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ZIEMIA WIŚNICKA W STAREJ FOTOGRAFII - POŁOM DUŻY

W bieżącym nr „WW” w cyklu  pn. „Ziemia wiśnicka w starej fotografii”, tym razem prezentujemy obraz miejscowości 
Połom Duży. Uwiecznione sceny z codziennego życia, budynki i krajobraz stanowią nieocenione źródło informacji, które 
pobudza do refleksji i wspomnień. Dzięki tym zdjęciom na nowo ożywają wydarzenia, osoby i miejsca, które bieg czasu 
pomału wymazuje z pamięci, pozwala aby zostały zapomniane. 

Zamieszczone zdjęcia to zaledwie mały urywek historii tej wsi. Pierwsza wzmianki o Połomiu Dużym pochodzą z roku 
1355, ale prawdopodobnie już w pierwszej połowie XIII wieku na tych terenach istniało osadnictwo. Nazwę miejscowości 
można tłumaczyć pochodzeniem topograficznym bowiem tereny, na których położona jest wieś porastał kiedyś las, który 
w procesie akcji osadniczej został wykarczowany – stąd nazwa Połom.

Prezentowane zdjęcia pochodzą z prywatnego arch. Państwa Trzeciaków, oraz arch. Filialnej Szkoły Podstawowej  
w Połomiu Dużym.

Redakcja

Zdjęcie uczniów z rocznika 
1952 (VII klasa) przed szko-
łą oraz nauczycieli, od lewej: 
Jadwiga Kuklowa, Cecylia 
Puchała, ks. Władysław Łoś, 
kierownik szkoły Jan Kukla.

Remiza strażacka oddana do użytku w roku 1962. Prace przy żniwach w przysiółku Wólka pod Bukowcem, w tle 
chałupa p. Krawczykowej.

Przed domem Anny i Władysława Kurków, Wólka pod BukowcemZdjęcie z roku 1964 wykonane po lekcji religii, które odbywały się 
w prywatnym domu pani Wiktorii Kokoszki.

Józef Wołek, pierwszy na-
uczyciel i długoletni kierow-
nik Szkoły Podstawowej 
w Połomiu Dużym wraz z 
żoną, również nauczyciel-
ką.
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OD BURMISTRZA

W ostatnich tygodniach głównym i najważniejszym te-
matem, który zdominował wszystkie dziedziny życia jest 
pandemia. Jak w całym kraju i na świecie, z powodu „mo-
rowego powietrza”, utknęliśmy w domach, w odosobnieniu. 

Wyludnił się Wiśnicki Rynek, ulice, place zabaw, boi-
ska sportowe, Park 400-lecia, targ handlowy. Ucichł gwar 
w szkołach, przedszkolach. Zastygła działalność w wielu 
zakładach pracy, opustoszały kościoły. Co prawda życie 
przeniosło się do „sieci”, ale ta wirtualna egzystencja to na 
pewno nie nasz świat.

Uświadamiamy sobie, że z różnych plag, które często 
pojawiały się w historii ludzkości, najbardziej potwornymi 
dla ówczesnych były epidemie morowego powietrza (uwa-
żano, że to właśnie powietrze jest przyczyną moru czyli ma-
sowego umierania, co w wielu przypadkach nie odbiegało 
od prawdy bowiem ludzie często zarażali się przez rozsie-
wane wirusy drogą kropelkową wydychanego powietrza). 
Ten niewidoczny wróg nie tylko zbierał obfite żniwo śmier-
ci, ale siał ogromne przerażenie. 

Dzisiaj to my, zagrożeni koronawirusem, możemy oso-
biście doświadczyć powagi słów hymnu suplikacyjnego,  
w którym to na pierwszym miejscu wierni proszą Boga 
o wybawienie od „powietrza”, a dalej od „głodu, ognia  
i wojny”, (chociaż wszystkie z wymienionych kataklizmów 
i nieszczęść są równie przerażające i brzemienne w skut-
kach.)

W tych dniach warto przypomnieć, że również na wiś-
nickiej ziemi zachowały się ślady epidemii, które dawniej 

dość często nawiedzały miasto i okoliczne wsie, dziesiąt-
kując ich społeczność. Miejsca te zostały upamiętnione 
krzyżami lub kapliczkami. W XIX wieku istniał jeszcze tzw. 
cmentarz choleryczny w Chronowie w przysiółku Olszyny. 
W Królówce i Kobylu, miejsca cmentarzy cholerycznych 
początkowo oznakowano żeliwnymi krzyżami, które to w 
pierwszych latach XX w. zastąpiono kapliczkami fundacji 
lokalnych mieszkańców. W Nowym Wiśniczu na terenie os. 
Miejskie Pola stoi drewniany krzyż upamiętniający lokaliza-
cję masowego pochówku ofiar zarazy z minionych wieków. 
Natomiast na wzgórzu zamkowym znajduje się tzw. latarnia 
umarłych datowana na rok 1655, mająca charakter kaplicz-
ki słupowej z otworami, w której jeszcze do połowy XIX 
wieku, co noc zapalano ogień lampy oliwnej. Światło ta-
kiej latarni miało wskazywać drogę zbłąkanym wędrowcom  
i ostrzegać zdrowych przed wkraczaniem na teren zagrożony 
zarazą. Według przekazów takowe latarnie wznoszone były 
przy drogach wiodących do klasztorów (tam zwyczajowo 
znajdowały się szpitale), przy cmentarzach epidemicznych 
oraz przy bramach miast opanowanych przez „morowe po-
wietrze”. Wymienione miejsca dzisiaj już nie mają charak-
teru cmentarzy, a jedynie pozostają w pamięci mieszkańców.

Szanowni czytelnicy, pomimo trudnej epidemicznej sy-
tuacji przekazujemy w wasze ręce kolejny nr Wiadomości 
Wiśnickich, w którym zwracamy uwagę na ważne dla na-
szej społeczności daty i rocznice, a także ukazujemy współ-
czesny obraz życia gminnej wspólnoty.

Leszek Marszałek

„Na świecie było tyle 
dżum co wojen. 

Mimo to dżumy i woj-
ny zastają ludzi zawsze 

tak samo zaskoczonych.”                                          
Albert Camus „Dżuma”

Nie ma co ukrywać! 
Zaskoczył nas maleńki 
organizm SARS-CoV-2 
– nikt tak naprawdę nie 
wierzył, że dotrze do 
nas z dalekich Chin.  
A jednak przyszło się 
nam zmierzyć z zagroże-
niem, którego nie widać 

„gołym okiem”, a które czai się w drugim człowieku, często 
dziecku, które nie choruje, ale jest  jego nosicielem.  

Jak słyszymy z doniesień mediów, cały świat słabo radzi 
sobie z opanowaniem sytuacji. Kraje bogate, dobrze rozwi-
nięte, również nie dały rady. 

Najgorsze jest to, że nikt nie jest w stanie wiarygod-
nie określić końca tej bardzo trudnej i dziwnej sytuacji. 
Wygląda na to, że będziemy musieli nauczyć się żyć z za-

grożeniem jakie niesie dzisiejsza dżuma. 
Postarajmy się zatem nie utrudniać sobie życia, a wręcz 

przeciwnie, wspierać dobrym słowem, radą, cierpliwością 
w znoszeniu różnego rodzaju zakazów i nakazów. Zadbajmy  
o naszych seniorów i dzieci, które często nieźle „dają  
w kość” rodzicom, bo po prostu się nudzą i tęsknią za szkołą 
i rówieśnikami. Nie szukajmy błędów na siłę i za wszelką 
cenę, starajmy się wspólnie je naprawiać – nikt nie ma pa-
tentu na rację i nikt dzisiaj nie znalazł jeszcze lekarstwa na 
stan zagrożenia, w jakim się znajdujemy.

Dostosujmy się do decyzji, które mają nas chronić, mimo 
iż nie wszystkim się podobają i przez niektórych są odbierane 
jak celowe utrudnienia. Każdy z nas musi wziąć na siebie od-
powiedzialność za bezpieczeństwo własne i naszych bliskich.  
     Pamiętajmy, że...

„Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie jest od niej 
wolny. I trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w chwili 
roztargnienia nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowika.” 

Tak przestrzegał w swej powieści Albert Camus, choć 
zwróćmy uwagę, że „dżuma” to  niekoniecznie choroba  
ciała.        
  

                                          Burmistrz Nowego Wiśnicza
Małgorzata Więckowska

OD REDAKCJI
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Zapewne każdy  
z czytelników spotkał się 
ostatnio wiele razy z bu-
dzącymi grozę sformuło-
waniami: SARS-CoV-2  
i COVID-19. Rozwinięcie 
pierwszego z tych skrótów 
w języku oryginalnym to 
severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2, 
co w po polsku oznacza 
wirusa ciężkiego ostrego 
zespołu niewydolności od-
dechowej nr 2 (pierwszy 
pojawił się w 2002 r. i zo-
stał szybciej opanowany 
niż obecny). 

Drugi skrót pochodzi od angielskiego coronavirus 
disease 2019, co po naszemu nazywamy chorobą wywołaną 
przez koronawirusa z 2019 roku. Jak duże zagrożenie dla 
zdrowia mieszkańców naszej gminy stanowi ten nowy ko-
ronawirus wywołujący zapalenie płuc?

Na wstępie należy podkreślić, że infekcja SARS-CoV-2 
u większości chorych wywołuje objawy grypopodobne, 
czyli gorączkę, bóle mięśni, zmęczenie, kaszel i ustępuje 
bez pozostawienia niekorzystnych następstw dla zdrowia. 
Prawdopodobnie znaczna część społeczeństwa przechodzi 
zakażenie zupełnie bezobjawowo. Niestety ok. 20% cho-
rych ma cięższe objawy, do których zalicza się duszność  
i w związku z tym może wymagać hospitalizacji, a nawet 
10% może potrzebować leczenia przy użyciu wspomagają-
cego oddychanie respiratora, zaś w sumie do 4% chorych 
umrze. To właśnie z uwagi na te 10-20% ciężej chorują-
cych wprowadzone są liczne obostrzenia, mające na celu 
ograniczenie transmisji wirusa. Gdyby więc jednocześnie 
zachorowali wszyscy mieszkańcy naszej gminy, musieliby-
śmy liczyć się z 1300 osobami naraz wymagającymi pomo-
cy respiratora. Takiej ilości respiratorów nie byłoby w sta-
nie zapewnić nawet całe województwo małopolskie, więc 
wiele osób nie uzyskałoby należnej pomocy – podobnie, jak 
miało to miejsce we Włoszech, a tego chcemy uniknąć. Na 
dzień 5 maja 2020, w naszej gminie potwierdzono jednak 

„tylko” 14 zakażeń. Z jednej strony to mało, ale z drugiej 
jest to stosunkowo dużo, gdyż w skali kraju potwierdzono  
1 zachorowanie na 2 500 mieszkańców, podczas gdy w na-
szej gminie jest to już 1 zachorowanie na 1000 mieszkańców, 
a więc 2,5 razy więcej. Jako lekarze pracujący w SPGZOZ 
w Nowym Wiśniczu – w tym w jego filiach w Muchówce  
i Królówce nie mamy jednak dostępu do danych osobowych 
osób zakażonych, oficjalnie więc nie wiemy, ile osób i w ja-
kim dokładnie rejonie choruje. Gdybyśmy wszyscy zacho-
rowali, musielibyśmy liczyć się z liczbą ponad 500 zgonów 
spowodowanych COVID-19 – dla porównania, z powodu 
powikłań grypy sezonowej w naszej gminie umierają 2 oso-
by w ciągu 3 lat. Jeżeli zaś zachorowanie wszystkich nastą-
piłoby równocześnie, liczba zgonów mogłaby przekroczyć 

w naszym rejonie 1000, z powodu braku dostępu do respira-
torów dla wszystkich potrzebujących. 

Naukowcy są zgodni co do tego, że bliski kontakt z oso-
bą zakażoną – wystarczy wdychanie powietrza, które ona 
wydycha – jest podstawową drogą zakażenia. Co do zaraże-
nia się wirusem pozostającym na różnych powierzchniach 
użytkowych istnieje wiele sprzecznych danych, jednak 
większość spośród nich dowodzi, że wirus ma możliwość 
zakażenia, nawet przebywając do kilku dni poza ustrojem 
człowieka. Na tej wiedzy oparte są więc metody ogranicza-
nia rozprzestrzeniania się choroby, do których należy zacho-
wanie określonej odległości od innych osób i noszenie ma-
seczek w przestrzeniach publicznych, a także dezynfekcja 
rąk i odkażanie powierzchni użytkowych. Należy przy tym 
zdawać sobie sprawę z tego, że noszenie dostępnych dla 
większości maseczek nie chroni osoby z założoną maseczką 
przez zakażeniem się wirusem, ale ma na celu ograniczenie 
możliwości zakażenia przez nią innych osób. Apeluję przy 
tym o to, byśmy pomyśleli, że sami możemy nie bać się za-
każenia, ale będąc bezobjawowymi lub skąpoobjawowymi 
chorymi, możemy przyczynić się do cudzej tragedii.

Równie istotne jest zgłaszanie objawów ostrej – czy-
li takiej, która trwa maksymalnie 2-3 tygodnie – infekcji 
dróg oddechowych lekarzowi. Oczywiście im wcześniej, 
tym lepiej! W celu ograniczenia narażenia pracowników, 
Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu, jak i Ośrodki 
Zdrowia w Królówce i Muchówce, rejestrują obecnie 
wszystkich pacjentów przez telefon. Następnie lekarze kon-
sultują pacjentów również przez telefon i w uzasadnionych 
przypadkach mogą orzec o czasowej niezdolności do pracy 
osoby chorej, wystawiając ZLA, czy też podejrzewając za-
każenie SARS-CoV-2, skierować chorego do szpitala, celem 
potwierdzenia zakażenia. To bardzo ważne, by zastosować 
się do zaleceń lekarza i będąc chorym, nie narażać innych 
– współpracowników czy osoby w sklepach – na zarażenie, 
choćby nawet była to tylko grypa. Po otrzymaniu od lekarza 

„zwolnienia” z pracy z powodu infekcji dróg oddechowych 
naprawdę należy zostać w domu lub, w razie wskazań le-
karskich, udać się do szpitala przyjmującego chorych z po-
dejrzeniem zachorowania na COVID-19. Co ważne – każdy 
z nas podejrzewając u siebie tę chorobę, może bez skiero-
wania od lekarza pojechać na SOR szpitala zakaźnego – dla 
mieszkańców naszej gminy najbliższy zdaje się być Szpital 
Jednoimienny przy ul. Jakubowskiego w Krakowie. Ważna 
uwaga: udając się samodzielnie do szpitala, powinniśmy 
pojechać własnym samochodem, nie angażując do trans-
portu osób nie mieszkających z nami, by nie narażać ich na 
zarażenie. Dla osób nie będących w stanie samodzielnie do-
trzeć do szpitala przewidziany jest transport sanitarny, zle-
cany przez lekarza – niestety jak pokazuje doświadczenie 
naszych pacjentów, czas oczekiwania na możliwość skorzy-
stania z tego rozwiązania niekiedy przekracza cały dzień.

Co ważne – pracownicy naszych ośrodków zdrowia po 
wstępnej konsultacji telefonicznej mogą poprosić o to, by 
pacjent osobiście zgłosił się do badania. Dlatego prosimy, 
by nie zatajać swoich objawów ani kontaktów z osobami 

OKIEM LEKARZA - COVID 19 W GMINIE NOWY WIŚNICZ

Lek. Krzysztof Kubiak
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chorymi – jeśli dojedzie do kontaktu personelu ośrodka  
z osobą chorą na COVID-19, personel ten zostanie poddany 
kwarantannie, a część spośród niego zachoruje. Będzie to 
skutkować drastycznym spadkiem dostępności do świad-
czeń zdrowotnych dla mieszkańców całej gminy! A pamię-
tajmy, że w dobie COVID-19 pozostałe groźne choroby nie 
zniknęły – dajmy szansę innym chorym na leczenie. 

Chciałbym też zaapelować o koleją postawę – byśmy nie 
„odkładali na później” konsultacji lekarskich w POZ tylko 
z powodu pandemii koronawirusa. W ostatnim czasie wie-
lu pacjentów zaniedbuje zgłaszanie się do SOR po świeżo 
doznanych urazach, co powoduje wiele powikłań w ich le-
czeniu. Przychodzą do POZ po kilku dniach, wyznając, że 
boją się iść do szpitala w obawie przed zarażeniem się tam 
koronawirusem, tymczasem każdy pacjent hospitalizowany 
w Bochni jest badany pod kątem zakażenia SARS-CoV-2, 
więc właściwie wydaje się to być obecnie najbezpieczniej-
szym miejscem w powiecie! Ponadto spodziewam się, że 
znacznej ilości zawałów serca, udarów mózgu, związa-
nych z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym czy cukrzycą,  
a także śmierci z powodu raka możemy uniknąć, jeśli w porę 
zgłosimy różne dolegliwości lekarzowi. A wciąż to właś-
nie te choroby są główną przyczyną zgonów mieszkańców 
naszej gminy! Z wiedzy, którą dysponuję wynika, że koro-
nawirus  (zapewne też dzięki wdrożeniu licznych środków 
zapobiegawczych) nie zabił pośród naszych mieszkańców 
nikogo, podczas gdy od początku ogłoszenia stanu epide-
mii w Polsce z powodu wspomnianych przeze mnie chorób 
zmarło wśród nas kilkanaście osób. Pandemia minie, a te 
groźne schorzenia pozostaną i będą nadal nas dziesiątkować. 
Co istotne, to właśnie te przewlekłe choroby zwiększają ry-

zyko śmierci w przebiegu COVID-19. Szacuje się, że osta-
tecznie 80% spośród nas będzie miało kontakt z koronawi-
rusem, większość z nas szybko wyzdrowieje. Zwiększajmy 
wspólnie szanse życia w zdrowiu przez wczesne wykrywa-
nie i leczenie oraz zapobieganie chorobom układu sercowo-

-naczyniowego i nowotworom. Nie zapominajmy też, że 
główne znaczenie ma przy tym wcale nie służba zdrowia, 
ale nasz styl życia, który także odgrywa rolę w budowa-
niu odporności organizmu na choroby zakaźne takie, jak 
COVID-19. Nie bójmy się spacerów i fizycznej pracy na 
świeżym powietrzu. Nie zapominajmy o wzmacniających 
odporność relacjach z innymi osobami, choćby miałyby one 
być teraz pielęgnowane głównie przez telefon. A nieco wię-
cej na temat roli profilaktyki mam nadzieję napisać w kolej-
nym numerze niniejszego czasopisma.

Lek. Krzysztof Kubiak

Ograniczenia w poruszaniu się 
wynikające z ogłoszonego stanu epi-
demicznego sprawiły, że również 
uczestniczenie w obchodach święta 
Konstytucji 3 maja było niemożliwe. 

Tym samym po raz pierwszy od 
wielu lat nie odbyły się na ziemi 
wiśnickiej tradycyjne uroczystości 
patriotyczno-religijne z udziałem 
w Nabożeństwie odprawianym za 
Ojczyznę w kaplicy zamku. Jednocząc 
i solidaryzując się w tych dniach ze 
wszystkimi mieszkańcami naszej gmi-
ny została ogłoszona akcja, w której 
to MOK w Nowym Wiśniczu zwrócił 
się z apelem o uczczenie dnia flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej, które obcho-
dzimy 2 maja oraz święta Konstytucji 
3 maja nie tylko wywieszaniem na 
swoich domach biało-czerwonych 
barw, ale również udokumentowa-
niem tej akcji zdjęciami z krótkim opisem swojej refleksji. 
Na apel odpowiedziało wiele osób. Poniżej prezentujemy 
jedno z nich.

                                                                          Redakcja

BIAŁO - CZERWONA NA WIŚNICKIEJ ZIEMII

SPGZOZ w Nowym Wiśniczu - widok od strony do poradni dla 
dzieci.

Zdjęcie zatytułowane „Kochamy Cię, Polsko. Twoje zboża, lasy 
łąki!” Fot. Agnieszka Łacna
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Jednym z kluczowych zadań gminy jest troska  
o najmłodszych członków rodzin i tworzenie warunków 
sprzyjających ich najpełniejszemu rozwojowi psychofi-
zycznemu, który w przyszłości zaowocuje ich udziałem 
w życiu społecznym. Kluby dziecięce, które w ostatnich 
latach cieszą się coraz większym zainteresowaniem ro-
dziców, są jedną z form opieki nad małymi dziećmi. 

Mają wspierać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, 
ale przede wszystkim zapewniać dziecku możliwość ucze-
nia się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy rodzice 
pracują zawodowo. Co ważne, klub dziecięcy zapewnia 
dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków 
domowych. 

W dniu 23.01.2020 roku uroczyście otwarto pierwszy  
w Gminie Nowy Wiśnicz Klub Malucha „Wiśnicka 
Akademia Maluszka”. 

Placówka przeznaczona jest do opieki nad najmłodszy-
mi mieszkańcami naszej Gminy. W Klubie zabezpieczono 
30 miejsc opieki dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia 
z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. W związku z priorytetami 
instytucji dofinansowującej pierwszeństwo w przyjęciu do 
klubu mają dzieci niepełnosprawne, dzieci rodziców którzy 
przerwali karierę zawodową ze względu na fakt urodzenia 
dziecka, a w konsekwencji z braku odpowiedniej placówki 
zmuszeni są pozostać w domu lub też przebywają na ur-
lopie wychowawczym czy też powrócili na rynek pracy i 
którym utworzenie instytucji opieki na dzieckiem umożliwi 
utrzymanie obecnego stanowiska pracy. 

Od września 2019 roku na obiekcie prowadzone były 
kompleksowe prace remontowo - budowlane. Gmina 
Nowy Wiśnicz poczyniła szereg starań i pozyskała środki 
finansowe z dwóch źródeł zewnętrznych, które umożliwi-
ły dostosowanie obiektu do wymogów budowlanych, za-
kup niezbędnego wyposażenia oraz zapewnienie bieżącej 

opieki. Montaż finansowy przy udziale dwóch instytucji 
dofinansowujących zarówno ze środków unii Europejskiej, 
jak i ze środków krajowych pozwolił na znaczne zmniejsze-
nie wkładu własnego Gminy i zrealizowanie zadania przy 
minimalnym wkładzie własnym. W ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 
8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywat-
nym, z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. 

„Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywat-
nym na terenie gminy Nowy Wiśnicz poprzez dostosowanie 
budynku znajdującego się na działce nr 2215/1 w miejsco-

wości Stary Wiśnicz na cele 
utworzenia klubu dziecięcego” 
pozyskano dofinansowanie  
w kwocie 484 500 zł, co stano-
wi 85% kosztów prac. Wartość 
projektu unijnego to 570 000 zł. 
W ramach powyższego dzia-
łania przeprowadzono szereg 
prac remontowych, między in-
nymi wykonanie sufitów pod-
wieszanych, roboty malarskie, 
wykonanie podłóg, posadzek, 
balustrad oraz zakup i montaż 
windy. Środki unijne pozyska-
no również na dofinansowanie 
kosztów związanych z funkcjo-
nowaniem klubu tj. wynagro-
dzenia opiekunów, personelu 
gospodarczego przez okres  
24 miesięcy od uruchomienia 
placówki. 

Wsparcie finansowe pozy-

PIERWSZY W GMINIE NOWY WIŚNICZ „KLUB MALUCHA”

Przemowa Burmistrz Nowego Wiśnicza w dniu otwarcia placówki.

Pierwsze zabawy maluchów.
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skano również ze środków krajowych  
w ramach programu Maluch + edycja 
2019 na zadanie pn. „Klub dziecięcy  
w Starym Wiśniczu”. Dotacja z progra-
mu Maluch + wynosiła 468 918 zł, co 
stanowiło 80% dofinansowania. Cała 
wartość projektu z Malucha + to 586 
147,50 zł. Z powyższego projektu sfi-
nansowane zostały prace związane  
z robotami rozbiórkowymi, konstrukcyj-
nymi oraz murarskimi, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, roboty instalacyj-
ne, tynki i oblicowania. Ponadto zaplano-
wano utworzenie miejsc parkingowych 
oraz montaż nowego placu zabaw. Klub 
Malucha ze środków ww. programu zo-
stał wyposażony w nowoczesny sprzęt, 
zabawki, szatnię, krzesła, ławeczki oraz 
punkt wydawania posiłków. 

Podsumowując, wartość prac inwesty-
cyjnych wyniosła ponad 850 tys. zł, w tym wkład gminy to 
zaledwie 130 tys. zł.

W związku z tak dużym zakresem wsparcia, jakie udało 
się pozyskać, pobyt dzieci w Wiśnickiej Akademii Maluszka 
jest bezpłatny. Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy cie-
szą się wspólną zabawą w najnowocześniejszej placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, jaka powstała na terenie naszej 
Gminy. Dzieciaki przebywają w Klubie pod opieką wykwa-
lifikowanej kadry, która codziennie stwarza im przyjazne 
warunki do wszechstronnego rozwoju. Bogata oferta eduka-
cyjna i ciekawe zajęcia dostosowane do wieku dzieci umoż-
liwiają każdemu dziecku pełny rozwój. Klub oferuje: zaję-
cia muzyczno-rytmiczne, zajęcia edukacyjne dostosowane 
do wieku dzieci, zajęcia plastyczne, zajęcia sensoro-plasty-
ki. Kameralna grupa, w jakiej znajdują się dzieci powoduje, 
że czują się one jak w domu, a fakt, że do wychowawczyń 
zwracają się ciociu sprawia, że zwiększa się poczucie ich 

bezpieczeństwa i nabierają większego zaufania. Mała ilość 
dzieci sprzyja, lepszemu rozwijaniu zainteresowań po-
szczególnych wychowanków i poświęceniu każdemu z nich 
maksimum uwagi. Klub jest czynny w godzinach od 6:30 
do 16:30 pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 
Pragniemy, aby nasi absolwenci: posiadali umiejętności za-
chowania, wiedzę i postawy umożliwiające im rozpoczęcie 
edukacji w przedszkolu, byli otwarci twórczy i komunika-
tywni, a także wrażliwi na otaczający ich świat, samodzielni 
i pracowici, świadomi zagrożeń świata zewnętrznego. Aby 
byli świadomymi członkami swojej rodziny i szanowali 
swoją małą ojczyznę.

                                                                      
    Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

Uroczyste przecięcie wstęgi.

Przytulne wnętrze „Wiśnickiej Akademii Maluszka”.
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GMINA WSPIERA SŁUŻBĘ ZDROWIA W WALCE Z PANDEMIĄ

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI - WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH

W dniach 26 i 27 marca br. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowym Wiśniczu przy doniosłym wspar-
ciu Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowego Wiśnicza 
prowadził dystrybucję żywności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Celem Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową 
do grup osób najbar-
dziej potrzebujących.  
Dostawami zostało 
objętych 225 osób  
w 76 rodzinach z terenu 
Gminy Nowy Wiśnicz. 
Łącznie osobom skie-
rowanym przekazano 
prawie 5 ton produktów 
żywnościowych. 

Zaopatrzenie osób 
samotnych, starszych, 
będących w trudniej 
sytuacji finansowej  
w produkty żywnościo-
we w tym trudnym dla 

Burmistrz Nowego Wiśnicza i radni Rady Miejskiej 
wspierają służbę zdrowia w walce z koronawirusem.  
W tej nadzwyczajnej sytuacji wszystkie podejmowa-
ne kroki wymagają  przemyślanych decyzji ze strony 
władz samorządowych i pełnej mobilizacji w działaniu. 
Na początku kwietnia Gmina Nowy Wiśnicz zakupiła pral-
ko – suszarkę, która w uzgodnieniu z Dyrektorem Szpitala 
Powiatowego im. Bł. Marty Wieckiej w Bochni została prze-
kazana na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego, sta-
cjonującego na terenie gminy w miejscowości Muchówka. 
Sprzęt będzie wykorzystany na cele związane z realizacją 
świadczeń i zadań zespołu ratowników, zwłaszcza w sytua-
cji obecnego zagrożenia związanego z pandemią.

Z kolei podczas XVII, nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Nowym Wiśniczu, która odbyła się 6 kwietnia 
br., Burmistrz Nowego Wiśnicza oraz Radni Rady Miejskiej 
podjęli decyzję o przeznaczeniu środków finansowych z bu-
dżetu gminy na zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego 
w Bochni. W wyniku podjętych działań, związanych z ro-
zeznaniem rynku i możliwościami zakupu sprzętu oraz po  
konsultacji otrzymanych ofert respiratorów z dyrekcją i le-
karzami ww. szpitala, już 8 kwietnia zakupiony sprzęt trafił 
do placówki medycznej. Urządzenie warte 117 tys. złotych 
spełnia wszelkie normy i wymogi konieczne do efektyw-
nego i trwałego użytkowania. Burmistrz oraz Radni podję-
li decyzję o zakupie przede wszystkim w trosce o zdrowie  
i bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Chcą również w ten 
sposób wesprzeć bocheński szpital, z którego świadczeń 
niejednokrotnie korzystają mieszkańcy naszych miejscowo-
ści.

Katarzyna Faber
Przekazany respirator do Powiatowego Szpitala w Bochni. 

nas okresie epi-
demii okazało się 
bardzo trafnym 
wsparciem. 

Wielkie po-
dziękowania nale-
żą się Strażakom 
O c h o t n i c z e j 
Straży Pożarnej 
z Nowego 
Wiśnicza, którzy 
dzielnie dostar-
czali paczki żyw-
nościowe pod 
drzwi osób po-
trzebujących.

Aneta 
Feliksiak

Strażacy z jednostki w Nowym Wiśniczu 
dostarczający żywność dla potrzebujacych.
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efekty w postaci tytu-
łów finalistów i laure-
ata. Jest to ogromny 
sukces naszych skrom-
nych uczennic z kla-
sy 8, ich opiekunów 
naukowych oraz całej 
Szkoły Podstawowej w 
Kobylu! Gratulujemy! 
Żal jedynie uroczystej 
gali, podczas której 
zawsze rozdawane są 
zaświadczenia, a któ-
ra jest ukoronowaniem 
pracy i trudu wszyst-
kich uczniów i nauczy-
cieli uczestniczących w 
konkursach. Dziękując 
za podjęty trud, życzę 
zarówno dziewczętom, jak i paniom nauczycielkom, dal-
szych sukcesów naukowych oraz docenienia ich ciężkiej 
pracy.

Agnieszka Wąsik

zabiegał o udaremnienie zagłady setek tysięcy 
osób.

Drugim kuratorem wystawy jest brytyj-
ski pisarz i dziennikarz Jack Fairweather 
autor książki o Witoldzie Pileckim pt. „The 
Volunteer „ (Uciekinier). Książka ta wydana 
została już w USA oraz w Wielkiej Brytanii, 
a w tłumaczeniu polskim ma się ukazać nie-
bawem.

Na ekspozycji zobaczyć można unikatowe 
obiekty jak np. egzemplarz maszyny szyfru-
jącej Enigma, szereg oryginalnych ekspo-
natów z muzeum obozu Auschwitz, niezna-
ne dokumenty z procesów oświęcimskich 
we Frankfurcie, szablę ze zbiorów rodziny 
Pileckich, fragmenty zniszczonego przez 
Niemców Teatru Wielkiego w Warszawie.

Na wystawie znajdują się również eks-
ponaty z Muzeum im. S. Fischera w Bochni 
oraz Muzeum Pamiątek po Janie Matejce 
Koryznówka w Wiśniczu, gdzie w czasie  

II wojny światowej ukrywał się Witold Pilecki po ucieczce  
z Auschwitz.

Jak poinformował Instytut Witolda Pileckiego w Berlinie, 
wystawę oglądać będzie można do końca listopada bieżące-
go roku w siedzibie Instytutu znajdującego się blisko Bramy 
Brandenburskiej – Pariser Platz 4.

Opr. St. Domański
Przekazany respirator do Powiatowego Szpitala w Bochni. 

Wystawą pt. „Ochotnik Pilecki 
i jego misja w Aschwitz” w stoli-
cy Niemiec w Berlinie we wrześniu 
2019 roku rozpoczęła działalność filia 
Instytutu Solidarności i Męstwa im. 
Witolda Pileckiego. 

O programie działania tej nowej pla-
cówki informuje Hanna Radziejowska 
kurator wystawy: Misją naszego 
ośrodka jest rozwijanie współpracy 
zagranicznej, rozszerzanie pola ba-
dań i refleksji nad doświadczeniem 
II wojny światowej, oraz znaczeniem 
takich wartości jak wolność i demo-
kracja. Nasze działania koncentrują się 
na ukazywaniu przemian społecznych  
i kulturowych w ubiegłym stuleciu, or-
ganizujemy także wydarzenia z pogra-
nicza historii, sztuki i kultury. Wystawa 
otwierająca naszą działalność przygo-
towana jest na podstawie najnowszych 
badań międzynarodowych ekspertów. Ma przybliżyć histo-
rię Rotmistrza naszym zachodnim sąsiadom. Pokazujemy 
nieznaną dotychczas i nieopowiedzianą poza granicami 
Polski historię misji W. Pileckiego w Auschwitz, jego śmier-
ci z rąk władzy komunistycznej i wymazywania pamięci  
o nim. Pilecki był pierwszym, który poinformował świat o 
okrucieństwach w Auschwitz, budował w obozie ruch oporu 
i przygotowywal zbrojne powstanie, a po ucieczce z obozu 

ABY PRZYBLIŻYĆ HISTORIĘ ROTMISTRZA 
NASZYM ZACHODNIM SĄSIADOM

Okładka książki o Witoldzie Pileckim. 
pt. „The Volunteer” (Ochotnik).

DOBRE WIADOMOŚCI W TRUDNYCH CZASACH

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 
w Kobylu może się pochwalić aż dwiema finalistkami 
Małopolskiego Konkursu Biologicznego (Julia Kolarz, 
Magdalena Duch) oraz finalistką (Julia Bijota) i laureat-
ką (Magdalena Duch) Małopolskiego Konkursu Języka 
Polskiego! 

Cieszymy się, że ciężka praca dziewcząt i ich opieku-
nek, pani Renaty Kalisz (język polski) oraz pani Agnieszki 
Nowak (biologia), nie poszła na marne i nasze uczennice 
zdążyły przystąpić do etapów wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych, zanim wybuchła pandemia, uzyskując 
wyśmienite wyniki! Kuratoryjne konkursy przedmiotowe 
przebiegają w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wo-
jewódzkim. Wiedza, którą należy opanować do każdego  
z etapów, jest bardzo obszerna. W etapie wojewódzkim 
trzeba wykazać się wiadomościami i umiejętnościami 
obejmującymi całościową tematykę konkursu. Dziewczęta 
wraz ze swoimi nauczycielkami spędziły wiele, wiele go-
dzin nad opasłymi tomami książek i opracowań naukowych, 
poświęcając każdą wolną chwilę, wieczory, weekendy, fe-
rie świąteczne i zimowe, na zgłębianie wiedzy z języka pol-
skiego i biologii. Ich wspólny trud przyniósł oczekiwane 

Na zdjęciu jedno 
z przekazanych zaświadczeń. 
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Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w 2019 r.

W ubiegłym roku z własnych środków finansowych 
Gmina Nowy Wiśnicz wykonała ponad 3,3 km sieci wo-
dociągowej. Nowa infrastruktura wodociągowa powstała  
w miejscowościach: Kobyle, Królówka, Leksandrowa, 
Łomna, Nowy Wiśnicz, Olchawa, Połom Duży oraz Stary 
Wiśnicz. Łączna kwota wydatków poniesionych na realiza-
cje ww. zadań wyniosła prawie 550 tys. zł.

W głównej mierze za sprawą pozyskania zewnętrznych 
środków finansowych w 2019 r. na terenie gminy Nowy 
Wiśnicz wybudowano, a także zakończono budowy rozpo-
częte w 2018 r.  skutkujące przyrostem 9,4 km sieci kanali-
zacji sanitarnej oraz 1,1 km przyłączy.

Zadania realizowane w oparciu o dofinansowanie  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-ka-
nalizacyjna to:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Stary Wiśnicz” – zadanie zakończone w październiku ubie-
głego roku, w którym za kwotę 1 199 429,14 zł wykonano  
2 616 m.b. sieci wraz z przepompownią ścieków;

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa, aglomera-
cja Nowy Wiśnicz” – zadanie w trakcie realizacji, w ra-
mach którego w 2019 r. wydatkowano 1 841 322,77 zł. 
W ramach przedmiotowej inwestycji zakończono budowy 
rozpoczęte w 2018 i 2019 r., co skutkowało powstaniem  
5 503 m.b. sieci kanalizacyjnej.

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Nowy Wiśnicz” - zadanie zakończone na począt-
ku grudnia 2019 r., w ramach którego wydatkowano 746 
389,33 zł, wykonano 430 m.b. sieci i 130 m.b. przyłączy.

Ponadto z własnych środków Gmina wykonała ponad 
800 m.b. kanalizacji sanitarnej na kwotę ok. 480 tys. zł.

Podsumowując, wszystkie wydatki związane z gospo-
darką wodno-ściekową w ubiegłym roku wyniosły blisko 
4 823 000 zł. Skutkowały one przyrostem prawie 13 km sie-
ci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

W związku z powyższym przypominamy mieszkańcom 
o konieczności podłączania się do sieci kanalizacyjnej na 
wykonanych odcinkach, ma to na celu wspólne dbanie o śro-
dowisko naturalne i utrzymanie czystości na terenie gminy.

Niebawem ruszą prace w ramach zawartej umowy na za-
danie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową  
i przebudową przyłączy wodociągowych przy ul. Kazimierza 
Wielkiego i Rynku w Nowym Wiśniczu – etap I”. Wartość 
przedmiotowego zadania opiewa na kwotę ponad 243 tys. zł. 
Obecnie ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na zadanie 
pn. “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  przy ul. Kazimierza 
Wielkiego w Nowym Wiśniczu”. 

Remonty dróg na terenie gminy
Gmina Nowy Wiśnicz dzięki pozyskanemu w zeszłym 

roku dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych pro-
wadzi prace w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej 
Nr 580282K Stary Wiśnicz – Kobyle w km 0+000-0+363, 
0+704-2+493, 2+876- 4+604” oraz „Remont drogi gminnej 
nr 580275K Królówka – Muchówka w km 0+000-1+060, 
1+070-2+448,2+809-3+595”.

Zakres prowadzonych prac, które na obecną chwilę są 
na ukończeniu, obejmuje między innymi: wymianę pod-
budowy, odtworzenie poboczy, umocnienie rowów oraz 
położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Roboty drogowe 
wykonywane są w dwóch etapach, część z nich rozpoczęto  
w 2019 roku.

Środki na realizację remontów wymienionych dróg, 
w kwocie blisko 1,3 mln zł, pochodzą z Funduszu Dróg 
Samorządowych, pozostała kwota to środki własne oraz  
z Budżetu Obywatelskiego.

Dzięki prowadzonym remontom dróg sukcesywnej po-
prawie ulega ich użytkowanie oraz  bezpieczeństwo prze-
jazdu. 

W związku z podpisaną początkiem marca umową ro-
poczęto prace w ramach zadania pn. „Dostawa kruszywa 
drogowego przeznaczonego do bieżącego utrzymania dróg 
gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Nowy 
Wiśnicz”. Umowa opiewa na kwotę ok. 230 tys. i dosta-
wę ok. 2600 ton kruszywa. Dzięki sprzyjającej pogodzie 
w ostatnim czasie w Łomnej wywieziono na drogi blisko 
117 ton kruszywa, które posłużyło ich utwardzeniu. Prace 
były prowadzone wzdłuż rzeki od budynku dawnej szkoły w 
stronę drogi powiatowej, na działce nr 515, 527/8 , 528/11, 
227 oraz nr 349.

W związku ze zgłaszanym przez sołtysów zapotrzebo-
waniem na remonty nawierzchni odcinków dróg, rozpoczną 
się prace związane z ich naprawą. Roboty będą realizowane 
w ramach zawartej początkiem kwietnia umowy na zadanie 

WYBRANE INWESTYCJE I FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 

Remont drogi Królówka- Muchówka.
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pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i we-
wnętrznych na terenie miasta i gminy Nowy Wiśnicz”.  

Ukończono remont mostu w Królówce, który wykony-
wali pracownicy Zakładu Usług Komunalnych. Prace fi-
nansowane były ze środków własnych gminy. Zakres robót 
obejmował m.in. wymianę konstrukcji drewnianej mostu 
(w tym demontaż starej i montaż nowej), impregnację no-
wych desek oraz malowanie barierki. 

Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Kopalinach
Końcem roku wykonano zadanie pn. “Budowa chodni-
ka z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 
2080K Kopaliny – Stary Wiśnicz w miejscowości Kopaliny 
i Wiśnicz Mały, gmina Nowy Wiśnicz wraz z remontem 
istniejących zatok autobusowych oraz przebudową istnie-
jących zjazdów w ramach zadania inwestycyjnego rozbu-
dowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2080K Kopaliny 

– Stary Wiśnicz w miejscowości Kopaliny”. Prace zrea-
lizowano w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym  
w Bochni. W ramach zadania wykonano zatokę autobusową 
oraz ok. 200 m.b. chodnika wraz z kanalizacją deszczową. 
Wartość inwestycji opiewa na kwotę ok. 490 tys. zł, w tym 
ok. 229 tys. zł to środki z budżetu Gminy.

Renowacje w ramach konkursu „Małopolska Pamięta”
W ramach konkursu „Małopolska pamięta” końcem 

zeszłego roku Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła prace, 
realizując zadanie pn. „Kamienny pomnik – głaz w miej-
scu męczeńskiej śmierci 10 zakładników (wśród nich 
Sługi Bożego ks. Ferdynanda Machaya) dn. 05.06.1940 r.  
w Wiśniczu – Leksandrowej”. Miejsce to znajduje się w 
lesie pomiędzy Zakładem Karnym a cmentarzem więzien-
nym w Leksandrowej. W ramach przeprowadzonych prac 
wykonano m.in. roboty ziemne, nowy betonowy fundament 
pod głaz, odczyszczono i zabezpieczono mosiężną tablicę 
z inskrypcyjną oraz metalowy krzyż i łańcuch, zagospoda-
rowano otoczenie oraz wyremontowano ścieżkę prowadzą-
cą do głazu. Całość prac opiewała na kwotę ponad 37 500 
zł, z czego 10 500,00 zł gmina pozyskała z Województwa 
Małopolskiego. W tym roku przypada 80. rocznica tych 
tragicznych wydarzeń. Dzięki realizacji zadania możliwe 
będzie godne ich upamiętnienie i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego dla kolejnych pokoleń.

Również w ramach konkursu „Małopolska Pamięta”, 
Gmina Nowy Wiśnicz wykonała prace konserwatorsko-
-restauratorskie przy figurze kamiennej z rzeźbą „Serce 
Pana Jezusa i św. Józef” oraz płaskorzeźbami z 1898 r.  
w Chronowie, które polegały na przeprowadzeniu pełnej 
konserwacji technicznej i estetycznej. W jej wyniku został 
przywrócony pierwotny wygląd kapliczki oraz powstrzy-
mane wszystkie procesy destrukcyjne. Koszt przeprowa-
dzonych prac wyniósł 22 000 zł. Gmina na powyższe za-
danie pozyskała dofinansowanie ze środków Województwa 
Małopolskiego w kwocie 11 000 zł.

Park 400 – lecia już gotowy
Końcem ubiegłego roku Gmina Nowy Wiśnicz zakoń-

czyła prace związane z budową Parku 400 – lecia. U pod-
nóża wiśnickiego zamku powstał nowy obiekt, który będzie 
doskonałym miejscem odpoczynku dla mieszkańców oraz 
turystów. Odpowiednie utwardzenie terenu dało możliwość 
utworzenia ścieżek spacerowych. W parku stworzono in-
frastrukturę wypoczynkową: ławki, stoliki z siedziskami do 
gry plenerowej w szachy, leśny amfiteatr. Powstała specjal-
na ścieżka dydaktyczna z makietami zabytkowych budowli 
– miniatur zamków. Zamontowane zostało stylowe oświet-
lenie oraz monitoring. Realizacja zadania pn. „Poszerzenie 
oferty turystycznej i rekreacyjnej z okazji 400 – lecia po-
wstania Nowego Wiśnicza poprzez budowę parku u pod-
nóża zamku Kmitów i Lubomirskich” była możliwa dzięki 
dofinansowaniu przyznanemu w czerwcu 2017 r. w ramach 
konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 
Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregio-
nów – SPR w ramach RPO WM, które wyniosło ponad  
1,5 mln zł. Całkowity koszt prac wyniósł ponad 2 275 
500,00 zł.

Park cieszy się dużym zainteresowaniem i pomimo 
obecnej sytuacji jest możliwość korzystania z jego walorów, 
oczywiście przy zachowaniu wszelkich zalecanych zasad 
bezpieczeństwa.  

Kamienny pomnik – głaz w Leksandrowej.

Park 400 - lecia.
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ratowniczo-gaśniczych, jak również powierzonych przez 
gminę zadań w zakresie ochrony porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli.

Zakup samochodu był możliwy dzięki pozyskanej do-
tacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w 
zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego po-
mocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom 
oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicz-
nych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów 
osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz li-
kwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – naby-
cie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do 
udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miej-
scu popełnienia przestępstwa.

Koszt zakupu samochodu to 279.950,00 złotych, w tym: 
dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 274.950,00 
złotych, pozostała suma pochodzi ze środków własnych 
Gminy Nowy Wiśnicz.

WSPÓŁFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 
SPRAWIEDLIWOŚCI,

 KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER 
SPRAWIEDLIWOŚCI

Realizacja projektów proekologicznych
Gmina Nowy Wiśnicz kończy realizację dwóch projek-

tów dotyczących wymiany kotłów – „Obniżenie poziomu 
niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wy-
mianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach do-
mowych (paliwa stałe – węgiel, drewno)” oraz „Obniżenie 
poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz 
poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospo-
darstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)”. Oba 
projekty dofinansowane były w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – 
Poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3. Łącznie dokonano wymiany 134 
starych kotłów na nowe spełniające wymogi ekoprojektu,  
z których można korzystać bezterminowo.

Gmina w ramach projektu realizuje również działa-

Prace realizowane w ramach konkursu „Małopolskie 
Remizy 2019”

Pod koniec 2019 roku zrealizowane zostało zadanie pn. 
„Prace remontowo – budowlane dotyczące zmiany pokry-
cia dachu na budynku remizy OSP Królówka” w ramach 
konkursu „Małopolskie Remizy 2019”. W ramach zada-
nia został wykonany remont pokrycia dachu, który polegał 
na robotach rozbiórkowych oraz na wykonaniu nowego 
pokrycia wraz z kominami, remoncie przewodów insta-
lacyjnych, elewacji wraz z ociepleniem ścian na gzymsie. 
Całkowity koszt przedmiotowego zadania wyniósł ponad 
150 000,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w wysokości 48 000,00 zł.

Wsparcie finansowe dla jednostek OSP
W ramach zadania pn. „Wsparcie jednostek OSP z te-

renu Gminy Nowy Wiśnicz poprzez stworzenie systemu 
monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowy-
mi oraz zakup sprzętu urządzeń” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, 
Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych zakupiono 
90 szt. kamizelek ratunkowych, 18 kpl. ubrania specjalne-
go dla strażaków oraz system monitorowania i ostrzegania 
przed klęskami żywiołowymi za kwotę około 207 000,00  zł, 
w tym dofinansowanie 144 957,96 zł. 

Uroczystego przekazania wyposażenia dokonała Pani 
Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego 
podczas Małopolskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego  
w dniu 14 grudnia 2019 r.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łomnej

W dniu 23 grudnia 2019 r. na placu przy remizie OSP  
w Łomnej odbyła się uroczystość przekazania tamtejszej jed-
nostce nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
marki Renault Master. Kluczyki wraz z dowodem rejestracyj-
nym druhom z OSP  Łomna przekazała Burmistrz Nowego 
Wiśnicza Małgorzata Więckowska w towarzystwie Posła na 
Sejm RP Piotra Saka oraz Komendanta Powiatowego PSP 
mł. bryg. Roberta Cieśli. Wśród zaproszonych gości obec-
ni byli także Radni Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, 
Komendant Gminny ZOSP RP w Nowym Wiśniczu, Prezes 
ZOG ZOSP RP w Nowym Wiśniczu, reprezentacje jed-
nostek OSP z Gminy Nowy Wiśnicz, pracownicy Urzędu 
Miejskiego, sympatycy jednostki oraz proboszcz parafii ks. 
Krzysztof Wąchała, który poświęcił nowy pojazd.

To cenny nabytek dla jednostki, gdyż w istotny sposób 
podniesie jej sprawność operacyjno-techniczną i tym sa-
mym poprawi skuteczność prowadzonych przez nią działań 

Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Łomna.
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nia kształtujące świadomość ekologiczną społeczeństwa. 
Przeprowadzono zajęcia proekologiczne wśród dzieci i mło-
dzieży w różnym wieku – od przedszkolaków po uczniów 
szkół podstawowych. Ukierunkowano je na poszerzenie 
świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zanieczyszcza-
nia powietrza poprzez nieodpowiednie palenie w piecach, 
spalanie śmieci, jak również korzystanie ze starych kotłów. 
W związku z obecną sytuacją związaną ze stanem pande-
mii zostały wstrzymane spotkania z mieszkańcami gminy. 
Edukacja ekologiczna będzie dostosowana do panujących 
warunków z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Kolejna edycja projektu „Umiem pływać”
W porozumieniu z Małopolskim Okręgowym Związkiem 

Pływackim oraz Szkołą Sportową WODNIK końcem ze-
szłego roku zrealizowano zadanie pn. „Program powszech-
nej nauki pływania Umiem Pływać 2019”. Projekt zakładał 
systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyj-
nych zajęciach sportowych, a głównym jego celem było 
upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie pod-
stawowych umiejętności pływania. W ramach realizacji 
projektu z budżetu Gminy pokryto koszt opieki oraz trans-
portu. Wysokość wydatków Gminy to 8 048,25 zł. Łącznie 
w projekcie brało udział 45 dzieci ze szkół podstawowych  
z terenu gminy Nowy Wiśnicz.

Gmina Nowy Wiśnicz zrealizowała dwa projekty doty-
czące nauki jazdy na nartach

Pod koniec stycznia 2020 roku Gmina zrealizowa-
ła projekt „Jeżdżę z głową” przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej  
w wysokości 16 700,00 zł w ramach zagospodarowania cza-
su wolnego dzieci i młodzieży. W zajęciach z nauki jazdy 
na nartach uczestniczyło łącznie 72 dzieci ze szkół podsta-
wowych z terenu naszej gminy. Projekt realizowany był na 
stoku narciarskim Laskowa – Kamionna, na który uczestni-
cy dowożeni byli autokarem, zajęcia odbywały się w 6 gru-
pach. Na jednego uczestnika projektu przypadało 18 godzin 
zajęć. Każda grupa miała swojego opiekuna, oraz wykwa-
lifikowanego instruktora narciarstwa. Ich doświadczenie 

w pracy z dziećmi sprawiało, że każdy uczestnik schodził 
ze stoku zadowolony, z poczuciem odniesionego sukcesu. 
Projekt realizowany był zgodnie z obowiązującymi wytycz-
nymi Polskiego Związku Narciarstwa dla tego typu zajęć. 
Uczniowie zostali wyposażeni w dobrej jakości sprzęt nar-
ciarski (narty, buty, kaski) oraz zapoznani z zasadami bez-
piecznego zachowania się na stokach narciarskich. Gmina 
Nowy Wiśnicz przeznaczyła na ten cel kwotę w wysokości 
17 224,00 zł, w tym wkład rodziców wynosił 5 040,00 zł. 
Koszt całego zadania zamknął się kwotą 33 924,00 zł.

Natomiast pod koniec lutego 2020 zrealizowano pro-
jekt narciarski pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu gminy Nowy Wiśnicz w 2020 
roku” w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działa-
nie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Na za-
danie pozyskano pomoc finansową z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w wysokości 10 000 zł. Z budżetu  gminy prze-
znaczono na ten cel 11 300 zł. W zajęciach z nauki jazdy na 
nartach uczestniczyło łącznie 45 dzieci ze szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Projekt realizowany 
był na stoku narciarskim Laskowa – Kamionna, na który 
uczestników dowożono autokarem, zajęcia odbywały się  
w 4 grupach. Podobnie jak w przypadku pierwszego pro-
jektu obowiązywały wytyczne zgodne z PZN. Uczestnicy 
zostali wyposażeni w sprzęt narciarski oraz zapoznani z za-
sadami bezpiecznego zachowania na stokach narciarskich. 
Projekt miał zachęcić do spędzania czasu wolnego w spo-
sób aktywny, sprzyjał integracji społecznej, wyrównaniu 
szans poprzez sport oraz przeciwdziałanie zachowaniom 
nieakceptowanym społecznie. Celem projektu było również 
zapobieganie zjawiskom patologii społecznych tj. przeciw-
działanie agresji, przemocy oraz uzależnieniom głównie od 
internetu i komputera.

Na podstawie danych 
z  Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;

Referatu Inwestycji, Remontów i Utrzymania 
Opracowała Katarzyna Faber 

Nauka jazdy na nartach.

Działania proekologiczne wśród dzieci.
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Pomysł szycia maseczek powstał spontanicznie  
13 marca 2020 r. na spotkaniu kierowników jednostek or-
ganizacyjnych gminy w Urzędzie Miasta Nowy Wiśnicz, 
podczas rozmów dotyczących przygotowania jednostek 
do nowych warunków pracy związanych z zagrożeniem 
koronawirusem. 

Pani Burmistrz wyraziła wtedy zaniepokojenie brakiem 
możliwości zakupu środków ochrony osobistej w tym ma-
seczek. Zaproponowałam wówczas, że pracownicy ŚDS  
w Muchówce (od 12 marca działalność ŚDS została zawie-
szona, a usługi świadczone w ośrodku zminimalizowane do 
monitorowania sytuacji bytowej i zdrowotnej uczestników) 
mogą spróbować uszyć trochę maseczek na potrzeby naszych 
służb, zwłaszcza tych pomocowych tzn. MOPS-u, straża-
ków, policji, ewentualnych wolontariuszy. Początkowo nie 
wiedziałyśmy nawet, z jakiego materiału szyć te maseczki, 
by w jak największym stopniu przypominały te z atestem 
i, w możliwie największym stopniu, zapewniały bezpie-
czeństwo osób z nich korzystających. Pierwsze maseczki 
powstały z agrowłókniny ze wsadem z flizeliny. Szyła je  
p. Beata Daniec (ŚDS). Maseczki te były dezynfekowane 
lampą UV – u p. Lucyny Mochel (ŚDS), która również włą-
czyła się do ich szycia .

Kolejnym krokiem było nawiązanie kontaktu z p. Ewą 
Maciuszek (koordynatorką szycia maseczek w Bochni), któ-
ra przekazała mi, jak powinny być szyte maseczki baweł-
niane (informacje te uzyskała od lekarzy). Do szycia mase-
czek włączyła się również p. Bożena Basińska – psycholog 
w ŚDS, oraz p. Agnieszka Wojciechowska – księgowa ŚDS. 
Maseczki szyte były w domach.

Za ich dezynfekcję odpowiedzialna była p. Renata 
Marszałek (ŚDS). Jak to wyglądało? Każdą uszytą partię 
maseczek dostarczano pod wskazany adres, były one dzielo-
ne na dwie części. Jedne były przygotowywane dla szpitali 
i tam bezpośrednio były dostarczane (prasowane, pakowane 

i opisywane do dezynfekcji, a tą dokonywała już obsługa 
szpitali z użyciem profesjonalnego sprzętu), inne najpierw 
trafiały do bębna pralki, gdzie w wysokiej temperaturze, 
ze środkami piorącymi, uzyskiwały stosowną sterylność. 
Następnie, po wysuszeniu, były prasowane i pakowane  
w foliowe, sterylne woreczki z opisem. np. „Maseczki ba-
wełniane z troczkami. 10 szt.” Tak przygotowane dostarcza-
no m.in. strażakom z OSP Gminy Nowy Wiśnicz, a także 
pracownikom MOPS-u. 

Z czasem w proces szycia włączały się kolejne panie: 
p. Barbara Płaszczyk (szkoła w Królówce), p. Bernadetta 
Błoniarz (MOK w Nowym Wiśniczu), p. Zofia Nowak (na-
uczycielka z Kobyla), p. Ewelina Palej (przedszkole Stary 
Wiśnicz), p. Halina Hyży (emerytowany pracownik MOPS-u 
w Nowym Wiśniczu), p. Maria Tworzydło (Królówka),  
p. Stanisława Bratek (Królówka), p. Beata Cepak (Kobyle), 
p. Anna Żyła, (Rzeszotary), p. Janina Chojecka p. Katarzyna 
Błoniarz i p. Lucyna Anioł (Stary Wiśnicz), p. Barbara 
Zygmunt (Chronów), p. Maria Bratek (Muchówka)  
p. Krystyna Biernat (Kobyle).

Od 27 marca koordynacyjnie akcję zaczęła wspierać pani 
Renata Dobrzańska, odpowiedzialna za organizację pracy w 
Chronowie oraz utworzenie strony internetowej ,,Maseczki 
ochronne z Wiśnicza”. W tym samym czasie do dezynfekcji 
maseczek zaangażowały się również nauczycielki: 
p. Bożena Hyrc, p. Ewa Michno, p. Małgorzata Kaczmarczyk, 
p. Kinga Motak.

Maseczki powstawały z bawełny dostarczanej przez 
mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz, jak również z materia-
łów zakupionych przez Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu. 

Na prośbę umieszczoną na stronie Urzędu Miasta, jak 
również na Facebooku, zaczęli odpowiadać mieszkańcy, 
telefonując i dostarczając bawełnę. Bardzo wiele osób za-
angażowało się w tę wspólną akcję. Punktem dostarczania 
bawełny był MOPS w Nowym Wiśniczu. Czasem jednak te-

lefonowały do mnie starsze panie, które nie 
chciały wychodzić z domu i zawieszały ma-
teriały na ogrodzeniach, płotach koło swoich 
domów, podając wcześniej adres zamiesz-
kania. Ponieważ byłam osobiście bardzo 
mocno zaangażowana w tę akcję, było to dla 
mnie niezwykle pozytywne odczucie, iż tak 
wiele osób, pomimo starszego wieku, chcia-
ło wspomóc służby w tym trudnym dla nas 
czasie. Ze względu na bezpieczeństwo, uszy-
te maseczki odbierałyśmy również z płotów 
i ogrodzeń. W tej „ maseczkowej logistyce ” 
nieocenioną pomocą służyła mi p. Agnieszka 
Wojciechowska. W dezynfekcję oraz logi-
stykę ich przekazywania zaangażował się 
również p. Leszek Marszałek, natomiast dys-
trybucją maseczek zajmowała się p. Regina 
Wielgus. Gotowe maseczki za pośredni-
ctwem pracowników Urzędu Miejskiego  
w Nowym Wiśniczu zostały dostarczone m.in. 
pracownikom podległych gminnych jedno-

O SZYCIU, KTÓRE POMAGA ŻYCIU…

Szycie maseczek w zaciszu domowym.
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stek organizacyjnych, do Powiatowego 
Szpitala w Bochni, Specjalistycznego 
Szpitala im. Stefana Żeromskiego  
w Krakowie, Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie, 
Urzędu Poczty Polskiej oraz 
Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, 
Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Bochni oraz 
Domu Pomocy Społecznej w Bochni. 

Niezwykle istotnym jest fakt, że  
w akcji tej wspomogły nas, dostarcza-
jąc bawełniane troczki i pasmanterię, 
p. Renata Tota, p. Katarzyna Korba, 
p. Izabella Fielek, p. Maria Wołowiec. 

Mówi się, że przykład idzie z góry, 
dlatego w szycie zaangażowane były 
nie tylko mamy i babcie, ale również 
dzieci i wnuki, które bardzo chciały 
pomagać. Niewątpliwie przykład star-
szych, tak chętnie włączających się  
w pomoc potrzebującym, był dla mło-
dego pokolenia, któremu często obce 
są takie zrywy społeczne, niezwykle ważnym świadectwem 
nie tylko społecznej solidarności, ale przede wszystkim 
zwykłej, ludzkiej życzliwości. Budującym był również fakt, 
że podczas wielu rozmów z paniami, najczęściej telefonicz-
nych, słyszałam, iż ta praca ogromnie je cieszy, czują się 
potrzebne, nie myślą o obecnym zagrożeniu. 

Na terenie gminy maseczki szyje też wiele innych osób, 
zaangażowanych w różne grupy, m.in. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Królówce, którego uczestniczki jednogłośnie 
podjęły decyzję o przeznaczeniu materiału, który pozo-
stał z szycia strojów ludowych, na maseczki dla pacjen-
tów i personelu Ośrodka Zdrowia w Królówce i Nowym 
Wiśniczu. „Połączyłyśmy siły: Anna Cybura, Beata Drożdż, 
Małgorzata Tyndel. Własnoręcznie, całkowicie chary-
tatywnie w kilka dni, powstało 170 maseczek. Na jakiś 
czas wystarczy, a jeśli będzie trzeba, wzno-
wimy pracę. Bardzo owocnie wykorzystany 
czas. Satysfakcja nieopisana, widząc szczery 
uśmiech ludzi, którym będą służyć. To naj-
lepiej wykorzystane metry”. Ich działalność 
koordynowali: lekarz z Ośrodka Zdrowia  
w Królówce Pan Krzysztof Kubiak i Kierownik 
Ośrodka Zdrowia w Nowym Wiśniczu Pani 
Katarzyna Gnyla.

Owa oddolna, lokalna inicjatywa wspólne-
go szycia maseczek była (i jest nadal) ogrom-
ną integracją, pomimo trudności w spotykaniu 
się. Pokazała również, iż jesteśmy społeczeń-
stwem otwartym, a w trudnych chwilach po-
trafimy się jednoczyć, mobilizować i tworzyć 
wiele dobrego. 

Ten trudny czas jeszcze się nie skończył, 
ale ta ,,akcja” daje mi poczucie ogromnej rado-
ści nie tylko dlatego, że dzięki niej poznałam 
wiele wspaniałych osób, ale przede wszystkim 

dlatego, że doświadczyłam z ich strony autentycznej radości 
w bezinteresownym pomaganiu innym, a to we współczes-
nym świecie wartość nieoceniona. Jan Paweł II powiedział 
kiedyś: „ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi”. Dobro wraca - wróci do Tych, którzy 
dzisiaj charytatywnie poświęcają swój czas, energię, środki, 
umiejętności, by pomagać innym, do Tych, którzy wiedzą, 
że nie mogą pomóc każdemu, ale mogą pomóc komuś, i za 
to im Wszystkim bardzo dziękuję.

Na podstawie rozmowy z kierownikiem ŚDS 
Panią Agatą Płaszczyk 

Opracowała Małgorzata Klimek

Młode pokolenie zaangażowane w szycie maseczek.

Kolejna partia maseczek.
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Jeszcze kilka miesięcy temu, gdyby ktoś powiedział, 
że obecnie (w marcu, kwietniu czy w maju) będziemy 
musieli pozostać w domu, ograniczyć spotkania towarzy-
skie, zawodowe, czy religijne, nosić maseczki, zamknąć 
niektóre zakłady pracy, szkoły, przedszkola, uniwersyte-
ty,  restauracje, odwołać śluby, liczyć ile osób zmieści się 
na danej powierzchni (w sklepie, kościele… itp.)  pew-
nie byśmy mocno się zastanawiali, czy ten ktoś jest przy 
zdrowych zmysłach.

Słyszeliśmy najpierw w drugiej połowie listopada  
i w grudniu 2019 r. o nowym zagrożeniu, jakie się pojawiło 
w Chinach, w Wuhan, a mianowicie o nowej chorobie, jaką 
sieje koronawirus.

W połowie kwietnia 2020 r., jeszcze przed Świętami 
Wielkanocnymi, zostałem poproszony o kilka słów refleksji 
na temat obecnego czasu, który w dużej mierze został zdo-
minowany przez  zagrożenie koronawirusem, jako świade-
ctwo kronikarskie.

Wtedy nawet by mi 
do głowy nie przyszło, 
że owo zagrożenie jest 
tak bliskie. Słyszeliśmy 
z przekazów medial-
nych najpierw o po-
czątkach choroby w da-
lekich Chinach, potem 
o tragicznej sytuacji  
i wzroście zachoro-
wań oraz przypad-
kach śmiertelnych we 
Włoszech, w Hiszpanii,  
w Niemczech, we 
Francji, w Anglii czy w  
Stanach Zjednoczonych.

Dzisiaj jesteśmy już 
świadomi zagrożenia 
naszego zdrowia, ży-
cia, naszej pracy, nauki, 
spotkań religijnych, towarzyskich, sąsiedzkich … Chociaż 
nasze codzienne życie zostało zaburzone w swoim bie-
gu przez różne ograniczenia i zalecenia służb rządowych  
i sanitarnych mających na celu zminimalizowanie skutków 
pandemii, jak np. ograniczenie ilości wiernych na mszy św., 
najpierw do 50 osób, potem do 5, a następnie do 1 osoby na 
15 m2 powierzchni kościoła, to jednak życie musi toczyć 
się nadal.

Nową zapewne sytuacją był fakt, że owo zagrożenie nie 
jest gdzieś daleko, ale także przybliżyło się do nas. To in-
formacje podawane przez Ministerstwo Zdrowia, Sanepid, 
lokalne media, że i w Polsce pojawił się problem korona-
wirusa, a następnie w Małopolsce, w powiecie bocheńskim  
i naszej Gminie.

Ale i to także nie dotyczyło bezpośrednio nas samych. 
Tym bardziej owo zagrożenie jeszcze jakoś oddalaliśmy  
z naszej świadomości. Dlatego niektórzy „wszystko wie-

dzący” raczyli przedstawiać swoje interpretacje, swoje mą-
drości, krytykując za wprowadzone obostrzenia w sferze 
ludzkiej komunikacji. 

Najpierw staraliśmy się odczytać nową sytuację jako 
znak od samego Boga. Bo czyż współcześnie, gdy ludzie 
poczuli się niejako „samowystarczalni”, zapatrzeni tylko  
w przestrzeń teraźniejszości, mający przed oczyma tylko 
to co ludzkie i ziemskie … i nagle to wszystko zaczęło się 
chwiać niczym biblijna wieża Babel.

Jako ludzie wierzący, w ów ludzki wysiłek w walce  
z nowym zagrożeniem, respektując zasady sanitarne, włą-
czyliśmy przede wszystkim Moc samego Boga (Wiara i ro-
zum). Dlatego w kościele codziennie o 20.30 prosimy mod-
litwą różańcową o oddalenie od nas pandemii, prosząc także 
za wszystkie służby medyczne, sanitarne, mundurowe, za 
rządzących, za chorych, samotnych i starszych. W tym celu 
uruchomiliśmy transmisję nabożeństw z kościoła parafial-

nego, najpierw 
przez komórkę, 
a potem już bar-
dziej profesjo-
nalnie, przez za-
instalowanie ka-
mery interneto-
wej w świątyni. 
Nieoceniona w 
tym względzie 
była inicjatywa 
wikariusza, ks. 
Łukasz Gazdy. 
Bardzo wiele 
osób w parafii, 
nie mając możli-
wości przyjścia 
do kościoła, łą-
czyło się i łączy 
we wspólnocie 
modlitwy.

Mam jednak świadomość, że owa lekcja „pokory” nie 
wszystkim otworzy oczy, nie wszystkim pozwoli zastano-
wić się nad swoim życiem, celem i przeznaczeniem, docenić 
to co się posiada, kogo ma się przy sobie czy obok siebie, 
cieszyć się wolnością, możliwością pracy, nauki, odpoczyn-
ku, rozwijaniem swoich talentów, okazywać wdzięczność 
Bogu i ludziom za każdą chwilę życia, za dar słońca, ziemi, 
powietrza, wody, jedzenia, pracy, nauki, zabawy… Bo tak 
zawsze było, bo to mnie się należy, bo tak być musi.

Bardzo poruszył mnie fakt, że w Wielki Tydzień nie mo-
głem z parafianami przeżywać w wiśnickiej Farze tajemnic 
naszej wiary. Byliśmy w kościele - tylko kapłani, siostry za-
konne i asysta. 

Tegoroczna Wielkanoc i przygotowanie się do Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego były zgoła inne od przeżywa-
nych dotychczas. Choćby z tego powodu, że wskutek epide-
mii i ograniczeń sanitarnych nie było możliwości swobod-

Z CIENIA WIŚNICKIEJ FARY
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA, 4 MAJA 2020 R.

Kościół w Nowym Wiśniczu. Fot. A. Załupska.
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nego (tradycyjnego) przystąpienia do sakramentu pokuty 
i pojednania czyli spowiedzi św. Dlatego w Wielką Środę 
przeżywaliśmy Rodzinne Nabożeństwo Pokutne, jako du-
chowe przygotowanie do wzbudzenia w sobie żalu dosko-
nałego z miłości do Boga. Na modlitwie badaliśmy  nasze  
sumienie, uznając grzechy, które nas obciążają, pragnąc  go-
rąco się wyspowiadać, kiedy już skończy się obecna trudna 
sytuacja oraz postanowić poprawę. 

 Nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, w wielu lu-
dziach wyzwoliła nowe pokłady dobra, nowe spojrzenie na 
życie, na codzienność. Dlatego tak wiele ludzkiej solidarno-
ści, wzajemnej pomocy, życzliwości, tęsknoty za sobą, za 
bliskimi, za znajomymi, za kolegami i koleżankami z pracy, 
za świątynią, za kapłanami, siostrami zakonnymi, także za 

„normalnym” życiem, również religijnym.
To, że wirus jest już tuż, tuż ..  doświadczyliśmy  

w niedzielę (26 IV),  przeżywając odpust ku czci św. Józefa 
Rzemieślnika (ale w ograniczonej liczbie 29 osób w koś-
ciele; w Połomiu Dużym – 16 osób) oraz na placu wokół 
świątyni z zachowaniem dwumetrowej odległości. Przed 
południem wszystkie msze św. były celebrowane jak w każ-
dą niedzielę.

W godzinach południowych otrzymaliśmy telefon od 
osoby, która była w czwartek  (23 IV) do spowiedzi, że jest 
zarażona i miała kontakt z dwoma kapłanami (przy spowie-
dzi i komunii św.). Po powiadomieniu SANEPID-u, wszy-
scy kapłani zostali poddani dwutygodniowej kwarantannie. 
Kościół zamknięty, wszystkie nabożeństwa odwołane… 

dzwony kościelne wyłączone…
Nagle jakby cała normalna rzeczywistość się skończyła. 

Wiele telefonów z wyrazami łączności duchowej z księżmi, 
modlitwy oraz solidarności wraz z oferowaną pomocą.

Ale także ujawniła się druga strona ludzkiej natury, rów-
nież wśród „swoich”. Traktowania tych, którzy byli w koś-
ciele jakby trędowatych, wytykając im to, że (z pobożności 
i ducha wiary) poszli do kościoła, że są zagrożeniem dla 
innych…

W tych chwilach modlę się słowami Psalmu: Pan jest 
Pasterzem moim… , snując refleksję, czy dla wszystkich On 
jest Pasterzem, także w tych chwilach? Czy potrafię Jemu 
zaufać, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się 
nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną i nic mnie nie zachwieje? 
Czy potrafię przeżywać ten czas także w duchu prawdziwej 
wiary, gdy świat wiruje wokół mnie, Jemu zawierzając swo-
je ludzkie sprawy?

Jako kapłani i parafianie mamy wiarę i nadzieję, że  
z Nim damy radę przezwyciężyć dzisiejsze trudności. Bo 

„Ci, co zaufali Jemu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak 
orły, biegną bez zmęczenia”. A inni, czy potrafią z tego wy-
ciągnąć jakieś wnioski dla siebie, dla swojego życia? Jak 
będą mogli spojrzeć w oczy innych, gdy to wszystko  minie?

Jezu, ufam Tobie!

Ks. Krzysztof Wąchała 

Chrzest Polski zapoczątkował proces jednoczenia 
i chrystianizacji kraju. W celach misyjnych zaczęto 
wznosić obiekty sakralne. Początkowo utrzymywanie 
rodzących się struktur kościelnych, sprawowanie opieki 
nad misją chrystianizacyjną i budowanie świątyń nale-
żało do władców. Z biegiem czasu w proces wznoszenia 
architektury sakralnej włączyli się biskupi i możno-
władni. Drewniane kościoły stawiano w każdej parafii, 
murowane wznoszono przeważnie przy grodach lub  
w bogatszych miastach. W okresie średniowiecza zaczę-
ło rozwijać się również życie monastyczne. Pierwsze za-
kony (a byli to benedyktyni) dotarły do Polski już w XI 
wieku.

W Polsce kościoły zawsze były otwarte dla ludu. Czymś 
naturalnym było, że dźwięk dzwonów kościelnych nie tylko 
wzywał na nabożeństwa, ale również wyznaczał wiernym 
rytm każdego dnia i jego pory. 

Dzisiaj nie sposób sobie wyobrazić naszego rodzimego 
krajobrazu bez górujących nad nim charakterystycznych 
wież kościelnych. Jadąc drogą od Bochni, po lewej stro-
nie możemy dostrzec niezwykły pejzaż Starego Wiśnicza, 
w centrum którego od 500-lat niezmiennie dominuje go-
tycka budowla, kościół pw. św. Wojciecha Męczennika. 
Natomiast w Nowym Wiśniczu z trzech zasadniczych do-
minant: zamek Kmitów i Lubomirskich, klasztor karmeli-
tów bosych i wiśnicka fara pw. Wniebowzięcia NMP, 80 

lat temu zniknęła najwyżej położona - kościół klasztorny. 
Obecne pokolenia przyzwyczaiły się do tego widoku, ale 
współcześni wydarzeniu długo „leczyli uraz okaleczenia 
wiśnickiego krajobrazu” po utracie świątyni pw. Chrystusa 
Zbawiciela, która w latach 1630 do 1940 nieprzerwanie do-
minowała nad murami klasztornymi i całą okolicą.

JUBILEUSZE WIŚNICKICH KOŚCIOŁÓW

Zdjęcie kościoła w Starym Wiśniczu z okresu międzywojennego. 
Fot. NAC.
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Druga, wczesnobarokowa świątynia, choć częściowo spło-
nęła podczas wielkiego pożaru Wiśnicza w roku 1863, wy-
siłkiem lokalnej społeczności została odremontowana. Po 
czterech wiekach jej istnienia nie tylko pełni nadal swoją 
zasadniczą funkcję, ale napawa radością i daje poczucie 
wspólnotowej więzi. 

500-lecie Kościoła w Wiśniczu (Starym) 
Z rokiem 1520 wiąże się wspomnienie budowy kościo-

ła w Starym Wiśniczu pod wezwaniem św. Wojciecha. Jak 
głosi miejscowa legenda (nie mająca pokrycia w materia-
łach źródłowych), na miejscu gdzie wzniesiono świątynię, 
zatrzymał się na odpoczynek 
św. Wojciech, który razem  
z współbraćmi w wierze pra-
dawnym szlakiem podążał na 
dwór Bolesława Chrobrego,  
a dalej z misją chrystianiza-
cji w kierunku ziem Prusów.  
Z przekazu możemy też do-
wiedzieć się, że w miejscu 
wybranym na nocny spoczy-
nek rosło rozłożyste drzewo 
wiśni, pod którym misjonarz 
wygłosił kazanie dla miesz-
kańców osady. Podobno na 
drugi dzień, drzewo pod któ-
rym odpoczywał św. Wojciech 
obficie zakwitło.  

Pierwsza, murowana 
świątynia na ziemi wiśni-
ckiej, została wzniesiona na 
miejscu (lub obok) drewnia-
nego, datowanego na poło-
wę XIII wieku kościółka pw. 
św. Katarzyny (być może 
już wtedy kościółek nosił 
wezwanie dwóch patronów 
śś. Wojciecha i Katarzyny). 
Pierwsze wzmianki o drew-
nianej świątyni odnajduje-
my w spisach Świętopietrza  
z roku 1325. Wiemy też, że w roku 1360 opiekunami kościo-
ła byli Kmitowie z Wiśnicza, co potwierdza prośba przed-
łożona papieżowi Innocentemu XVI przez Jaśka Kmitę,  
w której znajdujemy również wzmiankę o wiśnickim koś-
ciele św. Katarzyny, w podziemiach którego byli pochowa-
ni jego rodzice. 

Natomiast murowana fara z roku 1520 została ufundo-
wana przez najznakomitszego z rodu Piotra Kmitę, mar-
szałka wielkiego koronnego, właściciela klucza wiśnickie-
go i jednego z najbardziej wpływowych ludzi w ówczesnej 
Polsce. Konsekracji świątyni dokonano 30 września 1545 
r. Aspiracją fundatora było nie tylko nadanie kościołowi 
okazałego, dworskiego wyglądu, ale również wpływowe-
go stanowiska nad całą okolicą. W roku 1539 parafia wiś-
nicka została podniesiona do godności prepozytury, do 
której włączono okoliczne parafie w Łapczycy, Brzeźnicy  

i Chronowie. Przy kościele mieściła się również szkoła pa-
rafialna, przytułek dla ubogich oraz bractwo św. Anny. 

Kościół został wybudowany w stylu gotycko-renesan-
sowym. Jest świątynią orientowaną na planie szerokiego 
prostokąta, jednonawową z niewyodrębnionym prezbite-
rium, na zewnątrz opiętą przyporami. Jako budulca użyto 
piaskowca z uzupełnieniem cegły, elewację obłożono wa-
piennym tynkiem. Od zachodu wznosi się kwadratowa wie-
ża nakryta ośmiobocznym dachem wieżowym. Nawa posia-
da sklepienie kolebkowe, pokryte siecią żeber. Po bokach 
nawy znajdują się przybudówki o charakterze transeptu  
z kaplicami w przyziemiu i emporami na piętrze, które po-

siadają rzadko spotykane loże 
kolatorskie dla fundatora. W koś-
ciele zachowały się m.in. czte-
ry portale z XVI w., kamienne, 
ścienne tabernakulum renesan-
sowe z wyrzeźbionym łacińskim 
napisem, rokiem ukończenia  
i inicjałami fundatora „Oto chleb 
aniołów, 1544 P.K.”, a także 
rzeźba św. Anny Samotrzeć na-
leżąca do kręgu wpływów sztuki 
stwoszowskiej. Sklepienie nawy 
i prezbiterium zostało ozdobio-
ne polichromią ornamentalno-

-figuralną (z 1543 r.), natomiast 
w kaplicach są to malowidła fi-
guralne i ornamentalne nurtu ro-
kokowego z II poł. XVIII wieku. 
W siedemnastowiecznym ołta-
rzu głównym znajduje się obraz 
Matki Bożej z Dzieciątkiem w to-
warzystwie śś. Kingi i Wojciecha, 
namalowanym przez Jana 
Matejkę i Floriana Cynka w roku 
1890 na zamówienie ówczesnego 
proboszcza księdza Wincentego 
Wąsikiewicza.

Zachowała się też niezwykła 
pamiątka po fundatorze kościo-
ła - spiżowy dzwon z roku 1545,  

z herbem i inicjałami Piotra Kmity, a także jego dwóch ko-
lejnych żon, który po pęknięciu został jako stała ekspozycja 
wbudowany w mur okalający świątynię.

Okres świetności kościoła, jak również starowiśnickiej 
parafii trwał do roku 1620. Założona na miejscu nieistnie-
jącej już osady Rogozie nowa parafia w znacznym stop-
niu przyczyniła się do utraty hojności i opieki panów na 
Wiśnickim Zamku, którzy swoje zainteresowanie skupili na 
lokowaniu prywatnego miasta (Nowy) Wiśnicz, fundując  
w nim m.in. farę i kościół klasztorny. 

400-lecie kościoła w Wiśniczu (Nowym)
Parafię dla miasta Nowy Wiśnicz utworzono 6 maja 

1620 r., wydzielając ją decyzją biskupa ordynariusza 
krakowskiego ks. Marcina Szyszkowskiego z parafii  
w (Starym) Wiśniczu. Wcześniej, bo w roku 1618, dla 

Panorama Starego Wiśnicza z kościołem parafialnym.
Fot. A. Załupska.
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wiernych osiedlających się w nowo powstającym ośrodku 
miejskim został wzniesiony tymczasowy, drewniany koś-
ciół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny. Nowy 
kościół pod tym samym wezwaniem fundacji Stanisława 
Lubomirskiego został wymurowany w latach 1618-1621, 
jednak  konsekracja miała miejsce dopiero 11 sierpnia 1647 
r., której dokonał ks. bp Wojciech Lipnicki.

Do budowy świątyni użyto miejscowego kamienia  
z uzupełnieniem cegły. Jest budowlą orientowaną, prosto-
kątną z dwuwieżową fasadą. Wydłużona przestrzeń nawy 
została nakryta sklepieniem kolebkowym a oddzielone ar-
kadą tęczy, węższe i podniesione o kilka stopni, półokrą-
gło zamknięte prezbiterium 
jest w kształcie połowy kopu-
ły. Wewnętrzne ściany na styku 
ze sklepieniem obiega mocno 
rozbudowany gzyms. Kapitele 
filarów tęczy zakończone są bo-
gato zdobionymi sztukateriami. 
Przestrzeń łuku tęczy wypeł-
nia zawieszony krzyż z figurą 
Chrystusa posadowiony na kuli 
ziemskiej, którą wspierają opa-
dające w kierunku filarów ramio-
na wygiętych belek obustronnie 
zakończonych wolutami. Tęcza 
tworzy jakby ramę oddzielającą 
przestrzeń liturgiczną od części 
dla wiernych. 

Jednolite barokowe wyposa-
żenie wnętrza pochodzi z XVII 
w. W głównym, bogato zdobio-
nym złoceniami ołtarzu, pomię-
dzy wizerunkami św. Stanisława  
i św. Wojciecha znajdują się 
obrazy odsłaniane przemiennie. 
Pierwszym na zasuwie zgodnie 
z wezwaniem kościoła jest obraz 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny (jest to pochodzą-
ca z XVII wieku kopia słynnego 
obrazu Guido Reniego). Natomiast drugim jest wizerunek 
Matki Bożej Różańcowej zwanej też MB Śnieżną (poda-
nia ludowe głoszą, że został przywieziony do Wiśnicza ze 
spalonego kościoła pw. św. Marcina w Olchawie i pier-
wotnie był wystawiony w jednym z bocznych ołtarzy). 
Przedstawienie wizerunku Pani Różańcowej wiąże się ze 
zwycięstwami w wojnach z Tatarami i Turkami (być może 
w przypadku wisnickiej fary, również chodzi o symbo-
liczne nawiązanie do wiktorii chocimskiej z roku 1621, 
gdzie bitwą po śmierci hetmana Chodkiewicza dowodził 
Stanisław Lubomirski). Według zapisów z wizytacji kano-
nicznej w roku 1664, obraz MB Różańcowej otoczony był 
w Wiśniczu niezwykłym kultem, co poświadczała przy nim 
duża liczba cennych wotów. Poniżej, w ołtarzu głównym 
znajduje się drewniane tabernakulum w formie złoconej, 
kopułowej świątyni na rzucie kwadratu o bogatych formach 
architektonicznych. Trzy widoczne frontony tabernakulum 

o ściętych narożach mają formę trójkątnych portali wspar-
tych na kolumnach. Powstało przed rokiem 1630 i ukazuje 
wybitne dzieło wczesnobarokowej snycerki. 

W nawie głównej znajdują się cztery ołtarze boczne. 
Dwa ustawione ukośnie przy tęczy prezbiterium zostały 
poświęcone: od strony północnej Matce Bożej z Jej figurą 
wyrzeźbioną w drewnie, polichromowaną, a od południo-
wej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa również w ujęciu fi-
guralnym. Natomiast usytuowane na bocznych ścianach to 
ołtarze pw. Krzyża Świętego z rzeźbą procesyjną Chrystusa 
Ukrzyżowanego (fundację i kilkuwiekową tradycję opie-
ki nad ołtarzem przypisuje się wiśnickim rzemieślnikom  

z cechu rzemiosł różnych). Po prze-
ciwnej stronie znajduje się ołtarz pw. 
św. Sebastiana z siedemnastowiecz-
nym obrazem olejnym na płótnie, na 
którym przedstawiono męczeńską 
śmierć świętego. Jest odsłaniany 
przemiennie z niewielką ikoną św. 
Józefa z Dzieciątkiem z roku 1630. 
Ikona była otoczona wielkim kultem 
przez braci zakonnych wiśnickie-
go klasztoru karmelitów (w czasie  
II wojny światowej z zajętego przez 
niemieckich żołnierzy klasztoru  
i sukcesywnie niszczonej klasztornej 
świątyni, ks. Józef Białka wykupił  
i ukrył ikonę, a po wojnie przekazał 
do kościoła parafialnego). Z orygi-
nalnego wyposażenia zachował się 
także, drewniany chór, wsparty na 
szerokiej arkadzie kruchty, o wy-
suniętych skrzydłach, powiązany 
wspornikami z konfesjonałami oraz 
drewniana, wisząca ambona o boga-
to zdobionym korpusie połączonym 
zapleckiem z ośmiobocznym balda-
chimem zwieńczonym kopułą. 

Frontową elewację, do której 
prowadzi główne wejście przyozdo-
biono okazałym portalem z herbem 

fundatora, a po obu stronach w niszach, wstawiono figury 
Piotra i Pawła. Przy farze, którą Stanisław Lubomirski bo-
gato uposażył, wzniesiono plebanię z przyległą do niej wie-
żą dzwonniczą, szkołę śpiewu dla chłopców, a poza murami 
placu kościelnego budynek „szpitala dla ubogich” (obecnie 
znajduje się w nim Muzeum Ziemi Wiśnickiej). 

Chociaż we wspomnianych świątyniach w ciągu wie-
ków były prowadzone różne remonty zasadniczy kształt ich 
bryły nie uległa zmianie. Przetrwały również więzi kościoła 
wspólnotowego, dzięki któremu ciągle udaje się zachować 
to wielkie dziedzictwo nie tylko materialne, ale i duchowe. 
Bo historia obiektów sakralnych to nie tylko mury, to funda-
torzy, duchowni oraz kolejne pokolenia mieszkańców ziemi 
wiśnickiej, dzięki którym możemy łączyć piękno architek-
tury, tradycji i wiary. 

Leszek Marszałek

Wiśnicka Fara – widok od strony wschodniej Fot. A. 
Załupska.
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ROK 1920 ŚWIĘTO 3 MAJA W NOWYM WIŚNICZU 
PAMIĘTNIKI STANISŁAWY SERAFIŃSKIEJ 

ZE ZBIORÓW MUZEUM PAMIĄTEK PO JANIE MATEJCE „KORYZNÓWKA”

morza do morza?! Czy to nie sen, nie omamienie dla nas 
starych, urodzonych w niewoli? Jawa to, jawa świetlana.

Na rynku naszego miasteczka kompania wojska pol-
skiego z białym orłem na sztandarze. Korpusik skautów  
z chorągwią, szkoła, dzieci. Tłum ludzi zebranych po sumie. 
Przemawia ksiądz – po swojemu – niezręcznie – ale i jemu 
wzruszenie w głosie zbiera. Padają słowa dziękczynne dla 
polskiego żołnierza, dla bohaterskiej krwi wylanej i lejącej 
się wciąż na rubieżach Rzeczypospolitej, dla ofiar z życia 
dla ojczyzny najmilszej. Żołnierze wyciągnięci jak struny 
prezentują broń. Niektóre twarze jak natchnione, uniesione 
w górę. Rośnie miłość dla Polski Zmartwychwstałej. Polska 
rośnie w siłę! Jawa to – nie sen, nie omamienie. Oto w za-
mku na ścianach ubranych zielenią Naczelnik Piłsudski, 
Haller, Paderewski, patrzą na nas zebranych w dużej cias-

nej gromadzie. Nowa Polska śpiewa, gra, dekla-
muje. Wrażenie ogólne: „psalm dobrej woli” bije 
z oczu, z ust przemawiających i słuchających 
samych siebie. „Boże daj, Boże daj, a zabłyśnie  
3 Maj” w całej pełni! 

Konstytucję dobrą da nam Warszawa – 
Konstytucję godną swej macierzy, do ducha cza-
su naszego przystosowaną? Z Poznania wciąż 
niepokojące pogłoski. Lękamy się, by przy roz-
ruchach ulicznych co złego nie spotkało naszej 
Hanki3.. Strajk kolejowy znów groził, ale może 
zażegnany został przez siły patriotyczne?

Dziś znowu mieliśmy w kościele na górze na-
szej uroczyste wojskowe nabożeństwo z Tedeum 
Laudamus i Boże coś Polskę. Dzieci nie mają 
szkoły, więc nastrój święta narodowego i dzisiaj 
trwa, pomimo cofnięcia obchodu na niedzielę. 

Dochód ze wstępu na zamek, na koncert i tańce 
powinien być znaczny. Jest przeznaczony, po odtrąceniu 
kosztów, na cele plebiscytowe i TSL4. , przy których sprze-
daży asystowała Koryznówka: Ja, M[arynka] i K[amila]. 
Było 241 marek i 328 koron. Bilety były 2 i 1 koronowe 
(dla wojska i dzieci) – nie licząc naddatków,bo z koncer-
tu - 5 kor. bilety i z tańców również 5 koron. Powinno się 
zebrać więcej...

Zwycięstwa naszej armii na froncie bolszewickim czy-
nią olbrzymie wrażenie u prawie całego świata Europy  
i Ameryki - waluta nasza podnosi się. Strategia Piłsudskiego 
święci niebywały triumf. Bitność i uświadomienie żołnie-
rza przyczynia się do powodzeń w głównej mierze. Chroń 
nas Boże od zawrotu głowy, a daj rozum i wytrwanie.

5 maja, środa, deszcz, niestety od rana, pomimo że baro-
metr stoi na odmianę, ku pogodzie. Wieści, jakie się wczo-
raj rozeszły o wejściu Piłsudskiego do Kijowa, nie są jesz-
cze potwierdzone wedle Krakowskiego Czasu z dzisiejszej 
daty. Pewne jest jednak wielkie zwycięstwo nasze nad  
30 000 armią czerwonych i oskrzydlenie całej armii bolsze-
wickiej na froncie podolskim.

Obchód 3 Maja w Krakowie pod wpływem takich wie-

Zamieszczone poniżej fragmenty pamiętników, nie 
publikowane dotychczas, dotyczą początku 1920 roku 
a także obchodów  Święta 3 Maja w Wiśniczu i innych 
polskich miastach.

1 stycznia, czwartek, odwilż, pochmurno.
Komunia Święta w rocznicę śmierci Tosia1. Ks. prałat 

Sękowski2.  życzył nam doczekania „lepszych czasów”. Złe 
życzenia dla nas starych. Myśmy już doczekali wszystkiego, 
co najlepsze, bo wolnej, z grobu niewoli dźwigniętej ojczy-
zny, Polski Zmartwychwstałej! Czasy, które przeżywamy, są 
trudne, ale nie złe. Za to my jesteśmy źli, niedorośli do wiel-
kiej chwili. Takimi wyhodowała nas niewola. Ci, co po nas 
przyjdą, będą już lepsi, inni? Tak rozmawialiśmy na stop-
niach kościoła.

10 lutego, wtorek, aerometr cofnął się na odmianę, odwilż.
Dziś i jutro, 11, odbywają się uroczystości objęcia pol-

skiego morza w Pucku! Sam Haller wjedzie na czele wojsk 
polskich; baon morski konny wkroczy w wody Bałtyku, 
zamaczają się polskie sztandary w słonych falach, gdy od-
dadzą pokłon flocie polskiej, okrętowi imienia Kościuszki 
stojącemu w porcie. Bateryja dział da 27 strzałów, odbędzie 
się msza św. polowa na wybrzeżu z uroczystym Te Deum, 
nastąpi wbicie słupa pamiątkowego. Jacy szczęśliwi są lu-
dzie biorący udział w tych chwilach, mogący nie myśleć 
o niczem innem, całym sercem i umysłem przeżywać ten 
moment. Ja nie mam z kim o tem mówić szczerze, ile bym 
chciała. Heli nie ma ani Tosia – oni by to czuli tak samo.  
W domu tyle drobiazgów nużących, przykrych z codzienne-
go życia z trosk i braków głodowych.

2 maja, niedziela/poniedziałek, 3 Maj, cudownie piękna 
pogoda, majowa jutrzenka. Pierwsze obchody konstytu-
cji w Polsce zwycięskiej , w Polsce dotykającej Bałtyku,  
w Polsce dosięgającej bram Kijowa, a wiec drogi do drugie-
go morza. Czyż to naprawdę my, ci sami wczoraj niewolni-
cy, dziś wolni gospodarze u siebie w Polsce, w państwie od 

Rękopis pamiętników Stanisławy Serafińskiej  ze zbiorów Muzeum Pamiątek 
po Janie Matejce  „Koryznówka”.
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ści odbył się 
w uniesieniu . 
Olbrzymi był 
pochód na 
Wawel z ryn-
ku, po mszy 
polowej na 
ołtarzu pod 
Sukiennicami. 
Z j e c h a ł o 
m n ó s t w o 
Ś l ą z a k ó w . 
Przybył tak-
że członek 
K o m i s j i 
Plebiscytowej 
w Cieszynie, 
J a p o ń c z y k , 
dr Saburo 
Yamada5.  Na 
Wawelu zło-
żył na ręce 
s t a r o s t y 

Kowalikowskiego6. gorące gratulacje zwycięstwa. Prof. 
Estrajcher7. odpowiedział mu po francusku. /……/

W Warszawie 3 Maj był także obchodzony. Po mszy 
polowej wojsko prezentowało broń i składało ślubowanie, 
powtarzane przez zebrany tłum. Z powodu stanu wyjątko-
wego obchód był ograniczony. Z Wilna donoszą, że było na 
Litwie przygotowanych 700 obchodów.

W Gdańsku pierwszy oficjalny obchód polski. Zaczynał 
się nabożeństwem uroczystym u św. Mikołaja Tedeum  
i Boże.. wspólnie śpiewano. Byli obecni reprezentanci an-
gielscy, francuscy, włoscy, brak było tylko przedstawicieli 
zarządu wolnego miasta, a także Niemców z dyplomacji 
i ze sfer przemysłowych  
/…./

Kamila pojecha-
ła do Bochni, bo dosta-
liśmy wiadomość od 
Łąckich  z Janowiczek pod 
Racławicami, że sprze-
dadzą zboża 1,05 metra. 
Trzeba, by ktoś pojechał. 
Trzeba wystarać się o po-
zwolenie przewozu  /…./ 

Stanisława Serafińska 
(1956-1924) była córką 
Joanny z Giebułtowskich 
i Leonarda Serafińskiego, 
notariusza, sędziego, hono-
rowego obywatela miasta 
Wiśnicza .  Obdarzona ta-
lentem kronikarskim przez 
niemal całe życie skwapli-
wie zapisywała zarówno 
doniesienia prasowe jak  
i to wszystko, co działo się 

w jej najbliższym otoczeniu.
 Część jej wspomnień, dotycząca życia sławnego wuja, 

Jana Matejki, spisanych  przez nią już po śmierci artysty, 
została wydana drukiem przez Wydawnictwo Literackie  
w Krakowie . 

Lata I wojny światowej Stanisława Serafińska spędzi-
ła na Koryznówce i tu doczekała odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Jej dzienniki z tych lat zamieszczone zosta-
ły w rocznicowym  tomie PAU w Krakowie,  zatytułowanym 
„Monarchia, wojna, człowiek”  (2014 r)

Zmarła w wieku 68 lat dnia 7 września 1924 roku i z tego 
roku pochodzi ostatni zeszyt jej pamiętników, które stanowią 
dla nas cenne źródło informacji  o historii i życiu codzien-
nym naszego miasta.

Opr. Maria Serafińska-Domańska

1.Antoni Serafiński (1853-1905), brat kronikarki
2.Ksiądz Andrzej Sękowski (1853–1936); proboszcz w Nowym 
Wiśniczu od 1886 do 1922.
3.Hanna Serafińska (1900-1986) – bratanica pamiętnikarki
4.Towarzystwo Szkół Ludowych
5.Prawnik, profesor prawa międzynarodowego.
6.Władysław Kowalikowski (1860 -1943) – polski prawnik, 
urzędnik administracji Austro-Węgier, zastępca komisarza gene-
ralnego rządu RP na Kraków (1919-1921), wojewoda krakowski 
(1924-1926). W 1907 został starostą powiatu bocheńskiego i w 
tym samym roku starostą powiatu brzeskiego. Od 1911 starosta 
w Krakowie.
6.Stanisław Ambroży Estreicher (1869 -1939) Zmarł w obozie 
7.Sachsenhausen – polski historyk prawa, bibliograf, profesor  
i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Afisz z roku 1920, którym przyozdabiano szyby 
domowych okien z okazji Święta Konstytucji 
3 maja.

Stanisława Serafińska. Fot arch. Koryznówka.
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Dnia 5 grudnia 2019 roku w „Restauracji u Zygmunta” 
w Nowym Wiśniczu odbyła się uroczystość z okazji 
Jubileuszy Małżeńskich mieszkańców Gminy Nowy 
Wiśnicz, którzy obchodzili swój jubileusz w 2019 roku. 

Burmistrz Nowego Wiśnicza wraz z Urzędem Stanu 
Cywilnego zorganizował uroczyste spotkanie, na którym 
wręczył jubilatom obchodzącym 50 – lecie pożycia małżeń-
skiego okolicznościowe medale nadane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast jubilatom obchodzą-
cym 60 lat pożycia małżeńskiego wręczono pamiątkowe 
dyplomy, upominki oraz kwiaty.

Małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe i radosne 
chwile, ale też dzielenie z drugą osobą trosk, smutków i nie-
szczęść. Te lata spędzone razem są dla wszystkich pięknym 
obrazem, jak przez problemy, trud codzienności, pozostać 
wiernym miłości. Wspólne życie polega na wzajemnych 
ustępstwach, wybaczaniu, ale podstawą udanego małżeń-
stwa jest miłość.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilatom 
obchodzącym Złote Gody oraz okolicznościowe doku-
menty pamiątkowe i kwiaty dla wszystkich par, wręczyli: 
Burmistrz Nowego Wiśnicza Pani Małgorzata Więckowska, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu Pan 
Marcin Korta. Podczas wręczania medali, dyplomów i kwia-
tów, Jubilaci nie potrafili ukryć wzruszenia. Część oficjal-
na zakończyła się toastem wzniesionym przez Burmistrza 
Nowego Wiśnicza, która życzyła Jubilatom wszelkiego do-
bra, zdrowia, spokoju i ciepła rodzinnego. 

W czasie toastu nie mogło również zabraknąć okolicz-

JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

nościowego utworu muzycznego „sto lat”.
Uroczystość umilił radosny występ młodzieży  

z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu, który 
wywołał na twarzach naszych Jubilatów uśmiech i radość, 
będące dowodem podziękowania za tę uroczystość.

Po tej dawce artystycznych emocji Wszyscy zebrani za-
siedli do stołu, gdzie czekał poczęstunek. Jubilaci wspomi-
nali minione lata, dzielili się radościami i żartowali.

Jubilaci przy wspólnym stole podczas występu artystycznego.
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Jubilaci przy wspólnym stole podczas występu artystycznego.

Wręczenie kwiatów, dyplomów oraz okazjonalnych medali „Złotym” i „Diamentowym Parom”.

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

Sylwia Kura
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Gdy zaczynał się ten rok nikt z nas nie przypusz-
czał, jak będzie się różnił od lat ubiegłych. Swój artykuł  
w poprzednim wydaniu Wiadomości Wiśnickich zakoń-
czyłem zapewnieniem, że w tym roku będziemy mieli 
dla mieszkańców ziemi wiśnickiej „jeszcze jedną ważną 
i wspaniałą wiadomość, ale o tym poinformujemy w sto-
sownym czasie”. 

Nikt wtedy nie przypuszczał, że początek 2020 roku 
zdominuje tak naprawdę jedna wiadomość - epidemia ko-
ronawirusa. Wszystko inne zeszło na dalszy plan, a nasze 
życie jakby trochę stanęło w miejscu. Dziś, gdy piszę te sło-
wa, epidemia trwa i trudno przewidzieć, kiedy się skończy. 
Żyjemy wszyscy nadzieją, że jak najszybciej. Zapowiadana 
przez nas ważna i wspaniała wiadomość na szczęście nie 
straciła na aktualności, ale ponieważ wiąże się ona z wy-
darzeniem, które na razie nie może się odbyć, więc nie bę-
dziemy jeszcze zdradzać, o co chodzi.

Na pewno natomiast nie odbędzie się na wiśni-
ckim Zamku uroczysta gala Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków. 
Uroczystości, które miały 
się odbyć w dniach 21-
22 kwietnia zostały przez 
Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
oraz Narodowy Instytut 
Dziedzictwa odwołane z 
powodu epidemii. Na tą 
chwilę nie wiadomo czy 
zostaną przełożone na 
inny termin czy w ogóle 
w tym roku się nie odbędą. 
Wszystko zależeć będzie 
od tego jak wyglądać bę-
dzie sytuacja z epidemią 
w Polsce. Kiedy Muzeum 
Ziemi Wiśnickiej będzie 
mogło wrócić do normalnej działalności, nie wiemy. Nie 
wiemy też, jakie ewentualnie będą ograniczenia w udostęp-
nianiu ekspozycji. Być może, gdy ten numer Wiadomości 
Wiśnickich trafi do rąk czytelników będzie to już wiado-
mo. A może będziemy już Państwa gościć na Zamku i na 
Zamkowej 13. Oby tak było!

A teraz tylko pozytywnie i do przodu. Od kilku lat 
przyjęliśmy, że każdy sezon turystyczny zaczynamy jakąś 
nową atrakcją. Nie inaczej jest również i w tym roku. Całą 
zimę pracowaliśmy nad nową wystawą na zamku. Arsenał 
Wiśnicki, bo taką nazwę ma nowa wystawa, był gotowy już 
w marcu. Otwarcie miało odbyć się 28 marca i otworzyć 
sezon turystyczny w 2020 roku. Wirus plany zmienił, ale 
nie zniszczył. Wystawa jest gotowa i czeka na Państwa. Jak 
tylko będzie można otworzyć podwoje zamku, serdecznie 
zapraszamy. „Arsenał Wiśnicki” ma na celu przybliżenie 
historii Zamku w Wiśniczu nie tylko, jako wielowieko-
wej rezydencji magnackiej, ale przede wszystkim, jako 
obiektu obronnego; wspaniałej i monumentalnej fortalicji 

przygotowywanej przez kolejnych właścicieli do pełnienia 
funkcji ściśle militarnych. To nie koniec nowych ekspozy-
cji. Na uroczystą galę Międzynarodowego Dnia Ochrony 
Zabytków planowaliśmy otwarcie nowej ekspozycji  
o właścicielach wiśnickiego zamku. W tym wypadku wi-
rus i odwołanie uroczystości trochę bardziej pokrzyżowały 
nasze plany, ale wystawa na pewno w tym roku zostanie 
otwarta. Może już na początku wakacji.

W Muzeum Ziemi Wiśnickiej jest jeszcze jeden projekt, 
który przynajmniej w części możemy kontynuować. I do 
współpracy przy nim zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Gminy Nowy Wiśnicz.

Ten projekt to wiśnicka encyklopedia pod nazwą 
„Wiśniczpedia”. Chcemy stworzyć takie wydawnictwo 
internetowe, w którym znajdzie się kompendium wiedzy  
o ziemi wiśnickiej, jej historii, postaciach historycznych, 
wydarzeniach, miejscach, miejscowościach oraz ciekawych 
i ważnych osobach, które przyczyniły się i przyczyniają 
dojej rozwoju. Wiśniczpedia ma być, wzorem Wikipedii, 

tworzona przez nas wszyst-
kich i cały czas. To przed-
sięwzięcie, które powsta-
wać będzie dla nas wszyst-
kich, ale przede wszystkim 
dla naszych dzieci, wnu-
ków i przyszłych poko-
leń. Do wygenerowania 

„Wiśniczpedii” on-line 
użyjemy oprogramowa-
nie Flipbook. To aplikacja 
komputerowa, która po-
zwoli na bardzo atrakcyjną 
formułę prezentacji, można 
powiedzieć nawiązującą do 
przeglądania tradycyjnej 
encyklopedii. Umożliwia 

ono prezentację zarówno ma-
teriałów tekstowych, jak i zdjęć, skanów map i innych doku-
mentów. Dlatego zwracamy się do Państwa z zaproszeniem 
i jednocześnie prośbą - otwórzcie dawno nieotwierane szaf-
ki na strychu, kufry, zakurzone pamiętniki i albumy. I przy-
ślijcie nam swoje historie o ziemi wiśnickiej. O ciekawych 
i ważnych osobach, o ważnych i ciekawych wydarzeniach. 
Wszystkie szczegóły jak i gdzie przysyłać swoje materia-
ły znajdziecie na stronie muzeum: http://zamekwisnicz.pl/
zapraszamy-do-tworzenia-wisniczpedii/. Zespół Muzeum 
Ziemi Wiśnickiej opracuje przysłane materiały na potrzeby 
wydania internetowego i w drugiej połowie roku pokażemy 
już w Internecie pierwsze karty Wiśniczpedii.

Jeszcze raz zapraszamy do wspólnego tworzenia wiś-
nickiej encyklopedii, życzymy zdrowia w tych trudnych 
czasach i, jak tylko będzie to możliwe, zapraszamy do 
Muzeum Ziemi Wiśnickiej i na wiśnicki Zamek.

                                                                       Piotr Pyziak

PATRZĄC Z WYSOKOŻCI BASZTY BONY

Ekspozycja z wystawy „Arsenał Wisnicki”.
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Zgodnie z wieloletnią tradycją Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym 
Wiśniczu, w okresie karnawału, odbywa się Bal 
Matejkowski. W tym roku, 25 lutego, miała miej-
sce XXI odsłona tej uroczystości. 

Należy wspomnieć, że jest to ważny moment  
w życiu społeczności Wiśnickiego Plastyka z uwa-
gi na fakt wyboru nowego Stańczyka, co w szkole, 
której patronem jest Jan Matejko nie powinno dzi-
wić. Jednakże w tym roku uroczyste przekazanie 
czerwonego stroju nie odbyło się w akompaniamen-
cie miłej muzyki jak zazwyczaj. Otóż uczniowie 
klas drugich postanowili przełamać tradycyjny sce-
nariusz minionych bali, których nieodłączną częścią 
były gry, zabawy, śpiew i taniec. W 2020 roku bę-
dzie inaczej! Swoje zamiary ukryli pod wieloznacz-
nym tytułem „Czy ktoś widział, czy ktoś wie?”.

Cała impreza miała od początku do końca tajem-
niczy, zagadkowy, a wręcz kryminalny charakter. Na po-
czątku padła dramatyczna informacja – zaginął Stańczyk!!! 
Oskarżonymi, o popełnienie przestępstwa, porwania, 
a może morderstwa, co ustaliło przeprowadzone wcześniej 
śledztwo, okazali się uczniowie klas pierwszych: Maria 
Chyba, Małgorzata Szymańska, Jagoda Górczyk, Ewa Mąka 
i Maksymilian Bik. Osoby te wcześniej zgłosiły swoją kan-
dydaturę na „stanowisko” Stańczyka, co w oczywisty spo-
sób wzmocniło podejrzenia śledczych i policjantów, w któ-
rych wcielili się: Patrycja Czyżowska, Julia Żurek, Oliwia 
Brust i Norbert Gądek. Ich rola w dużej mierze opierała się 
na interakcji z uczestnikami, której nie można było przewi-
dzieć w scenariuszu. Co spotkało oskarżonych?

Stawili oni czoła czterem konkurencjom, polegającym 

BAL MATEJKOWSKI CZYLI GDZIE JEST STAŃCZYK?

Ekipa śledcza Patrycja Czyżowska i Julia Żurek i Norbert Gądek. 
Fot A. Jewuła.

Uczestnicy Balu Matejkowskiego oraz były i obecny Stańczyk. Fot A. Jewuła.

na odpowiednim ułożeniu pociętego zdjęcia sceny zbrodni, 
uwolnieniu się z kajdanek (będących zwykłą taśmą) i roz-
szyfrowaniu tajnej wiadomości. Widownia zaś mogła rów-
nież cieszyć się krótkimi scenkami, w których walczący 
o tytuł Stańczyka „oskarżeni” udowadniali swoją niewin-
ność.

Decyzją szanownego Jury, w skład którego wchodzi-
ły Pani Dyrektor Elżbieta Kucybała jako przewodnicząca, 
Kierownik Internatu Anetta Heliasz – Borowiecka oraz pa-
nie Barbara Trylińska i Edyta Ziółkowska, najlepiej w tych 
trudnych zadaniach i stresowej sytuacji odnalazła się uczen-
nica klasy pierwszej Małgorzata Szymańska, która pokona-
ła rywali, przejmując prawa i obowiązki Stańczyka. Gorące 
brawa i podziękowania otrzymała ubrana w biały strój Nel 

Praszelik, czy-
li odchodzący 
Stańczyk, któ-
ra pełniła tę za-
szczytną funkcję 
dwukrotnie. Tym 
to sposobem 
tradycji stało 
się zadość i ko-
lejny Stańczyk 
W i ś n i c k i e g o 
Plastyka rozpo-
czął swą kadencję.

Alicja 
Bakalarz 

oraz 
Uczniowie 

klas drugich, 
organiztorzy 

Balu 
Matejkowskiego 

2020
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JEST W POŁOMIU STRAŻ POŻARNA
Jest w Połomiu Straż
Pożarna, 
z której korzyść bardzo wielka. 
Bo w Połomiu jest technika, 
do pożaru trza konika. 
Gdy się pali, konie kwiczą
a strażacy węże liczą... 

Okazjonalny wierszyk nieznanego autora, powstał 
w czasach zakładania Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Połomiu Dużym. Rymowanka jest ilustracją wyjaz-
dów do akcji gaśniczych z ręczną pompą ogniową na wo-
zie zaprzęganym w parę koni. Strażacy byli wyposażeni 
również w ręczną syrenę, której sygnał torował drogę i 
oznajmiał nadejście pomocy. 

Działania związane z tworzeniem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Połomiu Dużym sięgają roku 1948, a zało-
życielami i pierwszymi komendantami byli: Franciszek 
Burkiewicz, Franciszek Fortuna, Tadeusz Kokoszka. 

W roku 1950 (który uważa się za oficjalną datę założe-
nia OSP w Połomiu Dużym) z inicjatywy połomskich dru-
hów podjęto decyzję w sprawie budowy Domu Ludowego, 
w którym m.in. zaplanowano świetlicę na spotkania i za-
bawy dla lokalnej społeczności oraz pomieszczenia remi-
zy z miejscem na sprzęt strażacki. Po uzyskaniu parceli od 
bocheńskiego REDP, w roku 1960 ruszyła budowa w tzw. 
czynie społecznym. Strażacy z pomocą wielu mieszkańców 
Połomia przystąpili do zwózki materiałów budowlanych. 
Szybko też udało się załatwić dofinansowanie z powiatu  
i województwa. 

Budowa trwała do roku 1963, kiedy to 22 lipca nastą-
piło uroczyste otwarcie i przekazanie budynku do użytku. 
Wreszcie strażacy mogli swoją ręczną pompę gaśniczą, któ-
rą do tej pory przechowywali w gospodarstwie Zagórskiego, 

postawić w garażu remizy (obecnie pompa jako zabytkowa 
pamiątka stoi przed budynkiem). 

Z upływem lat rozrastała się załoga straży, pozyskiwa-
no też nowy sprzęt. W latach siedemdziesiątych posiadano 
już motopompę M-400, a na początku lat osiemdziesiątych 
nową motopompę M-800. Zakupiono też strażacki wózek 
ciągnikowy, na którym w razie wyjazdu do pożaru ją prze-
wożono.

Rok 2000 przyniósł ze sobą jubileusz 50-lecia OSP, pod-
czas którego w dniu 28 maja odebrano i poświęcono samo-
chód pożarniczy „ŻUK” oraz sztandar, którego fundatorami 
były władze samorządowe Gminy Nowy Wiśnicza, a także 
przedsiębiorca z Królówki Wiesław Kryus. Komendantem 
wówczas był Jan Plewa, a Prezesem Edward Oświęcimka. 

Z rokiem 2020 wiąże się wspomnienie budo-
wy remizy i struktur jednostki OSP w Połomiu 
Dużym, ale jest to także okazja do przypomnie-
nia ważnej roli, jaką pełnią Ochotnicze Straże 
Pożarne w lokalnym środowisku. Do statuto-
wych zadań takich, jak walka z pożarami, klę-
skami żywiołowymi, zabezpieczeniem przed 
zagrożeniami skażenia środowiska naturalnego 
należy dodać chociażby pełnienie funkcji wy-
chowawczej - kształtowanie młodzieży i jej po-
staw. Obecnie jednostka OSP liczy 35 członków 
zwyczajnych i 4 honorowych. Przybyło wielu 
młodych zaangażowanych „ochotników”. W tej 
chwili wszyscy posiadają odpowiednie prze-
szkolenia pożarnicze, a trzech druhów kursy 
medyczne. 

Połomscy strażacy, zgodnie z ich misją, za-
wsze są gotowi nieść bezinteresowną pomoc. 
Wielokrotnie uczestniczyli w akcjach likwidacji 
skutków wichur (m.in. w 2003 roku, kiedy to 
tylko w Połomiu Dużym silne podmuchy wia-
tru zerwały dachy z dwóch domów i zniszczy-

ła wiatę przystankową). Często też są wzywani do pomocy  
w zabezpieczaniu ruchu drogowego. Jakże nieocenioną po-
moc okazują chociażby 1 listopada, kiedy kierują ruchem 

Roman Chrzan i Edward Oświęcimka przy ręcznej pompie, która była pierwszym 
sprzętem gaśniczym OSP w Połomiu Dużym.

Widok budynku remizy w Połomiu Dużym.z roku 1963.
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przy cmentarzu komunalnym w Nowym Wiśniczu podczas 
uroczystości Wszystkich Świętych. 

Chętnie też biorą udział w uroczystościach kościelnych 
i państwowych. Do jednych z bardziej zaszczytnych na-
leży trzymanie warty przy Grobie Pańskim podczas Świąt 
Wielkanocnych w kaplicy pw. św. Brata Alberta w Połomiu 
Dużym.

Zarząd OSP to osoby oddane i bardzo zaangażowanie 
służbie, Prezes - Edward Oświęcimka, Naczelnik - Józef 
Burkiewicz, Zastępca Naczelnika - Zdzisław Ruciński, 
Sekretarz - Andrzej Święch, Skarbnik - Wiesław Palej. 
Dzięki ich staraniom strażacy mają na swoim wyposażeniu, 
nowy samochód Renault Trafic, który został im przekazany 
5 września 2013 roku, a którego oficjalne odebranie odbyło 
się 5 lipca 2014 roku. Podczas tej uroczystości odbyło się 
również wręczenie strażackich odznaczeń. Złotym Medalem 
za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został Druh 
Lucjan Kurek. Druhowie Sławomir Oświęcimka i Jarosław 
Brzegowy otrzymali odznaki „Strażak Wzorowy” przyzna-
ne przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Bochni, natomiast Prezydium Zarządu Głównego 

odznaczyło Złotym Znakiem Związku - Prezesa Edwarda 
Oświęcimkę.

Zaglądając w kronikę „ochotników” z Połomia Dużego, 
możemy również znaleźć liczne dowody ukazujące współ-
pracę z władzami samorządu gminy, księżmi wiśnickiej 
parafii, szkołą podstawową, miejscową świetlicą, czy też 
Stowarzyszeniem Rozwoju Połomia Dużego. Od pierw-
szych dni założenia OSP w Połomiu Dużym, druhowie za-
wsze byli wsparciem dla wszystkich, którzy potrzebowali 
pomocy. Gratulujemy Połomskim Strażakom pięknego ju-
bileuszu, życzymy, aby kolejne lata były spokojne, aby trud, 
jaki wkładają w niesioną pomoc był doceniany, a szeregi 
jednostki zasilali coraz to nowi druhowie.

Katarzyna Policht

Pamiątkowe zdjęcie druhów z roku 2000. Fot. arch. OSP Połom 
Duży.

Sztandar jednostki OSP Połom Duży.

Przekazanie sztandaru podczas uroczystości jubileuszu 50-lecia 
w roku 2000.
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80 lat temu Niemcy przystąpili do dewastacji, a na-
stępnie rozbiórki wspaniałego kościoła klasztornego pod 
wezwaniem Chrystusa Zbawiciela. Z pejzażu Wiśnicza 
zniknął wyjątkowy zabytek, którego resztki znajdują się 
dziś na terenie zakładu karnego, a od wielu lat toczy się 
dyskusja czy możliwa jest odbudowa tej monumentalnej 
budowli.

Wiśnicki klasztor karmelitów bosych był jedną  
z wielu fundacji wojewody krakowskiego Stanisława 
Lubomirskiego, bez wątpienia największego budownicze-
go wśród polskich magnatów XVII w. Fundacja klasztoru 
w Wiśniczu była wotum dzięk-
czynnym za zwycięstwo wojsk 
polskich pod Chocimiem  
w 1621 r., gdzie Lubomirski 
sprawował naczelne do-
wództwo po śmierci hetmana 
Jana Karola Chodkiewicza. 
Jednocześnie klasztor miał 
pełnić rolę rodzinnego mau-
zoleum, w którym chowa-
no ciała zmarłych człon-
ków rodu. Usytuowany na 
najwyższym wzniesieniu  
w Wiśniczu, na wysokości 337 
m n.p.m., wyraźnie dominował 
nad całą okolicą. Otoczony po-
tężnymi fortyfikacjami bastio-
nowymi chronił zamek i Nowy 
Wiśnicz od strony południowej.

Budowę klasztoru i koś-
cioła rozpoczęto w 1622 r.,  
a ukończono w 1630. Prace 
wykończeniowe wewnątrz 
trwały jeszcze dłużej, bo do 
1639 r. Uroczyste wprowadze-
nie zakonników do klasztoru 
miało miejsce 22 czerwca 1630 
r. Mnisi początkowo odpra-
wiali nabożeństwa w kaplicy,  
a 5 lat później nastąpiła kon-
sekracja wspaniałego kościoła pod wezwaniem Chrystusa 
Zbawiciela. Klasztor został przez Lubomirskiego bogato 
uposażony w dobra ziemskie, czynsz pieniężny, cenne para-
menty kościelne i bogatą bibliotekę, która początkowo liczy-
ła 300 woluminów, a potem systematycznie się powiększała. 
Zakonnicy posiadali do swojego użytku ogród warzywny 
i owocowy, ziemie uprawną, znaczne ilości lasów, stawy 
rybne, młyn, pasiekę z 8 ulami, warzelnię piwa i własnego 
piwowara. Już wtedy do klasztoru przybywało wielu go-
ści, chcących zobaczyć jego monumentalne budowle. Byli 
tu m.in. król Władysław IV, królewicz Jan Kazimierz, czy 
magnat Stanisław Albrecht Radziwiłł. 

Spośród zabudowań klasztornych główną uwagę zwra-
cał oczywiście kościół Chrystusa Zbawiciela. Jego histo-

rię, a przede wszystkim architekturę, szczegółowo zbadał  
i opisał Piotr Stanisław Szlezynger. Kościół zbudowany był 
na planie krzyża łacińskiego, posiadał jedną nawę, a także 
dwie pary niższych kaplic bocznych i prostokątne prezbi-
terium. Do prezbiterium przylegały zakrystia i skarbiec,  
a ponad nimi kaplica i oratorium dla kleryków. Szczególny 
podziw budził fryz obiegający całe wnętrze, na którym w 
formie stiuków przedstawiono elementy uzbrojenia euro-
pejskiego i tureckiego. Miało to przypominać zwycięstwo 
Rzeczypospolitej nad Turkami pod Chocimiem. Fasada 
(przód) świątyni zaopatrzona była w dwie ośmioboczne 

wieże przykryte barokowy-
mi hełmami. Na jej szczy-
cie stał posąg Chrystusa,  
a na niższych cokołach po-
sągi Sebastiana i Stanisława 
Lubomirskich. W koście-
le było siedem marmuro-
wych ołtarzy otoczonych 
kamiennymi balustradami. 
Umieszczono w nich wspa-
niałe obrazy takich mistrzów 
jak Mateusz Ingerman czy 
Józef Ribera. Piękne de-
koracje stiukowe i sztu-
katerie były dziełem Jana 
Chrzciciela Falconiego.

Pod kościołem 
Lubomirski kazał wymuro-
wać obszerną kryptę grobo-
wą dla zakonników i drugą 
mniejszą dla siebie i swoje-
go potomstwa. Tam też spo-
częło jego ciało po śmierci w 
roku 1649. Później spoczęli 
tam również inni członkowie 
rodu Lubomirskich, m.in. 
Jerzy Sebastian, marszałek 
wielki koronny, Aleksander 
Michał, woj. krakowski czy 
Hieronim Augustyn, woj. 

krakowski i hetman wielki koronny. Co ciekawe, w krypcie 
Lubomirskich pochowano również Macieja Trapolę głów-
nego architekta i budowniczego klasztoru oraz przedstawi-
cieli rodów szlacheckich spowinowaconych lub współpra-
cujących z Lubomirskimi.

Ciężkie chwile przeżywał klasztor we wrześniu 1655 r., 
kiedy to został zajęty przez wojska szwedzkie. W celach 
zakonnych zamieszkali oficerowie, w oficynach zaś pozo-
stali żołnierze. Korytarze posłużyły najeźdźcom za stajnie 
dla koni, a refektarz za jadalnie i miejsce hucznych zabaw. 
W klasztorze przebywał wtedy tylko jeden brat, pozostali 
schronili się bowiem na Węgrzech. Szwedzi opuszczając 
Wiśnicz (19 września 1656 r.), zabrali z klasztoru cenne 
dzieła sztuki, a następnie go podpalili. Na szczęście pożar 

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR W WIŚNICZU 
           OFIARY OBCEJ ZABORCZOŚCI

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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został szybko ugaszony przez mieszkańców miasta.
Klasztor karmelitów bosych funkcjonował w Wiśniczu 

do 1783 r. Wtedy to decyzją władz austriackich został zli-
kwidowany, a zakonnicy zmuszeni zostali do opuszczenia 
świątyni i udania się do Lwowa. O jego likwidacji przesądzi-
ło fatalne zachowanie przeora Szymona Niesiołowskiego, 
który karami cielesnymi (chłosta), głodem i zamknięciem 
w samotnej celi doprowadził do śmierci nieposłuszne-
go kleryka Zbyszewskiego. Pomimo, że sąd uznał winę 
przeora i skazał go na trzyletnie więzienie, to dla cesarza 
Józefa II był to wygodny pretekst do zniesienia wiśnickie-
go klasztoru. Bogaty skarbiec kościelny wywieziony został 
do Wiednia, a w budynkach klasztornych utworzono sąd 
i więzienie kryminalne. Kościół klasztorny przeznaczono 
natomiast na kaplicę więzienną. W XIX stuleciu więziono 
tu nie tylko zwykłych kryminalistów, ale i członków taj-
nych organizacji niepodległościowych oraz uczestników 
powstań narodowych. 

W czasach okupacji hitlerowskiej, w dawnych murach 
klasztornych mieścił się niemiecki obóz koncentracyjny, 
nadzorowany przez dowództwo SS. Do czasu uruchomie-
nia obozu w Auschwitz, więziono i zabijano tutaj wielu 
przedstawicieli inteligencji polskiej, zwłaszcza z Krakowa. 

10 kwietnia 1940 r. Niemcy rozpoczęli dewastację koś-
cioła klasztornego. Wieczorem tego dnia strażnicy niemiec-
cy urządzili strzelanie do figur na kościele, które w więk-
szości zniszczyli. W ten sposób uczcili zajęcie Danii przez 
wojska niemieckie. Kolejnych, znacznie tragiczniejszych 
w skutkach zniszczeń, dokonano w kościele w połowie 
czerwca. Wg relacji Oskara Stuhra do demolowania kościo-
ła zmuszono więźniów, którym nakazano zdzierać ze ścian 
obrazy, rzeźby, krzyże, konfesjonały. Świadkiem tego bar-
barzyństwa był min. ksiądz Adam Kozłowiecki (później-
szy biskup), który z bólem serca obserwował w świątyni 
ogromne zniszczenia i profanację szczątków Lubomirskich, 
pochowanych w krypcie grobowej w podziemiach kościoła.

 W wigilię św. Jana oraz z okazji ka-
pitulacji Francji, niemiecka załoga obo-
zu koncentracyjnego urządziła wrzaskli-
wą libację z wiwatami i salwami z bro-
ni palnej. Szaty liturgiczne i sprzęt ze 
zdemolowanego kościoła więziennego 
ułożone w stos jako fajerwerk zostały 
spalone. Spłonęła również część świą-
tyni. Z cennego wyposażenia kościoła 
ocalały pojedyncze zabytki, jak choćby 
figura Chrystusa przechowywana obec-
nie w Muzeum im. S. Fischera w Bochni, 
dwa XVII-wieczne obrazy w wiśnickiej 
farze czy obraz Ostatnia wieczerza  
w Muzeum Narodowym w Krakowie.

W lipcu 1940 r. hitlerowcy wystąpili 
do władz w Krakowie z prośbą o zgodę 
na częściową rozbiórkę świątyni, moty-
wując ją zagrożeniem budowlanym. Po 
uzyskaniu takiej zgody przystąpiono 
do prac rozbiórkowych, które trwały 
do wiosny 1941 r. Pozostawiono tylko 

mury do wysokości 12 
metrów. Pracami tymi 
kierowali niemieccy 
inżynierowie, zatrud-
niając polskich robot-
ników, między innymi 
z firmy kamieniar-
skiej Antoniego Norka  
z Bochni. Część mate-
riałów z rozebranego 
kościoła w postaci cio-
sów kamiennych i detali 
architektonicznych wy-
korzystano do budowy 
ośrodka rekreacyjnego 
dla niemieckich pilo-
tów w Przegorzałach 
oraz do budowy pa-
łacu w Krzeszowicach 
dla gubernatora Hansa 
Franka. W taki to sposób z krajobrazu Ziemi Bocheńskiej 
zniknęła jedna z najwspanialszych świątyń barokowych 
w Polsce. 

Dziś budynki klasztorne, tak jak dawniej, służą za cięż-
kie więzienie dla recydywistów. Ze względu na obecność 
więzienia i względy bezpieczeństwa resztki murów klasz-
tornych i kościelnych można dziś oglądać w czasie spe-
cjalnie organizowanego „Weekendu z zabytkami powiatu 
bocheńskiego”. Co jakiś czas odżywają też pomysły odbu-
dowy barbarzyńsko zniszczonego kościoła. Na razie jednak 
brak konkretów, a postulaty historyków, architektów, du-
chownych i samorządowców pozostają w sferze pobożnych 
życzeń. Czas pokaże, czy barokowa świątynia znów pojawi 
się w panoramie Nowego Wiśnicza.

Janusz Paprota 
..

Rozbiórka kościoła w latach 1940-
1942.

Widok klasztoru z góry. Fot. strona www Fotopolska.
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Posiłki, które spożywamy mają za zadanie zachować 
nasze zdrowie, dostarczyć energii do podejmowanych 
aktywności, są elementem w obrzędach czy zachowa-
niach kulturowych, ale również dostarczają radości, gdy 
mają duży walor smakowy i dodatkowo jemy je wspól-
nie w gronie bliskich. Czy radością jedzenia cieszono się 
zawsze? 

Z historii wiemy, że w czasach kataklizmów, wojen 
bywało trudno. Różną kuchnię prowadzono w poszcze-
gólnych grupach społecznych, a zależała ona głównie od 
zamożności gospodarzy. Przeglądając najstarszą publikację 
kucharską Stanisława Czerneckiego kuchmistrza właścicie-
la zamku w Wiśniczu Stanisława Lubomirskiego, wniosko-
wać możemy, że w XVII w. na dworze jadano wykwintnie. 
Zupełnie inna była kuchnia mieszczańska, ziemiańska czy 
też chłopska.

Pani Alina Kaczmarczykówna, która swoje dzieciństwo 
i młodość spędziła w Kobylu, ukazała jak jadano tuż po 
II wojnie światowej. … Czasy były trudne, brak żywności 
doskwierał wielu osobom. Głównym źródłem utrzymania 
były gospodarstwa rol-
ne. W naszym domu ro-
dzinnym głodu nie było. 
Jedzenie było proste i 
skromne. W codziennym 
posiłku na śniadanie był 
kiszony i gotowany żur 
z dodatkiem pokrojo-
nego  w drobną kostkę, 
pieczonego w domu raz 
w tygodniu chleba. Na 
obiad głównie ziemnia-
ki okraszone cebulką 
zasmażaną na wytopio-
nych skwarkach słoni-
ny, czasem z dodatkiem 
kubka kwaśnego mleka. 
Z pieca też nigdy „nie 
schodziła” gotowana 
kiszona kapusta. W wy-
daniu bogatszym była z dodatkiem „świńskiego ogona” lub 
skórą odcinaną od słoniny przy świniobiciu. W swoich do-
mowych zbiorach posiadam pocztówkę, którą przysłała do 
nas przed wojną ciocia  z Ameryki z życzeniami świątecz-
nymi. Przedstawia wspólny posiłek przy wigilijnym stole  
i tak też jadano posiłki w domu na co dzień.  Był to obraz 
zapisany w pamięci emigrantów z okresu I wojny światowej. 
W jednej dużej misie była potrawa i każdy jadł z niej swoją 
osobistą  łyżką. Ja pamiętam, że taką miałam również w łyż-
niku u sąsiadów bo zdarzało się, że  jadałam również z nimi.
Czy bardzo różniły się  potrawy spożywane w poszcze-
gólnych porach roku?

Tak, oczywiście. W sezonie letnim czy jesiennym więcej 
mieliśmy owoców. Chociaż i tu obfitości nie było. Specyficzny 
mikroklimat i często występujące przymrozki sprawiały, że 

drzewa owocowe dużych plonów nie przynosiły, ale zawsze 
coś rodziły. Mile wspominam wychodzenie z całą gromadą 
dzieci ze wsi na jagody. Była nas liczna grupa pod nadzo-
rem starszego kolegi. Każdy szedł z garnuszkiem, dzbankiem  
i butelką przywiązaną u pasa. Butelka służyła do wrzucenia 
paru owoców do środka, rozgniecenia i dopełnienia wodą 
ze źródła – tak powstawał napój jagodowy, jedyny płynny 
posiłek na wyprawie. Jagody zbierało się do garnuszków,  
a gdy były pełne przesypywano do dzbanków. Wszystkie 
stały w jednym miejscu i w pobliżu zawsze ktoś przy nich 
czuwał.  Pomagaliśmy sobie wzajemnie w ich napełnianiu. 
Z jagód przyniesionych do domu przygotowywano pierogi 
lub dodawano na podpłomyki.  Jesienią wszechobecne w 
posiłkach były grzyby. W dzieciństwie nie znałam smaku ja-
jecznicy, masła. Przetwory przygotowywane z mleka prze-
znaczone były na sprzedaż w mieście. Jajecznica pieczona 
dla taty, kiedy szedł do pracy w polu składała się z trzech 
cebul i jednego jajka. Chorowita i w podeszłym wieku bab-
cia jadała ser rozgnieciony z mlekiem, a w sezonie letnim  
z dodatkiem mięty. Zapamiętałam jeszcze marchwiankę, któ-

rą gotowała z odro-
binką cukru. Z warzyw 
najpopularnie jsze  
w uprawie były ziem-
niaki, kapusta, mar-
chew, pietruszka, 
groch, cebula, karpie-
le.
Nie wspominała 
Pani nic o jedzeniu 
mięsa.

Jadaliśmy go 
tylko w niedzielę  
i święta. Najpierw 
był przyrządzany 
rosół, a ugotowa-
ne mięso oprószano 
mąką, podsmażano, 
zalewano śmietaną  
i powstawał smacz-

ny sos, za którym przepadałam. Mięso było z przydomowej 
zagrody kurczaka lub królika, lecz ilość niewielka, dzielo-
na na dziewięcioro domowników. Ja, najstarsza z rodzeń-
stwa dostawałam skrzydełko. Hodowane świniaki były 
dwa w roku, by przygotować dostatniejsze święta. Wtedy 
można było zasmakować kiełbasy. Kiszką i kawałkiem że-
berek dzieliliśmy się z sąsiadami i produktów nie było aż 
tak wiele. Ważna była słonina, solona, wędzona. Mężczyźni 
do pracy zabierali kawałki spyrki, które krojono w plastry  
i zjadano z  chlebem. Słoninę wytapiano, kraszono nią ziem-
niaki, żur, dodawano do makaronu. Kiełbasa musiała być 
zawsze w koszyku z pokarmami do święcenia.
Mamy teraz okres Wielkanocny. Jakie potrawy przygo-
towywano  w domu na te święta?

Nie było świąt wielkanocnych bez jajek, to była podsta-

W NASZYM DOMU JEDZENIE BYŁO PROSTE I SKROMNE
JAK JADANO W KOBYLU W CZASACH POWOJENNYCH

Wieczerza wigilijna - pocztówka z okresu międzywojennego wysłana do 
Kaczmarczyków przez członków rodziny, którzy wyemigrowali z Kobyla za chle-
bem do Ameryki.
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„podciągnięta” gęstą śmietaną. Dodatkiem do potrawy był 
poświęcony chleb smarowany masłem.
Święta były bez mazurków, bab?

Babka była, delikatnie słodka, drożdżowa i to nie była je-
dyna świąteczna słodycz. Obowiązkowo pojawiał się kołacz 
z serem lub powidłem.
Kiedy nastąpiły  znaczne zmiany w dziedzinie kulina-
riów?

W naszym domu babcia często sięgała do dość nowa-
torskiego jak na owe czasy poradnika „Polska Gosposia” 
wydanego w 1918 r. we Lwowie. Znaleźć tam można było 
porady gospodarskie, porady dotyczące pielęgnacji cho-
rych, niemowląt, a także bardzo proste przepisy kulinarne. 
Duże zmiany nastąpiły na przełomie lat 50./60. XX w.  Do 
tworzących się Kół Gospodyń Wiejskich zaczęły przyjeżdżać 
instruktorki pracujące przy Powiatowych Zarządach Kółek 
Rolniczych. Na spotkaniach z gospodyniami wprowadzały 
powoli „nowinki” z zakresu prowadzenia domu, higieny, 
hodowania różnorodnych warzyw i owoców i przyrządzania 
z nich potraw, przetworów.  Pierwszy zjedzony przez mnie 
pomidor wcale nie smakował. Przywiózł nam go wujek, któ-
ry zaczął je uprawiać. Wyglądał pięknie, czerwony, okrągły. 
Wielu smaków dopiero trzeba było się nauczyć. 
Patrząc z perspektywy czasu,  w jakim zakresie zaszły 
największe zmiany?

Kiedyś jedzenie było jednym z elementów życia, dziś 
przywiązuje się do tego większą wagę, jedzenie się cele-
bruje. Potrawy też były dodatkiem do uroczystości, spotkań. 
Ważniejsze było samo spotkanie, wspólnie spędzony czas na 
rozmowie, przy pracy, również w czasie świąt, rodzinnych 
uroczystości. Przebywając wspólnie radzili, śpiewali, snuli 
opowieści  tak spontanicznie, to się dziś bardzo zmieniło. 

Z Aliną Kaczmarczykówną 
rozmawiała Bernadetta Błoniarz

wa. Do poświęcenia pokar-
mów chodziliśmy do szkoły 
w Kobylu, tu przyjeżdżał 
ksiądz. Po powrocie do 
domu można było zjeść jaj-
ko, ale dziadek pilnował, 
by wraz z nim zjeść świeżo 
utarty chrzan. Jedzenia nie 
celebrowano tak,  jak to 
czyni się obecnie. Bardziej 
w pamięci z tego okresu 
pozostały mi obrazy nabo-
żeństw w kościele w wiel-
ki piątek, kiedy widziałam 
autentyczność przeżywa-
nych przez wiernych męki 
i śmierci Chrystusa, grób 
Pański w jednej z bocz-
nych kaplic i śpiewające, 
umieszczone tam kanar-
ki. Dużym przeżyciem dla 
dziecka była wyprawa 
na rezurekcję w niedzie-
lę wielkanocną do kościoła w Starym Wiśniczu. Po zakoń-
czeniu wstępowaliśmy do babci, która mieszkała w pobliżu 
świątyni. Tam na nas czekał zawsze mały poczęstunek – bu-
łeczki drożdżowe, przypominające pączki bowiem opiekane 
były na tłuszczu z dwóch stron i nadziewane powidłem. Ich  
smak w ustach pozostał do dziś. Takim najbardziej treści-
wym posiłkiem w domu była dopiero święconka gotowana 
na serwatce z dodatkiem kiełbasy, boczku, chrzanu, jajek  
i 

Poradnik, z którego w domu rodzinnym Kaczmarczyków korzystano przy prowadzeniu gospodarstwa.

 Oprawa poradnika.
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Dzwony w wielu społecznościach pełniły ważną rolę. 
Ich dźwięk z wieży kościelnej informował o następują-
cych po sobie porach dnia wzywając do modlitwy poran-
nej, południowej i wieczornej. 

Towarzyszył ludziom od narodzin przez wszystkie eta-
py życia religijnego (chrzty, I komunia św., bierzmowanie, 
śluby, prymicje, aż po odchodzenie z tego świata do wiecz-
ności). Ostrzegał również w czasie zagrożeń i niebezpie-
czeństw. Głos dzwonów na wieży kościelnej towarzyszy-
ły również mieszkańcom Starego Wiśnicza i okolicznych 
miejscowości. Trudno było je usłyszeć w okresie II wojny 
światowej. Okupant potrzebujący materiałów do zbrojenia 
swojej armii nie oszczędził dzwonów w wielu miejscowoś-
ciach. W Nowym Wiśniczu na dzwonnicy zdemontowano  
i zabrano wszystkie. W parafii Stary Wiśnicz ówczesny pro-
boszcz ksiądz Antoni Gawęda lękając się o nie, poprosił pa-
rafian o zdemontowanie średniego i małego dzwonu, a duży 
pozostał na swoim miejscu. Średni ukryto na dzwonnicy,  
przysypując gruzem kamiennym i  dachówkami, a mały 
zatopiono w studni na podwórku przy plebanii. Z przeka-
zów mieszkańców wiemy, że ksiądz proboszcz udając się 
do Niemców, zabrał ze sobą uszkodzony dzwon, który był 
w magazynku przy kościele i małą również zdemontowa-
ną dużo wcześniej sygnaturkę, bo jej miejsce zajęła nowa. 
Jadąc, zapobiegliwie zabrał ze sobą również „dar” w postaci 
artykułów żywnościowych. W rozmowie Niemcy przychyl-
nie ustosunkowali się do prośby, aby nie zabierano dużego 

dzwonu. Oddano również zawiezioną sygnaturkę, która do 
dziś służy podczas nabożeństw, na miejscowym cmentarzu 
parafialnym, gdzie została zamontowana po wybudowaniu 
kaplicy w 1948 roku.

Przez cały okres II wojny światowej wierni słyszeli tyl-
ko głos kościelnej sygnaturki, która rozbrzmiewała pół go-
dziny przed rozpoczęciem każdego nabożeństwa i gdy na-

bożeństwo się rozpoczynało. Dzwony, które ukryto, ksiądz 
proboszcz zdecydował dopiero ponownie zawiesić przed 
Triduum Paschalnym w 1946 r. Istniała niepewność, czy 
działania zbrojne definitywnie dobiegły końca. Wspomina  
o tym  mieszkający od urodzenia (1937 r.) w Starym 
Wiśniczu pan Stanisław Kokoszka … mój brat Antek, który 
był ministrantem wraz z kolegami odkopał dzwon z gruzu, 
wyciągnięto też ten mały ze studni  i chłopy zawiesili go 
na swoich miejscach. Średni przy południowym oknie, a na 
północnym mały i tam wiszą po dziś dzień. Ksiądz Gawęda 

powiedział też do chłopów – zadzwońcie 
nimi, czy głosów nie straciły. Pierwszy raz 
po wojnie z całej siły  zabrzmiały w Wielki 
Czwartek na Glorię, a później w Wielką 
Sobotę wieczorem na rezurekcję.

Największy z dzwonów fundacji Piotra 
Kmity z roku 1545 też zakończył swoją po-
sługę, lecz nadal pozostał przy parafianach 
w specjalnie przygotowanym dla niego 
miejscu przy świątyni. Po raz ostatni za-
brzmiał w marcu 1973 roku, kiedy to zerwa-
ło się jego serce mocowane na rzemieniu. 
Niepoprawny remont przyczynił się później 
do jego pęknięcia. Parafianie z probosz-
czem rozpoczęli zbiórkę funduszy na zakup 
nowego dzwonu. Został odlany w ludwisar-
ni w Przemyślu, a do parafii dotarł w paź-
dzierniku 1977 roku. Poświęcenia na placu 
kościelnym dokonał ksiądz biskup Piotr 
Bednarczyk podczas uroczystości odpu-
stowych ku Czci Matki Bożej Różańcowej.  
Zawieszenie dzwonu na kościelnej dzwon-

nicy wymagało dużego wysiłku i pracy wielu osób. 
Tak swoim dźwiękiem, ten nowy dzwon i te, które prze-

trwały trudny okres wojenny towarzyszą wiernym w parafii 
i okolicach, obwieszczając radosne i smutne wydarzenia do 
dzisiaj.

Bernadetta Błoniarz

DŹWIĘK STAROWIŚNICKICH DZWONÓW

Dzwony zawieszone na wieży kościelnej. Fot. B.Błoniarz

Dzwon fundacji Piotra Kmity z roku 1545. Fot. B.Błoniarz
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Obszar obecnego Wiśnicza i jego najbliższe okolice, 
położony jest na terenie pogórza stanowiącego przedpo-
le Karpat. Od wschodu i południowego wschodu zamyka 
go dolina Uszwicy, od zachodu i południowego zachodu 
dolina Raby, natomiast od południa Pradolina Wisły bę-
dąca częścią Kotliny Sandomierskiej. Przeciętna wyso-
kość interesującego nas terenu wynosi 400-500 m n.p.m.

Na całym interesującym nas terenie dominuje równoleż-
nikowy i zbliżony do niego układ głównych form tereno-
wych, a pokrywa glebowa pogórza jest niemal jednorodna. 
Na utworach lessopodobnych oraz zwietrzelinach fliszu kar-
packiego wytworzyły się stosunkowo urodzajne gleby pło-
we i opadowo-glejowe oraz aluwialne i deluwialne. 

W początkach archeologii obszary górzyste, w tym 
przedpole Karpat, na którym położone są okolice Wiśnicza, 
uznawane były za „niegościnne” dla człowieka, przez co 
panowało przekonanie o istnieniu surowych warunków 
przyrodniczych, ograniczających możliwość zasiedlania ich  
w prahistorii. 

Przekonanie to zaczęto przełamywać jeszcze w latach 
20-tych XX wieku. Wśród prekursorów badań Karpat 
w Polsce należy wymienić Gotfryda Ossowskiego, 
Włodzimierza Demetrykirewicza, a przede wszystkim 
Józefa Żurowskiego, którego praca „Osadnictwo przedhisto-
ryczne północnych zboczy Karpat zachodnich Małopolski” 
opublikowana w 1935 położyła podwaliny pod dalsze pra-
ce nad osadnictwem w Karpatach4. Właśnie podczas jednej  
z ekspedycji badawczych Józef Żurowski odkrył i zinwenta-
ryzował grodzisko w Kopalinach.

Pomimo rozwoju od lat 50-tych XX wieku badań nad 
osadnictwem pradziejowym strefy karpackiej, najbliższe 
okolice Wiśnicza należą do stosunkowo słabo rozpoznanych 
pod względem archeologicznym.

Historia człowieka na ogólnie pojętych, obecnych zie-
miach polskich sięga odległego okresu starszej epoki kamie-
nia. Najstarsze do chwili obecnej ślady pobytu ludzi na zie-
miach polskich, odkryte zostały w Rusku na Dln Śląsku. Są 
to kamienne narzędzia datowane na okres od 440 do 370 tys. 
lat wstecz. Narzędzia te związane są z przedstawicielami 
homo erectus. Dowodzi to faktu, że już praczłowiek pene-
trował obszary położone po północnej stronie Łuku Karpat. 

Obszary dzisiejszej Polski w starszej epoce kamienia 
(paleolicie, okres 500/400 – 10 tys. lat p.n.e.), na przemien-
nie znajdowały się pod pokrywą nasuwających się od półno-
cy lodowców lub, po ich wycofaniu, stanowiły tereny tun-
dry, którą zasiedlały stada reniferów i mamutów. Obecność 
tej zwierzyny przyciągała żyjących w tamtym okresie ludzi, 
których podstawą utrzymania było łowiectwo. 

Najbliższe ślady związane z okresem starszego paleoli-
tu, datowane na około 200 tys. lat grupują się w okolicach 
Krakowa (Krowodrza i Piekary) oraz w jaskiniach poło-
żonych na obszarze podkrakowskiej Jury. Z tym okresem 
związane są również otwarte obozowiska, na których odkry-
to ślady zabudowy, położone w Krakowie, przy ul. Królowej 
Jadwigi oraz przy ul. Spadzistej. Również z tym okresem 

związane są znaleziska z doliny Dunajca, m. in. w jaskini 
Obrazowa. Odkryto tam najstarszy znany obecnie bume-
rang wykonany z ciosu mamuta. Przedmiot ten pochodzi 
sprzed ok. 30 tys. lat (ryc. 1). Podczas prowadzonych we 
wspomnianej jaskini w kolejnych sezonach badań, odkryto 
ponadto kamienną figurkę kobiecą, wstępnie datowaną na 
okres ok. 20-18 tys. lat p.n.e.

Wśród znalezisk pochodzących z okresu paleolitu, po-

łożonych w niedalekim sąsiedztwie Wiśnicza, należy wy-
mienić również odnalezione w czasie badań archeologicz-
nych narzędzia krzemienne i kamienne pochodzące z oko-
lic Brzeska (Łopoń, Łysa Góra), Wojnicza i Bochni (Łąkta 
Górna, Targowisko, Stanisławice) 

W środkowej epoce kamienia (mezolit ok. 10 – 5,5 tys. 
p.n.e.) nastąpiła zmiana modelu życia ludności. Okres ten 
charakteryzuje się znaczną ruchliwością niewielkich grup 
łowców, którzy w odróżnieniu od łowców paleolitycznych 
polują w pojedynkę, żyją w kilku-, kilkunastoosobowych 
grupkach, i powszechnie dysponują wynalazkiem, który 
pod koniec paleolitu zaczął się dopiero pojawiać – łukiem 

(Jażdżewski 1981, s. 134).
Ślady bytności grup ludzkich z tego okresu są co-

raz liczniej odkrywane w rejonie Bochni (Targowisko, 
Stanisławice) i Brzeska (Mokrzyska).

PRADZIEJE OKOLIC WIŚNICZA 
CZ. I EPOKA KAMIENIA

.Bumerang z jaskini Obrazowa (wg Valde-Nowak P. 2008).

Naczynie kultury ceramiki wstęgowej rytej (wg Czekaj-Zastawny 
A. 2000).
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Około połowy VI tysiąclecia p.n.e., z obszarów dzisiej-
szej Anatolii na tereny Bałkanów, a stamtąd, na obszary 
położone po północnej stronie łuku Karpat, docierają gru-
py osadnicze prezentujące zupełnie odmienny sposób ży-
cia. Grupy te posiadające umiejętność uprawy ziemi oraz 
hodowli zwierząt, zapoczątkowują nowy okres w dziejach 
człowieka – neolit (dla ziem polskich od ok. 5,5 do 2,4/2,2 
tys. lat p.n.e.).

Ludność ta oprócz 
znajomości rolnictwa 
przyniosła na tereny 
dzisiejszej Polski rów-
nież umiejętność wy-
twarzania naczyń cera-
micznych. 

Pierwszymi rolni-
kami, którzy pojawili 
się na naszych terenach  
w poł. VI tys. p.n.e., 
była ludność tworząca 
tzw. kulturę ceramiki 
wstęgowej rytej (nazwa 
od charakterystyczne-
go rytego ornamentu 
na naczyniach) (ryc. 2). 
Przedstawiciele tej kul-
tury zakładali nieduże 
osady złożone z 2-3 
domostw z drewnia-
nych bali wznoszonych  
w konstrukcji słupowej, 
których powierzch-
nia dochodziła do 200 
m2. Położone najbli-
żej Wiśnicza osady tej 
ludności zostały od-
kryte min. w Chełmie 
(Cabalska 1975, s. 12; 
Valde-Nowak 1988, 
s. 125) i w Łoniowej 
(Valde-Nowak 2009,  
s. 20) (ryc. 3).

Około połowy  
V tys. p.n.e., na obszar 
położony po północnej 
stronie Karpat dociera 
kolejna fala ludności 
wywodzącej się z te-
renów naddunajskich. 
Fala ta wiązana jest  

z jednostką kulturową nazywaną cyklem lędzielsko-polgar-
skim. Kultura ta powstała na bazie starszych kultur kręgu 
wstęgowego, występujących na obszarach nadcisańskich. 
Ślady osadnictwa związanego z napływem tej ludności 
odnalezione zostały m. in. w okolicach Bochni (Bochnia, 
Chełm, Łapczyca, Moszczenica) i Wieliczki (Bodzanów, 
Biskupice, Jawczyce).

W początkach IV tys. p.n.e. na terenie obecnej Polski 

doszło do wewnętrznej transformacji kulturowej, w wyniku 
której powstała tzw. kultura pucharów lejowatych (nazwa 
od charakterystycznych naczyń rozszerzających się lejowa-
to ku górze) (ryc. 4). Kultura ta dokonała prawdziwej rewo-
lucji w dziedzinie rolnictwa, wprowadzając do użytku rad-
ło, dzięki czemu zwiększono wydajność upraw. W tym też 
okresie zaczyna się upowszechniać miedź, która z powodu 
swej miękkości znalazła zastosowanie w wyrobie ozdób. 

Kultura ta znana jest 
z budowania ogrom-
nych (ok. 130 m dł.), 
kamienno-ziemnych 
grobowców. Ślady ta-
kich grobowców zna-
ne są głównie z Kujaw. 
Na terenie południo-
wej Polski powstawały 
podobne konstrukcje, 
tyle że wykonywane  
z drewnianych bali. Do 
najlepiej poznanych 
należy kompleks gro-
bowców w podkra-
kowskich Słonowicach 

oraz podobne kon-
strukcje odkryte nie-
dawno w Smrokowie  
i Pielgrzymowicach.

Z tą kulturą związana 
jest również najstarsza w Polsce podziemna kopalnia krze-
mienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich. Ślady 
osadnictwa kultury pucharów lejkowatych odkryte zostały 
m. in. w Czchowie, Zbydniowie, Bochni i Stanisławicach.

Pod koniec IV tys. p.n.e. nad Rabą pojawiają się przed-
stawiciele kolejnej naddunajskiej kultury archeologicznej, 
tzw. kultura ceramiki promienistej. Ich pojawienie się ma 
związek z zachodzącymi w tym okresie na Bałkanach po-
ważnymi zmianami gospodarczo-politycznymi. W wyniku 
wpływów docierających z terenów południowych oraz w 
wyniku zachodzących zmian klimatycznych, na terenie dzi-
siejszej Polski dochodzi do zwiększenia roli gospodarki ho-
dowlanej, a co za tym idzie zmiany trybu życia z osiadłego 

Plan konstrukcji długiego domu 
kultury ceramiki wstęgowej rytej z 
Łoniowej, gm. Dębno (wg. Valde-
Nowak P. 2009).

Naczynie kultury pucharów lejkowa-
tych (wg Prahistoria ziem polskich 
tom II).

Przedstawienie wozu na wazie z Bronocic (Zbiór MAK w Krakowie).
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7) (znalezione min. w Bochni, 
Brzeźnicy, Dołuszycach, 
Łapanowie, Łapczycy). Oprócz 
toporów ludność tej kultury 
wytwarzała także krzemienne 
siekiery, takie jak odkryte w 
Wiśniczu Nowym, Wiśniczu 
Starym czy Wolicy. Dla tej 
kultury charakterystyczny jest 
zwyczaj sypania kopców ziem-
nych – kurhanów nad grobami 
swoich zmarłych. Kurhany ta-
kie nie zostały odkryte na te-
renie pow. bocheńskiego, ale  
w niedalekim sąsiedztwie moż-
na oglądać dwa takie kopce:  
w Dobczycach i w Jawczycach.

Koczownicy kultury ce-
ramiki sznurowej stanowią 
ostatni etap epoki kamienia  
i równocześnie przed wstęp do epoki brązu (2400/2300-700 
l. p.n.e.). 

Wojciech Tabaszewski

w stronę koczownicze-
go. Znacznym ułatwie-
niem w tej transforma-
cji jest wprowadzenie 
do hodowli i użytku 
konia i wozu (ryc. 5). 
Ślady obecności i wpły-
wów kultury ceramiki 
promienistej rozpozna-
ne zostały m. in. na sta-
nowiskach w Gdowie, 
Nieszkowicach Małych, 
Chełmie, Łętkowicach  
i Łapczycy.

Na przełomie epoki 
neolitu i epoki brązu 
(2,7-2 tys. lat p.n.e.) 
pojawili się kolejni 
koczownicy-pasterze 
tworzący tzw. kultu-
rę ceramiki sznurowej 

(od ornamentu w postaci odcisków sznurów na naczyniach) 
(ryc. 6). Ludność związana z tą kulturą używała charakte-
rystycznych toporków kamiennych w kształcie łódki (ryc. 

Naczynie kultury ceramiki sznurowej 
(wg Bartys J. 1937).

Kamienny toporek kultury ce-
ramiki sznurowej z Tarnawy 
(zbiory Muzeum im. St. 
Fischera w Bochni).

Przedstawienie wozu na wazie z Bronocic (Zbiór MAK w Krakowie).

W dniu 11 marca 2020 r. w Ratuszu Miejskim 
w Nowym Wiśniczu odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
stypendiów, która rozpatrzyła i zaopiniowała wnioski 
o przyznanie stypendiów Burmistrza Nowego Wiśnicza 
w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Nowy Wiśnicz za I półrocze roku szkolnego 
2019/2020.

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała 28 wniosków, z cze-
go 24 wnioski za wybitne wyniki w nauce, 2 wnioski za 
wybitne osiągnięcia artystyczne i 2 wnioski za osiągnięcia 
sportowe.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

W związku z panują-
cą sytuacją nie będzie or-
ganizowana uroczystość 
wręczenia dyplomów po-
twierdzających przyznanie 
stypendium Burmistrza 
Nowego Wiśnicza.

Katarzyna Faber

PRZYZNANIE STYPENDIÓW BURMISTRZA NOWEGO WIŚNICZA

Uczniowie nagrodzeni w poszczególnych kategoriach:

Logo, które zawsze było eks-
ponowane przy wręczaniu 
dyplomów stypendystom 
przez Burmistrza Nowego 
Wiśnicza.
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Wzorem lat ubiegłych w Gminie Nowy Wiśnicz 
przeprowadzone zostały eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega poża-
rom”. Odbyły się 27 lutego br. w remizie OSP w Nowym 
Wiśniczu. 

OTWP ma na celu popularyzowanie przepisów i kształ-
towanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, 
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności 
służy promowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości 
przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wy-
padek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posłu-
giwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką po-
żarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony 
przeciwpożarowej.

Turniej przeprowadzony został wśród uczniów szkół  
z terenu gminy Nowy Wiśnicz w dwóch kategoriach wie-
kowych:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-VI (10-13 
lat),
II grupa – uczniowie szkól podstawowych klasy VII –VIII 
(14-16 lat).

Uczestnicy musieli wykazać się wszechstronną wiedzą 
z zakresu pożarnictwa m.in.: tradycji i historii straży po-
żarnych, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii, 
ratownictwa, prowadzenia akcji ratowniczych, sprzętu ra-
towniczo – gaśniczego, zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
zasad ewakuacji ludzi, zasad udzielania pierwszej pomocy.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komi-

sja w składzie: Dh Henryk Dejnak – przewodniczący oraz 
członkowie Dh Edward Oświęcimka i Dh Marek Palej.

Po części pisemnej (30 pytań testowych) do kolejnego 
etapu (3 pytania ustne) zakwalifikowali się uczestnicy z 
największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej. 
Łączna suma punktów dała ostatecznie następujące wyniki:
I Grupa – szkoła podstawowa kl. I – VI (10-13 lat)

I miejsce: Piotr Całka – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Kobylu.

II miejsce: Bartłomiej Gut – Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Chronowie

III miejsce: Cyprian Zygmunt – Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Chronowie
II Grupa – szkoły podstawowe kl. VII – VIII (14-16 lat)

I miejsce: Kacper Brzegowy – Szkoła Podstawowa im. 
Kazimierza Brodzińskiego w Królówce

II miejsce: Mateusz Salwa – Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu

III miejsce: Magdalena Wojciechowska – Szkoła 
Podstawowa im. ks. Twardowskiego w Kobylu

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody sfinansowane  
z budżetu gminy Nowy Wiśnicz.

Zdobywcy pierwszych miejsc w obu grupach wieko-
wych będą reprezentować gminę na szczeblu powiatowym 
w Bochni.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w dal-
szych eliminacjach.

Katarzyna Faber

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY 
POŻARNICZEJ “MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”



Wiadomości Wiśnickie   37

„ABC piłki nożnej” - pod 
taką nazwą została zorgani-
zowana druga edycja pro-
jektu, w ramach którego 
odbywały się zajęcia spor-
towe dla dzieci z Królówki. 

Głównym założeniem 
przedsięwzięcia było stwo-
rzenie dogodnych warun-
ków do zajęć kształtujących 
rozwój sprawności fizycznej  
i prawidłowej postawy 
dzieci,a także nauki podsta-
wowych technik piłkarskich 
w formie gier i zabaw spor-
towych. W ramach projektu, 
w którym od czerwca 2019 
r do stycznia 2020 r. regu-
larnie były prowadzone za-
jęcia sportowe w grupach wiekowych 4-7 lat oraz 8-10 
lat, również zostały rozegrane dwa piłkarskie turnieje.  
W pierwszym zaproszono do udziału rówieśników ze Szkół 
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ABC PIŁKI NOŻNEJ

W turnieju wszyscy uczestnicy byli zwycięzcami. Fot. Joanna Bratek.

Uczestnicy projektu pod „Wielką Krokwią” w Zakopanem. 
Fot. Joanna Bratek.

Podstawowych w Muchówce i Kobylu, natomiast charak-
ter drugiego (jak głosiła sama nazwa) „Mikołajkowego” 
był formą zabawy i relaksu. Niemniej jednak w obydwu 

turniejach laureaci zdobywali okazjonalne 
medale. W ramach projektu odbyły się rów-
nież wycieczki: na skoki narciarskie letnie-
go Grand Prix Zakopane 2019 oraz do kina i 
parku rozrywki w Brzesku. Inicjatorem oraz 
instruktorem prowadzącym zajęcia był Pan 
Adam Łącki, nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Muchówce, a realizatorem projektu Miejski 
Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu oraz 
Szkoła Podstawowa w Królówce. Projekt 
został dofinansowany przez MOK Nowy 
Wiśnicz w ramach środków przekazanych  
z 1% odpisów za rok podatkowy 2018 przez 
SPS „Małopolska”. 

Organizatorzy składają również gorące 
podziękowania i wyrazy wdzięczności Panu 
Krzysztofowi Musowi za wspieranie działań 
kulturalno-sportowych.

Leszek Marszałek

Pamiątkowe zdjęcie uczestników projektu na tle tatrzańskich szczytów. Fot. Joanna Bratek.
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W Gminie Nowy Wiśnicz funkcjonuje pięć piłkar-
skich klubów sportowych. W poprzednich nr „WW” pi-
saliśmy o piłkarzach WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz, KS 

„Ceramika Muchówka”, KS „Gryf Chronów”. W bie-
żącym wydaniu przedstawimy Klub Sportowy „Czarni 
Kobyle”, a w kolejnym poświęcimy uwagę piłkarzom z 
działającego od 2017 roku zespołu KS „Zryw Królówka”.

Panie Prezesie jak w obecnym stanie rzeczy, mam tu na 
myśli epidemię koronawirusa, wygląda sytuacja w klu-
bie? Jakie nastroje panują wśród zawodników?

Pierwotnie rozgrywki piłkarskie miały wystartować 28 
marca, jednak decyzją władz piłkarskich, zostały najpierw 
zawieszone do końca marca, a następnie do 26 kwietnia. 
Nadal nie jest wiadomo, kiedy rozgrywki zostaną wznowio-
ne. Jedna z propozycji zakłada, by był to koniec maja a inna 
lipiec. Bez względu jednak na to, trudno mówić o tym, żeby 
zawodnicy dobrze znosili taką rozłąkę z piłką. Wiadomo, 
że po okresie przygotowawczym do wiosny, który został 
przez zespół solidnie przepracowany, nastąpiła długa prze-
rwa. Mimo, że zawodnicy mieli określone zadania do re-
alizacji, to jednak nawet przy ich dużym zaangażowaniu i 
poważnym podejściu do tematu,  nie można zakładać, że 
ich forma będzie odpowiednia. Brak możliwości trenowa-
nia w grupie z wykorzystaniem boiska czy też hali sporto-
wej spowodował, że wykonywana wcześniej na treningach 
praca traciła stopniowo swoje znaczenie, a przygotowanie 
zawodników pod kątem nie tylko rundy, ale i całego sezonu 
stanęło pod znakiem zapytania. Sam pomysł wznowienia 
rozgrywek budzi wiele kontrowersji wśród zawodników u 
nas w klubie, jak również w środowisku piłkarskim w regio-
nie. Z jednej strony chcielibyśmy już wrócić na boisko, re-
prezentować barwy klubowe, zagrać dla kibiców. Z drugiej 
zaś już sam fakt, że mecze będą się odbywać bez publiczno-
ści powoduje uczucie niedosytu. Ponadto pojawia się wiele 
pytań dotyczących bezpieczeństwa. Byliśmy sondowani w 
kwestii tego czy wystartujemy w tych rozgrywkach jeżeli 
będą sprzyjały temu warunki. Powiedzieliśmy, że owszem 

tylko te warunki  bezpieczeństwa muszą być rzeczywiście 
zapewnione. Jest to wyzwanie, bo jak zagwarantować, że 
zawodnik wchodzący na boisko nie będzie chory. Znaków 
zapytania jest wiele i tak naprawdę wszyscy czekamy na de-
cyzje podejmowane przez osoby ze struktur związkowych. 
Wówczas albo będziemy się przygotowywać do dokończe-
nia tego sezonu, albo już do nowych rozrywek.
Skoro przyszłość jest niepewna to może wróćmy wspo-
mnieniami do czasów, kiedy wszystko „toczyło się nor-
malnie”. Czy ubiegłoroczna runda rozgrywek skończyła 
się tak jak zakładaliście?

Jako beniaminek rozegraliśmy jesienią wiele dobrych 
spotkań, m in. w rozgrywkach Pucharu Polski, gdzie wyeli-
minowaliśmy WKS Szreniawę oraz spadkowicza z ligi okrę-
gowej MOSiR Rzezawa. Sami odpadliśmy w listopadzie po 
porażce z BKS Bochnia. Natomiast jeżeli chodzi o rozgryw-
ki ligowe długo płaciliśmy frycowe jako beniaminek, aż w 
końcu udało się nam, po serii kilku zwycięzców, wyjść na 
bezpieczne miejsce w tabeli. Troszeczkę więcej spodziewa-
liśmy się  po drużynie juniorów, gdyż poziom sportowy, któ-
ry prezentowała wskazywał, że spokojnie zajmą miejsce w 

środku tabeli. Tymczasem okazało się, że 
w pewnym momencie trafiła do jej dol-
nej części i po serii kilku porażek nieste-
ty nie potrafiła się przełamać. W związku 
z tym poczyniliśmy zimą pewne ruchy 
kadrowe, aby ta wiosna była pod wzglę-
dem sportowym jeszcze lepsza, by prze-
łożyło się to na punkty i poprawę miej-
sca w tabeli. Jeżeli chodzi o pozostałe 
zespoły młodzieżowe to spisały się one 
na miarę swoich możliwości kadrowych. 
Prowadzone przez trenera Krystiana 
Steca drużyny rywalizowały w drugiej 
i trzeciej lidze trampkarzy i młodzików. 
Chcemy, aby nowym projektem w klu-
bie była druga drużyna seniorów, która 
ma rywalizować w B klasie. Będzie to 
miejsce dla zawodników, którzy mają 

CZARNI KOBYLE PRZED SEZONEM

Drużyna Czarni Kobyle sezon 2019 r.

Podczas meczu KS Czarni Kobyle - KS Korona Brzeźnica sezon
2018/2019. 
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ogrywać się – chociażby po kontuzjach, nieobecności w me-
czach juniorskich oraz seniorskich. Będzie to miejsce także 
dla starszych zawodników, którzy z jednej strony będą mieli 
okazję pobawić się jeszcze piłką, jak również będą pomagać 
młodszym zawodnikom wejść do dorosłej piłki.   

 Z Pana wypowiedzi można wywnioskować, że klub 
dużą wagę przywiązuje nie tylko do systemu szkolenia 
zawodników, ale również dba o budowanie więzi i relacji 
między nimi. Czy to jest siłą Teamu Czarni Kobyle? Czy 
pełniąc funkcje prezesa, bazuje Pan na doświadczeniu 
wynikającym z bycia wychowankiem tego klubu?

Nie miałem tego szczęścia, aby być wychowankiem 
Czarnych. Zostałem zawodnikiem tego klubu w roku 
2003, kiedy przeprowadziłem się do Kopalin z odległego 
Pomorza Gdańskiego, a w zasadzie z jego południowej czę-
ści, gdzie spędziłem dzieciństwo i młodość.  Przyszedłem 
do Czarnych, kiedy grali w B klasie, a ich trenerem był 
Mariusz Tobiasz. Przez kilkanaście lat miałem wielką przy-
jemność trenowania pod okiem trenerów, od których mo-
głem nauczyć się wielu rzeczy, dzięki czemu rozwinąłem 
się, na miarę oczywiście moich możliwości, jako zawodnik. 
Osobiście najwięcej zawdzięczam Mariuszowi Krzywdzie, 
z którym w roku 2011 wywalczyliśmy po raz pierwszy w 
historii klubu awans do ligi okręgowej. Odkąd przyszedłem 
do Czarnych, spotkałem wielu zawodników reprezentują-
cych ich barwy. Trudno spamiętać wszystkich, ale zawsze 
uważałem, że to była i jest grupa ludzi ambitnych i mają-
cych charakter. Obecnie, po kilkunastu latach spędzonych w  
klubie, w tym też prowadząc drużyny młodzieżowe, cieszę 
się, że w zespole seniorskim grają już moi wychowanko-
wie. Niegdyś podopieczni, teraz przeprowadzają piłkarską 
zmianę warty w klubie. To świadczy dobrze o szkoleniu w 
Czarnych, o tym że przez kilka lat pobierania piłkarskich 
nauk, zawodnicy nie tylko podnosili u kolejnych trenerów 
swoje umiejętności, ale związali się z klubem i utożsamiają 
się z nim. Co więcej w wolnych chwilach poświęcają dla 
niego swój prywatny czas.  

 Już w przyszłym roku Klub Czarni Kobyle będzie 
świętował jubileusz 60-lecia. A jak w ogóle się to wszyst-
ko zaczęło?      

Klub, w 1961 roku, założył Józef Korta. Pierwotnie miał 
na celu upowszechniać sport wśród mieszkańców Kobyla. 
Nie myślano jeszcze o rozgrywkach ligowych. Powstały ze-
społy piłki ręcznej, tenisa stołowego, siatkówki, stworzono 

sekcję szachową. Drużyna piłki nożnej powstała w połowie 
lat osiemdziesiątych do czego z pewnością przyczyniły się 
wielkie sukcesy polskiej reprezentacji. Trenowano na starym 
boisku znajdującym się nieopodal kościoła parafialnego w 
Kobylu oraz gościnnie na „stadionie Szreniawy”. Czarni ry-
walizowali w klasie C. Osobą, dzięki której sekcja piłkarska 
przetrwała próbę czasu był pan Antoni Tabaszewski, który 
okazał się nie tylko rzetelnym trenerem, ale i wychowaw-
cą wielu młodych zawodników. Przez kolejne lata szkole-
niu piłkarskiemu poddawane były kolejne roczniki dzieci i 
młodzieży z Kobyla i okolicznych miejscowości, a seniorzy 
ze zmiennym szczęściem rywalizowali w B i A klasie. W 
roku 2011 klub miał trzy drużyny młodzieżowe oraz senior-
ską i każda z nich występowała na poziomie ligi okręgowej. 
Klub znajdował się u szczytu swoich możliwości. Niestety 
nie otrzymał wówczas dotacji na swoją działalność od po-
przednich władz miejskich (mimo, że inne kluby z takowej 
korzystały), co skutkowało znacznym spadkiem możliwo-
ści szkolenia dzieci i młodzieży oraz odbiło się na jakości 

kadry zespołu seniorskiego. Osobami, które w krytycznym 
momencie historii klubu inicjowały wysiłki na rzecz jego 
uratowania byli Krystian Stec – wówczas trener, prezes i 
zawodnik Czarnych oraz Wiesław Cholewa. Konsekwencje 
kryzysu finansowego „Czarni” odczuwali bardzo długo. Nie 
przetrwaliby gdyby nie pomoc osób życzliwych – związa-
nych z klubem oraz miejscowością. Do dzisiaj możemy li-
czyć na wsparcie naszych przyjaciół, którym w tym miejscu 
serdecznie dziękuję. Sytuacja finansowa klubu jest stabilna 
dzięki dotacji z gminy. Obecnie chcielibyśmy bardzo, aby 
w przyszłości ponownie zbliżyć się do stanu posiadania z 
roku 2011. Wiemy, że choć przed nami wiele trudnej pracy, 
z czasem uda się nam to zrealizować.

Dziękując za rozmowę, życzę wielu sukcesów zawod-
nikom, radości kibicom oraz satysfakcji z pełnionej mi-
sji trenerom i zarządowi klubu. 

Z Marcinem Kalinowskim, 
Prezesem Klubu Czarni Kobyle 

rozmawiała Barbara Burdak 

1996 r. Zdj. arch. prywatne Krystiana Steca

Mecz 1989-90. Zdj. arch. prywatne Krystiana Steca
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