Kobyla założył rodzinę, otworzył war-
sztat stolarski, w którym ucząc się, zdobywali zawód kolej-
ni rzemieślnicy. Włącza się w działalność kółka rolniczego, 
które w tym okresie pełniło m.in. rolę dydaktyczną w wy-
chowywaniu organizatorów życia społecznego na wsi, póź-
niej zostaje jego prezesem, a z rodziną prowadzi „kółkowy” 

sklep. 
Swoją aktywność społeczną i polityczną rozpoczął na pro-
gu odrodzonego państwa polskiego. M.in. pod wpływem 
poglądów wielkiego orędownika potrzeby organizowania 
się społeczności wiejskich w celu „odmiany swego losu”, 
księdza Stanisława Stojałowskiego, który gościł u miesz-
kańców Kobyla, a także Władysława Kiernika, bocheńskie-
go działacza oraz Wincentego Witosa, Samek zaangażował 
się w tworzenie ruchu ludowego w powiatach:  bocheńskim, 
brzeskim, limanowskim i nowosądeckim. Kiedy lokalna 
społeczność dostrzegła w nim zacięcie działacza, zaczęli 
wybierać go do różnych organów przedstawicielskich, m.in. 
na sołtysa.

Z biegiem czasu Samek zdobywa rozległą wiedzę i świa-
domość polityczną. W dużej mierze swoją opinię buduje 
w oparciu o materiały prasowe z różnych opcji politycznych 
oraz kontakty z osobami działającymi w samorządach róż-
nego szczebla i ludźmi z różnych organizacji (w archiwum 
rodzinnym zachowały się jeszcze prenumerowane przez 
niego gazety z okresu międzywojennego, m.in. „Rola”– 
ilustrowany bezpartyjny tygodnik ku pouczeniu i rozryw-
ce wydawany w Krakowie, „Goniec Poranny” wydawa-
ny we Lwowie, „Goniec Krakowski”, „Przyjaciel Ludu”, 

„Naprzód” oraz „Lud Katolicki”).
W pamięci najstarszych mieszkańców Kobyla, a także na 

fotografiach został utrwalony obraz, kiedy niemal w każde 
niedzielne ciepłe popołudnie grupa mieszkańców zbierała 
się na podwórku, koło domu Samka i prowadziła dyskusje 

Niedzielne spotkanie u sołtysa Samka. Fot. Czesław Wyrwa (wiśnicki fotograf.)
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o różnych nurtujących ich sprawach, wymieniali myśli i po-
glądy. Działanie na rzecz lokalnej społeczności nie byłoby 
możliwe bez pomocy osób, z którymi współpracował, m.in.  

-Teofilem Jaroszem, Antonim Kowalińskim, Wojciechem 
Kowalińskim, braćmi Bogusławem i Kazimierzem Bernady  
kierownikiem szko-
ły  Włodzimierzem 
Bundziakiem, oraz księ-
dzem Antonim Gawędą 
i doktorem Władysławem 
Jabłońskim. 
Jego poglądy nie zawsze 
były dobrze widziane 
przez ówczesne władze. 
Po dwóch latach sołtyso-
wania, (w 1936 r.) staro-
sta odsunął go od pełnio-
nej funkcji z powodu nie-
lojalnego odnoszenia się 
do polityki sanacyjnej, 
ale lokalna społeczność 
ponownie go wybrała. 
Był jednym z organiza-
torów Wielkiego Strajku 
Chłopskiego na bocheńszczyźnie (masowa polityczna ma-
nifestacja rolników, kierowana przez ludowców, która mia-
ła miejsce w sierpniu 1937 r., zorganizowana pod hasłem 

„przywrócenia chłopu w Polsce praw do życia, a krajowi 
ładu, porządku i bezpieczeństwa”), za co trafia pod sąd. Jak 
później przyznał - strajk nie przyniósł spodziewanych efek-
tów. 

Trudne chwile przeżywał również podczas drugiej woj-
ny światowej. Niemcy nakazywali zbieranie narzucanych 
kontyngentów, starał się działać tak, by zebrać jak najmniej 
bo wiedział, że bieda i niedostatek zagląda 
do chłopskich chałup. Nie raz myślał, by 
z sołtysowania zrezygnować, lecz sytuacji 
i tak by to nie zmieniło, a ludziom trzeba 
było jakoś pomóc, tym ze swojej wsi, ale 
również Żydom i więźniom obozu przej-
ściowego. Sytuacja w domu była niebez-
pieczna - Samek był członkiem trójki po-
wiatowej „Rocha” Batalionów Chłopskich 
ps „Komar”.  Na górze w dawnej stolarni 
przesiadywali Niemcy doglądający obo-
zu w Kobylu, a w letniej kuchni pod pod-
łogą partyzanci urządzali narady. Z relacji 
wnuczki, Pani Aliny  Bukowskiej, dowia-
duję się, że „planowali atak na kwaterę 
Niemców stacjonujących w szkole, ale dziadek sprzeciwiał 
się tej akcji w obawie przed spaleniem wsi i wymordowa-
niem mieszkańców w odwecie”.

Wspomina również sytuację, jak w stodole, w trumnie 
wyprodukowanej w jego stolarni ukrywał do czasu przerzu-
tu młodego mężczyznę, który uciekł z niemieckiego obozu 
pracy w Kobylu (jego tożsamość znana była tylko łącz-
nikom i partyzantom). Po wojnie z ramienia Stronnictwa 
Ludowego został wybrany wójtem w Nowym Wiśniczu (sta-
nowisko to sprawował stosunkowo krótko) oraz członkiem 

Powiatowej Rady Narodowej. Nie zaprzestał prowadzenia 
jawnej działalność propagandowej przeciw ówczesnej po-
lityce rządu, za co przed pierwszymi po wojnie wyborami 
do sejmu w 1947 roku, z obawy decydentów, „na wszelki 
wypadek” trafił na sześć miesięcy do aresztu UB w Bochni. 

Dodatkowo skazano na 
taki sam wyrok jego zięcia. 
Pomimo tego zdarzenia nie 
przerwał działalności w ru-
chu ludowym. 

W kolejnych latach za-
siadał w zarządzie powiato-
wym oraz w radzie naczel-
nej PSL. Po śmierci Bieruta 
pojawiła się iskierka na-
dziei, że sytuacja politycz-
na w kraju się zmieni. Pełen 
wiary w lepszą przyszłość 
dla chłopów i wsi wystarto-
wał w wyborach do Sejmu 
Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej II kadencji, które 
odbyły się w dniu 20 stycz-
nia 1957 roku. 

Ten prosty rzemieślnik, ideowiec i działacz Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego z Kobyla odnosi wyborczy sukces, 
zostając posłem. Jego poselska działalność trwa od 20 lu-
tego 1957 r. do 20 lutego 1961 r. Jednak kolejne miesiące 
parlamentarzysty uświadamiały mu bezsilność politycz-
ną Klubu Poselskiego ZSL, który liczył wtedy aż i tylko 
117 posłów przeciwko Klubowi PZPR z 238 posłami. Inne 
Kluby w Sejmie łącznie to 99 posłów. Na koniec kadencji 
rozgoryczony opowiadał, że niewiele udało mu się zrobić, 
bowiem za próby „przeciwstawiania się” władzy ludowej, 

ZSL-owców spotykały szykany. 
Dopóki zdrowie pozwalało, aktywnie 
działał społecznie i politycznie. Pomimo 
tego, że za jego działalności wieś bardzo 
się zmieniła (utwardzone drogi, wybudo-
wane mosty, edukacja dorosłych w Kółku 
Rolniczym i Kole Gospodyń Wiejskich), 
ciągle był niezadowolony z tego, co uda-
ło mu się osiągnąć. Jego wielkim marze-
niem było wybudowanie szkoły z praw-
dziwego zdarzenia, bo ta, do której cho-
dził, nadal funkcjonowała. 
Największą jego bolączką w ostatnich la-
tach życia (zm. 25 czerwca 1986 r.) była 
świadomość, że zanika potrzeba spotyka-

nia się, dyskutowania i radzenia o ważnych a czasem i przy-
ziemnych sprawach. Że w lokalnych, wiejskich społecz-
nościach obumiera ten twórczy entuzjazm sprzed lat, który 
tak bardzo starał się rozniecać wśród kolegów i sąsiadów. 
Dziś po latach możemy powiedzieć, że swą wytrwałą pracą 
i postawą zaszczepił w lokalnej społeczności potrzebę in-
teresowania się sprawami publicznymi, która prowadzi do 
budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Bernadetta Błoniarz

Tablica upamiętniajaca poległych w wiel-
kim Strajku chłopskim w 1937 r. wmu-
rowana na budynku obecnej biblioteki 
w Starym Wiśniczu.

Działacze ludowi na podwórzu w gospodarstwie Wincentego Witosa 
w Wierzchosławicach.
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W 2019 roku przypada 20 rocznica powstania Klubu 
Sportowego Ceramika Muchówka. Głównym celem 
przyświecającym założycielom była promocja zdrowia 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Aby móc spełnić 
zakładany cel, potrzebna jest baza sportowa z niezbędną 
infrastrukturą, zarząd zapewniający odpowiednią orga-
nizację oraz pasjonaci, którzy pro bono poświęcają swój 
czas, a nie rzadko również swoje pieniądze, wspierając 
lokalny sport.
W dniu 4 października 1998 roku staraniem kilku „zapa-
leńców sportowych” powołano do życia Klub Sportowy 
Ceramika Muchówka. W dniu 5 stycznia 1999 r. w Sądzie 
Okręgowym w Tarnowie klub został wpisany do Krajowego 
Rejestru Sądowego. 
Pierwszym prezesem klubu, jak również trenerem, został 
Jerzy Czapeczka. Do roz-
grywek piłkarskich w kla-
sie „B” na sezon 1999/2000 
zgłoszona została drużyna 
seniorów. Pierwszy sezon, 
dzięki uprzejmości władz 
Beskidu Żegocina, drużyna 
rozgrywała mecze na boisku 
w Rdzawie, drugi – za zgodą 
władz Szreniawy – w Nowym 
Wiśniczu. 
12 sierpnia 2001 roku, w rok 
po rozpoczęciu budowy boi-
ska, położonego wśród pięk-
nego krajobrazu pól i lasów, 
jednego z ładniejszych boisk 
w powiecie bocheńskim, KS Ceramika Muchówka zainau-
gurowała na własnym obiekcie rozgrywki piłkarskie rundy 
jesiennej 2001/2002. Trzeba przyznać, że gdyby nie przy-
chylność gminnych władz samorządowych, upór i zaanga-
żowanie radnych, sołtysa, działaczy klubowych, piłkarzy 
oraz ludzi, którym sport leży na sercu, nie powstałby tak 
piękny obiekt. Dużą część prac zrobiono nieodpłatnie sy-
stemem gospodarczym: wykonano i zamontowano bramki, 
siatki za bramkami do wyłapywania piłek (o wysokości 6 m, 
szerokości 30 m), ułożono korytka do odprowadzania wód 
gruntowych na długości 80 m, wykonano nowy mostek na 
drodze dojazdowej do boiska oraz wiele innych drobniej-
szych prac. 

W pierwszym meczu drużyna Ceramiki podejmo-
wała zespół Błyskawicy Proszówki, który pokonała 2:0. 
Rozpoczęcie spotkania poprzedziła ceremonia poświęcenia 
boiska, dokonana przez ks. Proboszcza Ryszarda Pietrasika.   

Jak duże jest zainteresowanie rozgrywkami mieszkań-
ców Muchówki, świadczy fakt, że cyklicznie na mecze 
przychodzi około 300 osób. Rekord frekwencji padł podczas 
spotkania rozegranego w dniu 4 listopada 2001 r., w którym 
drużyna Ceramiki pokonała zespół KS Trzciana 2000 5:3, 
a mecz obejrzało ok. 700 osób (w tym duża grupa kibiców 
z Trzciany i Żegociny).
W sezonie 2002/2003 oprócz seniorów, zgłoszono do rozgry-
wek drużynę trampkarzy młodszych, a w sezonie 2003/2004 

juniorów starszych. W sezonie 2004/2005 drużyna tramp-
karzy młodszych została przemianowana na trampkarzy 
starszych. Po siedmiu latach występowania w „B” klasie, 
drużyna Ceramiki w sezonie 2007/2008 awansowała do „A” 
klasy, w której grała do 2013 roku. W sezonie 2012/2013 
Ceramika zajęła ostatnie miejsce w tabeli i została zdegrado-
wana do niższej ligi. Degradacja nie trwała długo, ponieważ 
już w kolejnym sezonie, Ceramika uzyskała awans i wróciła 
do A klasy Bocheńskiego Podokręgu Piłki Nożnej.  

Po awansie do A klasy w 2014 roku, boisko KS Ceramiki 
Muchówka nie uzyskało od Małopolskiego Związku Piłki 
Nożnej w Krakowie certyfikacji na prowadzenie rozgrywek 
na swoim boisku (m.in. brak szatni dla sędziów, gospo-
darzy i gości wyposażonych w prysznice z ciepłą i zimną 
wodą, brak wc, brak trwałego ogrodzenia boiska). W związ-

ku z czym, dzięki przychylności 
Zarządu WKS Szreniawa Nowy 
Wiśnicz nasza drużyna rozgrywa-
ła przez 3 sezony mecze na obiek-
cie Szreniawy. 

W 2002 roku na budowę boi-
ska sportowego przeznaczone 
zostało 6000 złotych. Z pieniędzy 
tych wykonano drenaż na polu 
karnym boiska oraz utwardzono 
szlaką drogę dojazdową do boiska 
na połowie swej długości tj. ok. 
150 m. Wokół boiska ustawiono 
też 10 słupów elektrycznych pod 
oświetlenie boiska. W 2007 roku 
wykonano boksy dla drużyn oraz 

zakupiono drugą szatnię. Następnie w 2009 roku wykonano 
trybuny i utwardzono drogę dojazdową do boiska. W 2010 
roku zmodernizowano płytę boiska, wykonano drenaż oraz 
zainstalowano oświetlenie (10 lamp). W 2011 roku zmoder-
nizowano płytę boiska oraz wybudowano toaletę, a dzięki 
składkom kibiców zakupiono do klubu kosiarkę do trawy 
oraz podkaszarkę za kwotę 2 500 złotych. Oprócz tego za-
sadzono wokół obiektu sportowego krzewy (tuje - 220 szt., 
również z własnych środków). W 2015 roku wykonano fun-
damenty pod budowę nowej szatni z płytą betonową, ka-
nalizację ściekową oraz zamontowano szambo. Pod koniec 
2016 roku wybudowano w stanie surowym zamkniętym 
szatnię (budynek przykryty, zamontowana stolarka okienna 
i drzwiowa). Wywiercona została również studnia głębino-
wa, zamontowana pompa i doprowadzona woda do budyn-
ku (bez hydroforu). Koszt inwestycji w 2016 roku wyniósł 
ponad 120 tys. złotych. Na 2017 rok z budżetu Gminy przy-
znano 80 tys. zł, co pozwoliło na dalsze prace przy budowie 
szatni. Wykonano instalację elektryczną w budynku wraz 
z przyłączem, tynki wewnątrz wszystkich pomieszczeń, 
wyłożono płytki na posadzce i ścianach. Dzięki zabiegom 
Zarządu Klubu pozyskano sponsorów, m.in. firma „Bilit” 
– pana Jerzego Dymury, która nieodpłatnie wykonała we-
wnątrz budynku instalację wodno – kanalizacyjną, zamon-
towała „biały montaż” tj. 6 umywalek, 5 natrysków, 4 ubi-
kacje. Oprócz tego wykonano drenaż za zachodnią bramką - 

KLUB SPORTOWY CERAMIKA MUCHÓWKA

Poświęcenie boiska podczas pierwszego meczu. 
Fot. archiwum klubu Ceramika Muchówka.
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70 metrów, zmieniono blachę na 2 boksach dla zawodników, 
odremontowano trybunę (wymiana drewnianych desek 
i malowanie). Za pozyskane pieniądze od innych sponsorów 
zakupiliśmy kosiarkę do trawy (traktorek), pozyskaliśmy 
ok. 10 m3 asfaltu na utwardzenie terenu przed szatnią, zaś 
we własnym zakresie zakupiliśmy farbę i pomalowaliśmy 
wszystkie pomieszczenia w szatni. W 2018 roku za jedną 
bramką wymieniliśmy siatki na piłkochwyty oraz pozyska-
liśmy od Szreniawy Nowy Wiśnicz likwidowaną trybunę na 
ok. 100 miejsc. Wykonano również nawierzchnię asfaltową 
na całej długości drogi prowadzącej do boiska.

Od jesieni 2017 roku mamy, dzięki wszystkim wykona-
nym pracom związanym z budową szatni, po otrzymaniu li-
cencji od MZPN w Krakowie, możliwość rozgrywania me-
czów na własnym stadionie. Muszę zaznaczyć, że wszystkie 
sprawy, prace i działania organizacyjne były wykonywane 
społecznie przez Zarząd Klubu i zawodników.

W obecnym roku 2019 Urząd Miejski w Nowym 
Wiśniczu na dalsze prace przy budowie szatni przeznaczył 
80 tys. zł. Z tych pieniędzy będzie zrobiona elewacja ze-
wnętrzna i położona kostka brukowa wokół całego budynku 
szatni.

W rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 drużyna seniorów 
występowała w klasie „A” bocheńskiego PPN. Po 13 roze-
granych meczach zajmuje 3 miejsce w tabeli (na 14 drużyn), 
zdobywając 26 pkt. W rozgrywkach udział bierze 25 zawod-
ników. Ponadto w rundzie jesiennej Ceramika rozegrała 3 
mecze w Pucharze Polski. Podczas przygotowań do rundy 
wiosennej sezonu 2018/2019 Ceramika rozegrała 7 meczów 
sparingowych, w których zwyciężyła 5 razy, a tylko dwu-
krotnie musiała uznać wyższość przeciwników. Pierwsze 
spotkanie rundy wiosennej rozegrane zostanie 23 marca 
2019 r. Na własnym boisku Ceramika będzie podejmować 
drużynę WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz. 

Drużyna trampkarzy starszych występuje w lidze bo-
cheńsko-brzeskiej. Po rundzie jesiennej zajmuje 8 miejsce 
w tabeli. Trenerem obu drużyn jest pan Mateusz Fortuna.
W klubie pracowali następujący szkoleniowcy: seniorzy - 
Czapeczka Jerzy, Florkowski Zbigniew, Tabaszewski Antoni, 
Wołek Wojciech, Capiga Rafał, Wrona Wojciech, Łukasik 
Piotr, Motak Marcin, Tarasek Leszek, Fortuna Mateusz, 
Stokłosa Tobiasz – trener juniorów, Zdebski Wojciech – ju-

niorzy i młodzicy, Kupiec Konrad, Kupiec Jakub i Fortuna 
Mateusz - trampkarze starsi. 
Barwy Klubu: zielono - żółte. 
Wymiary boiska: długość 95,60 m, szerokość 58,54 m.
Prezesi KS Ceramika Muchówka:
Czapeczka Jerzy - 1999-2002,
Tworzydło Stanisław - 2002-2003,
Wołek Kazimierz - 2003-2007,
Capiga Rafał -2007-2008,
Mroczek Józef - p.o prezesa 
2008-2010,
Duś Wiesław 2010 - do dzisiaj
Aktualny skład Zarządu:
Duś Wiesław - prezes,
Dymura Jerzy - wiceprezes,
Tworzydło Rafał - skarbnik,
Stary Władysław - członek,
Krawczyk Radosław - członek,
Komisja Rewizyjna:
Fortuna Władysław - przewodniczący,
Krawczyk Kazimierz - członek,
Łukasik Piotr - członek.

W dniu 23 marca 2019 r. rozegrany został pierwszy mecz 
rundy wiosennej. Na boisko w Muchówce przyjechał ze-
spół WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz. Początek spotkania 
rozgrywany był w środkowej części boiska, jednak z cza-
sem inicjatywę przejęła Ceramika. Swoją przewagę udoku-
mentowała w 25 minucie, kiedy na listę strzelców wpisał 
się kapitan Radosław Krawczyk. Gospodarze poszli za cio-
sem i w 41 minucie wrzut z rzutu rożnego na gola zamienił 
Michał Mazurek, który uderzył piłkę głową i podwyższył 
wynik na 2:0. Druga połowa rozpoczęła się zaskakująco do-
brze dla gości, którzy w 46 minucie strzelili bramkę kontak-
tową. Ceramika nie potrafi ła w żaden sposób przeciwstawić 
się kolejnym atakom gości, którzy w 65 minucie doprowa-
dzili do wyrównania. Druga połowa meczu nie była zbyt 
okazałym widowiskiem. Dużo ostrej gry przez co sędzia 
zmuszony był do dyktowania rzutów wolnych. Dopisali za 
to kibice, którzy w liczbie około 300 osób dopingowali obie 
drużyny.

Wiesław Duś
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Szkolne zawody sportowe realizowane wg terminarza 
Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego mają na 
celu mobilizować uczniów do uczestnictwa w najbar-
dziej popularnych dyscyplinach sportowych. Należą do 
nich m.in. koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis 
stołowy, piłka nożna oraz lekkoatletyka. 

Rogrywane na szczeblach gminnych, powiatowych oraz 
rejonowych z różnymi, mniejszymi czy większymi sukcesa-
mi są powodem do satysfakcji dla zawodników, ich rodzi-
ców oraz nauczycieli. 
Niewątpliwym sukcesem są rozgrywki w tenisie stołowym. 
Należy tutaj wymienić uczniów SP w Starym Wiśniczu:  
Kacpra Burdaka, Wojciecha Krotosa, Igora Burdaka, któ-
rzy drużynowo zajęli 6 lokatę w rejonowych zawodach. 
Natomiast ich starsi koledzy indywidualnie: Maciej Put 
miejsce 13, a Gabriela Put 9 lokatę. Nie są to miejsca na 
podium, ale dotarcie do szczebla rejonowego, jest dużym 
osiągnięciem. 

Kolejną dyscypliną, w której możemy pochwalić się do-
brymi wynikami jest piłka siatkowa. Drużyna dziewczęca 
z SP w Kobylu awansując do powiatu, wywalczyła tam 1 
miejsce, a w rejonie 4. 
Pozostając w klimacie siatkówki, nie można pominąć osiąg-
nięć chłopców z SP z Królówki, którzy pokonując rywali na 
szczeblu powiatowym, awansowali dalej. Rejonowe zawo-
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Druk: Barbara Mastek Zakład Usług Poligraficznych „Printgraph”, ul. Adama 
Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko, tel. 146630750, nakład 600 egz.
Redakcja zwraca się z prośbą o nadsyłanie materiałów i tekstów do gazety na 
adres wydawcy i zastrzega sobie prawo do skracania tekstów.

SPORTOWE RYWALIZACJE
dy zakończyły się dla drużyny drugim miejscem.
Obecnie rozgrywane są zawody w piłkę ręczną. Jak na razie 
dwie drużyny chłopięce z Nowego Wiśnicza oraz dziewczę-
ta z Kobyla są przed rozgrywkami powiatowymi. 
Zawody wymagają przygotowania ze strony zarówno na-
uczycieli wychowania fizycznego, jak i uczniów. Spotkania 
przebiegają w zdrowej, sportowej atmosferze, mimo że 
rywalizacja występuje to jednak zawsze jest to okazja do 
dobrej zabawy, a nie tylko walka o zwycięstwo. Mecze 
rozgrywane systemem „każdy z każdym” dają okazję do 
zmierzenia możliwości i umiejętności w sportach druży-
nowych. Sukcesy na kolejnych szczeblach odzwierciedlają 
zaangażowanie i czas poświęcony treningom. Wszystkim 
uczestnikom gminnych zawodów sportowych gratulujemy 
sukcesów i życzymy dalszych na wyższych szczeblach!

Katarzyna Faber

Drużyna chłopców z SP Królówka - minisiatkówka ID

Drużyna dziewcząt z SP Kobyle -siatkówka IMS

Tenis stołowy - Igrzyska Dzieci

Drużyna chłopców z Nowego Wiśnicza - mini piłka ręczna ID
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Kredyt na dowolne cele konsumpcyjne. Oprocentowanie stałe: dla kredytów do 12 miesięcy 4,99%

w skali roku, dla kredytów powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 5,49% w skali roku, dla kredytów

powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy 5,99% w skali roku. Prowizja od kwoty przyznanego

kredytu: 3,00%. Maksymalny okres kredytowania: do 36 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu:

do 30.000,00 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,34% przy następujących

założeniach: całkowita kwota kredytu 15.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), całkowita kwota

do zapłaty 16.879,96 zł, oprocentowanie stałe 5,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu

1.879,96 zł (w tym: prowizja 450,00 zł, odsetki 1.429,96 zł), spłata kredytu nastąpi w 36

miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych: 35 rat po 456,39 zł, ostatnia 36 rata wyrów-

nawcza w wysokości 456,31 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 18.03.2019 r. na

reprezentatywnym przykładzie. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie

stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. Bank uzależnia przyznanie kredytu od

wyniku przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej Klienta.

Oddział w Nowym Wiśniczu, Rynek 23, 
- bankomat 24 h,
- wrzutnia nocna.
Filia w Bochni, ul. Konstytucji 1 C, 
- bankomat 24 h.
POK w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 
POK Lipnica Murowana 102, 
- bankomat 24 h.


