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Niedziela Palmowa – poświęcenie palm przed kościołem 
pw. Ducha Świętego.

Uczniowie przy głazie narzutowym w Chronowie nazywanym 
„Skałkami Chronowskimi”

17 maja 1964r. odbyło się uroczyste przekazanie motopompy dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chronowie.

W 1957 roku mieszkańcy Chronowa zwrócili się do Prezydium PRN 
o przydzielenie budynku gospodarczego nalężącego do dawnego 
dworu dla potrzeb utworzenia w nim szkoły. Zgodę otrzymalii, a 
po wykonanym remoncie od 1959 roku funkcjonuje w nim szkoła.

W bieżącym nr. „WW” w cyklu „Ziemia Wiśnicka w starej fotografii” prezentujemy zdjęcia z miejscowości Chronów. 
Dzięki uprzejmości mieszkańców, oraz dyrekcji szkoły możemy zaprezentować udokumentowane fotografią historyczne 
już chwile życia społecznego, kulturowego i religijnego tej miejscowości. 

Redakcja

Uczniowie klasy VII – rok szkolny 1959/60.

W latach 60.I 
70. XX popu-
larnym środ-
kiem trans-
portu  były 
m o t o c y k l e . 
Na zdjęciu 
mieszkańcy 
Chronowa na 
WSK 4 „Wiatr” 
z 1972r.
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Szanowni Państwo, przed 
nami ostatnie dni wakacji, 
które zapewne dla wielu 
z nas różniły się znacznie 
od tych srzed lat. Epidemia 
Covid-19 spowodowała, 
że niektórzy z nas musieli 
zmienić plany wakacyjne,  
a czasami wręcz z nich zre-
zygnować.  Mimo wszystko 
mam nadzieję, że każdemu 
udało się chociaż na chwilę 
zapomnieć o jakże trudnej 
i odmiennej sytuacji, w jakiej 
obecnie przyszło nam żyć. 

Koniec wakacji to również czas kiedy rodzice i dzieci 
myślami są już w zbliżającym się nowym roku szkolnym. 
Na obecną chwilę wszystko wskazuje na to, że dzieci i mło-
dzież  od 1 września edukację rozpoczną w tradycyjny spo-
sób w placówkach oświatowych. Jednak jak widać sytuacja 
związana z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS CoV-2, 
zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego, jest bar-
dzo dynamiczna i może się zmienić w każdej chwili. Ze swo-

OD BURMISTRZA

OD REDAKCJI
Z nadejściem wakacji, pomimo ciągłych i niepokoją-

cych raportów o nowych ogniskach COVID-19, życie za-
częło powoli powracać na tory czasu sprzed kwarantanny. 
Przyzwyczailiśmy się do wszem obecnych maseczek zakry-
wających nasze twarze oraz dozowników do dezynfekcji  
rąk. 

Natomiast różnie bywało z utrzymywaniem odpowied-
niego dystansu społecznego. Niemniej jednak życie kul-
turalne, do którego przywykliśmy musiało przyjąć inną, 
bardziej bezpieczną i kameralną formę. Zrezygnowaliśmy 
z tradycyjnie organizowanych jarmarków i festynów, zastę-
pując je np. plenerowymi wystawami, które znalazły swoje 
miejsce i sympatyków na rynku przed wiśnickim ratuszem. 

Przestrzegając zasad reżimu sanitarnego, udało się zre-
alizować bezpieczne wakacje dla dzieci. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się dwutygodniowa półkolonia, która 
przyjęła formę plenerowych eskapad i zajęć rekreacyjno-
sportowych. Stopniowo też zostały przywrócone zajęcia na 
świetlicach, podczas których, m.in. przy współpracy z lo-
kalnymi KGW, przygotowywano wieńce dożynkowe. 

Spragnieni odpoczynku i wytchnienia zaczęliśmy wy-
chodzić z domów najchętniej w ustronne miejsca, na nowo 
odkrywając rodzime zakątki.

Dość popularnym miejscem rodzinnych spacerów i kole-
żeńskich spotkań stał się ulokowany u podnóża zamku Park 
400-lecia. Innymi punktami skupiającymi sympatyków 
sportu i rekreacji stało się miasteczko ruchu drogowego w 
Starym Wiśniczu czy też boiska sportowe, w tym bardzo 
popularna „Targowica” w Nowym Wiśniczu oraz dopiero 

„odkrywany” kompleks rekreacyjno-sportowy, wyposażony 

w boisko do koszykówki i piłki siatkowej w Leksandrowej.
Rok 2020 dla mieszkańców ziemi wiśnickiej, to rów-

nież rok ważnych jubileuszy. Parafia w Starym Wiśniczu 
świętuje uroczystości 500-lecia kościoła pw. Św. Wojciecha 
Męczennika. Cztery wieki istnienia wiśnickiej fary i parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP stały się pretekstem do misji pa-
rafialnych zwieńczonych uroczystościami jubileuszowymi 
15 sierpnia. Również przed czterystu  laty do ówczesnego 
kościoła pw. Św. Jakuba w Królówce został przywieziony, 
słynący łaskami obraz „Przemienienie Pańskie”, o czym 
przypomniano podczas lokalnych uroczystości odpusto-
wych.

Oczywiście nie możemy zapomnieć o jakże ważnej dla 
nas Polaków setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, stoczo-
nej na przedpolach polskiej stolicy, określanej mianem 

„Cudu nad Wisłą”, która została uznana za jedną z najważ-
niejszych bitew świata.

Kiedy piszę ten tekst, wakacje pomału dobiegają końca. 
W Królówce jest takie powiedzenie „po odpuście na szkol-
ne wyprawki ruszcie”. Nie inaczej do sprawy podchodzi się 
w Nowym Wiśniczu. Jeszcze z dzieciństwa pamiętam 
często powtarzaną rymowankę „po odpuście piętnastego 
poczujesz początek roku szkolnego”. Jaki ten rok będzie  
w dobie epidemii? Czy pierwszy wrześniowy dzwonek bę-
dzie radosną i upragnioną chwilą dla uczniów i ich rodziców? 
Czy w październiku studenci podczas inauguracji roku aka-
demickiego z radością zaintonują „Gaude Mater Polonia”,  
a uczelnie przystąpią do stacjonarnego toku studiowania? 

Leszek Marszałek    

jej strony zapewniam, że dokładamy wszelkich starań, aby 
szkoły były dobrze przygotowane na powrót dzieci. Zdaję 
sobie sprawę, że w związku z trwającą epidemią może 
dojść do sytuacji, kiedy będziemy zmuszeni zamknąć daną 
placówkę i przejść na system nauki zdalnej. W związku  
z powyższym, w celu zapewnienia nauczania na odpowied-
nim poziomie Gmina zakupiła do szkół 89 laptopów wraz  
z oprogramowaniem. Na ten cel ze środków zewnętrznych 
pozyskaliśmy łącznie 175 000,00 zł. Sprzęt komputerowy 
ma służyć przede wszystkim uczniom wykluczonym cy-
frowo, umożliwiając im tym samym uczestnictwo w zdal-
nych lekcjach. Zapewniliśmy również odpowiednie szkole-
nie kadrze nauczycielskiej, aby lekcje w razie zamknięcia 
szkół mogły odbywać się online.  

Jednocześnie apeluję do Państwa o ostrożność i roz-
wagę. Stosujmy się do zasad i reguł, które zalecają nam  
w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Mimo trudności, 
które możemy napotkać w nadchodzącym roku szkolnym, 
życzę wszystkim, aby ten rok obfitował w same sukcesy 
i dobre wyniki.   

Burmistrz Nowego Wiśnicza
Małgorzata Więckowska
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Od czterystu lat nasza wiśnicka wspólnota parafialna 
stanowi miejsce gromadzenia się i współdziałania różnego 
rodzaju środowisk, które współpracując ze sobą pod okiem 
duszpasterzy, podejmują szereg działań o charakterze reli-
gijnym, charytatywnym, opiekuńczym. Papież Jan XXIII 
mówiąc o tym, czym w życiu człowieka wierzącego po-
winna być wspólnota parafialna, powiedział: „Parafia po-
dobna jest do studni stojącej na środku wioski, każdy może 
do niej podejść i się napić”. Niewątpliwie nasza wiśnicka 
parafia miała i nadal ma szczęście do tych oddanych swe-
mu powołaniu duszpasterzy, którzy czynili i nadal czynią 
wszystko, by owa „studnia” wypełniona była wodą, któ-
rej każdy spragniony chętnie się napije. Od 400 lat dbają  
o każdego „spragnionego”, zachęcają do działania, pomaga-
ją, motywują, troszczą się o to, by parafia stała się swoistym 
azylem dla potrzebujących wsparcia, w którym przeżywane 
cierpienie, wyrażone często w odmawianej od lat w każ-
dą środę  modlitwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
czy piątkowym nabożeństwie do ojca Pio, okaże się bar-
dziej znośne. Bo parafia to nie tylko kamienny zabytek 
z zamieszkującymi go kapłanami. Parafię tworzą ludzie, to 
oni dają jej życie, przeżywając w niej zarówno dni zwykłe, 
powszednie, jak i wspaniałe święta, podniosłe uroczystości, 
jubileusze, przychodząc do świątyni, aby ochrzcić dziecko, 

przyjąć I Komunię Świętą czy sakrament bierzmowania, 
wstąpić w sakramentalny związek małżeński, towarzyszyć 
zmarłym w ich ostatniej drodze, wziąć udział w rekolek-
cjach czy Misjach Świętych albo festynie parafialnym, któ-

Gdyby sięgnąć do encyklopedycznej definicji  słowa 
„parafia” (z łac. parochia, paroecia), można by znaleźć 
takie oto tłumaczenie: „podstawowa jednostka orga-
nizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań 
chrześcijańskich (…), wspólnota wiernych, której cen-
tralnym ośrodkiem życia jest kościół parafialny(…).

Historia parafii jako instytucji związana jest z roz-
przestrzenianiem się chrześcijaństwa na tereny wiejskie.  
W średniowiecznej Polsce parafie obejmowały swoim za-
sięgiem kilka lub kilkanaście wsi, miały też do spełnienia 
różne funkcje, powstawały bowiem przy nich podstawowe 
szkoły parafialne czy szpitale.

Geneza historii parafii w Nowym Wiśniczu wiąże się 
nierozerwalnie z rodem Lubomirskich, bowiem to Stanisław 
Lubomirski, założyciel miasta, jest fundatorem świątyni. 
Parafia w Nowym Wiśniczu została wydzielona przez bi-
skupa Marcina Szyszkowskiego 6 maja 1620 roku z parafii 
w Starym Wiśniczu, a Kościół pw. Wniebowzięcia NMP 

konsekrował 11 

sierpnia 1647 roku ks. biskup Wojciech 
Lipnicki. Tak w najmniejszym skrócie moż-
na ująć to, co wydarzyło się 400 lat temu 
i dało początek historii wiśni-
ckiej parafii, której dzieje pisała 
i pisze do dzisiaj wspólnota wiernych po-
łączona więzami duchowymi.

O DOMU, KTÓREGO DRZWI OD 400 LAT SĄ ZAWSZE OTWARTE

1974r. Prymicje ks. Adama Kokoszki, mieszkańcy towarzyszący 
prymicjantowi w przejściu z domu rodzinnego w Nowym Wiśniczu 
Rynek 14, do kościoła parafialnego. Fot. Arch. B. Klasa.

Jedna z wielu pa-
miątka Pierwszej 
komunii. Fot. Arch. 
rodzinne Klimek.

DBAŁ RÓWNIEŻ O TYCH, KTÓRYCH LOS W ŻYCIU POKRZYWDZIŁ

Widok na prezbiterium wiśnickiej świątyni. Fot. J. Wyrwa.
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O DOMU, KTÓREGO DRZWI OD 400 LAT SĄ ZAWSZE OTWARTE

 Wspominając o 400-leciu wiśnickiej parafii warto 
również przypomnieć, że fundator kościoła Stanisław 
Lubomirski budowlę ofiarował Bogu i ludziom, a myśląc 
o wiernych, zadbał również o tych, których los w życiu 
pokrzywdził. 

Dlatego też obok wiśnickiej fary od strony północnej 
(obecnie budynek Muzeum Ziemi Wiśnickiej) Lubomirski 
ufundował w roku 1630 r. tzw. dom ubogich, który pełnił 
funkcję przytułku i szpitala w jednym, a został ustanowiony 
aktem z 29 marca 1641 roku.W ordynacji z własnych dóbr 
na utrzymanie ubogich gwarantował: zboże, kaszę, groch, 
ser, masło, piwo, etc. Wówczas na przełożonego przytułku 
został wyznaczony proboszcz wiśnicki. Co prawda póź-
niejsze losy przytułku różnie się toczyły, co w dużej mierze 
uzależnione było od kolejnych jego zarządców (w następ-
nych latach sprawowali opiekę 
burgrabiowie zamku, miasto, 
a w czasach galicyjskich skarb 
państwa austriackiego).

Obok prezentujemy prze-
chowywany na „Koryznówce” 
rękopis tłumaczenia ww. aktu 
z 1641 r. Kto i w jakim celu 
go przetłumaczył, dzisiaj 
trudno jednoznacznie stwier-
dzić. Ważnym jest, że wiśni-
ckiej społeczności nie były 
obce sprawy najbiedniejszych 
i niepełnosprawnych, którymi 
żywo się interesowali.

Redakcja

Akt erekcyjny szpitala

Stanisław Lubomirski. Wojewoda Jenerał Krakowski, 
Spiski, Niepołomski xxxx

Urodzonemu Panu Janowi Drozdowskiemu Staroście 
memu na Wiśniczu i na potym będącemu, tym listem moim 
rozkazuję, aby ta naznaczona ordynacja na 15 ubogich do 
Szpitala murowanego przy Farze, na mieście Wiśniczu będą-
cego była wydawana z tych na każdy kwartał każdego roku, 
co i zapisem akt którychkolwiek da Bóg utwierdzić obiecuję 
takim sposobem. Naprzód żyta korcy 10. Pszenice na klus-
ki korzec, krup jęczmiennych korcy trzy. Krup tatarczanych 
korcy dwa, grochu korcy dwa, słoniny połci 2, sera kop dwie, 
masła faska jednę, piwa anteli dwa - to wszystko wydawać 
im każdego kwartału, a miarą Bocheńską. Z osobna zno-
wu dawać na każdy rok soli po dwie beczek, na suknie i na 
buty w każdy Marcin po 6 zł pol. Drewna każdy tydzień od  
S. Wojciecha do S. Marcina furę jedną dobrze na cztery ko-
nie nałożoną, a od S. Marcina do S. Wojciecha po dwie fury, 
aby ich to tedy już tak dochodziło zawsze i tej mojej dosyć 
stało się we wszystkim woli – od daty listu mego mieć chcę 
i po wtóre napominam a lepszej pewności i pamięci to pisa-
ne moje ręką własną podpisuję i pieczęcią moją przyciśnio-
ne onym na to daję.

Dat. na Wiśniczu dn. 29 Martii roku 1641.
Te zał 6 zł. pol. Na suknie i na buty na każdego ubogiego 

dawać im, które prowizorowie odbierać mają i sprawiać im, 
a każdego roku inszych z miasta odbierać mają mieszczanie 
za aprobacją zamkową.

Stanisław Lubomirski mp. Wojewoda Krakowski

DBAŁ RÓWNIEŻ O TYCH, KTÓRYCH LOS W ŻYCIU POKRZYWDZIŁ

ry od  kilku lat gromadzi szereg ludzi i staje się sposobem do 
podjęcia konkretnego działania dla innych.

 Parafia to także setki ludzi, młodszych i starszych, zaan-
gażowanych w  działalność licznych parafialnych organiza-
cji, których głównym celem jest pomoc bliźniemu i, jak mó-
wił papież Franciszek „praca nad tym, by te nasze parafialne 
wspólnoty stawały się miejscami, gdzie przekazuje się wiarę 
i daje świadectwo miłości”.

Myślę, że takim właśnie miejscem „gdzie przekazuje 
się wiarę i daje świadectwo miłości”, jest nasza wiśnicka 
wspólnota parafialna, która stała się źródłem wielu powołań 
kapłańskich i zakonnych, a dzięki przykładowi, który idzie 
z góry, licznej służby liturgicznej, działających w parafii grup 
dziecięcych i młodzieżowych, znakomitego chóru „Canon”, 
który miał kiedyś swojego szacownego poprzednika pod ba-
tutą ks. Stefana Cabaja. Nie można również nie wspomnieć 
o tym, że to dzięki pracującym w wiśnickiej parafii dusz-
pasterzom, którzy organizowali liczne pielgrzymki zarów-
no po Europie jak i Polsce, oazy parafialne, wycieczki dla 
dzieci i młodzieży, ich uczestnicy mogli nie tylko poznawać  
i podziwiać nieznany im dotąd świat, ale także integrować się 
z drugim człowiekiem, mieć poczucie wzajemnej wspólnoty 
i solidarności międzyludzkiej. Bo, cytując dalej słowa pa-
pieża Franciszka, „Parafie muszą być w kontakcie z rodzi-

nami, z życiem ludzi i z życiem społeczności. Muszą być 
domami o drzwiach zawsze otwartych, aby wychodzić in-
nym na spotkanie”. 

Od 400 lat „podwoje” wiśnickiej parafii są nieustannie 
otwarte dla wszystkich, którzy chcieli, chcą lub będą chcieli 
skorzystać z gościnności jej duszpasterzy, bowiem „Parafia 
podobna jest do studni stojącej na środku wioski, każdy 
może do niej podejść i się napić.”

Małgorzata Klimek

Widok na prezbiterium wiśnickiej świątyni. Fot. J. Wyrwa.

Wiśnicki chór. Lata 70-te XX w. Fot. wykonane podczas prymicji  
ks. K. Pietrasa.
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PRZEMIENIENIE PAŃSKIE - 400 LECIE OBRAZU 
ŁASKAMI SŁYNĄCEGO W KRÓLÓWCE

Historia parafii w Królówce sięga odległych czasów. 
W XV wieku o drewnianym kościele pw. św. Jakuba 
Apostoła wspomniał kronikarz Jan Długosz. Jego budo-
wę lub przebudowę w roku 1563 przypisuje się pieczy 
Zygmunta Augusta. Przytoczony rok potwierdzają za-
piski w Aktach Wizytacyjnych Dziekańskich Dekanatu 
Bocheńskiego z 1886 r. jako datę erygowania parafii.

Dla mieszkańców Królówki szczególną datą jest rok 
1620, kiedy to trzej polscy księża (o nieznanych imionach) 
przywożą z Rzymu obraz ukazujący scenę „Przemienienia 
Pańskiego” (malowany techniką olejną na płótnie w stylu 
barokowym). Nie przetrwały do czasów współczesnych in-
formacjeo pochodzeniu malowidła i jego fundatorach. 

Wkrótce po przywiezieniu obraz został ustanowiony 
jako pierwszy w ołtarzu głównym i najważniejszy pośród 
kilku już wcześniej poświęconych ołtarzy. W niedługim 
czasie wierni zaczęli do-
świadczać szczególnych 
łask za przyczyną wizerun-
ku Jezusa Przemienionego. 
W roku 1886 Stolica 
Apostolska przywiązała do 
tego obrazu specjalne od-
pusty. Szerzenie się kultu 
sprawiło, że w roku 1937 
ks. Michał Ćwik, ówczesny 
proboszcz, rozpoczął budo-
wę murowanego kościoła. 
Pomimo wybuchu II wojny 
światowej i okupacji nie-
mieckiej prace budowlane 
zostały na tyle ukończone, 
że 8 sierpnia 1943 r. do-
konano konsekracji świą-
tyni, już pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego, 
do której wcześniej przeniesiono część wyposażenia z koś-
cioła Św. Jakuba, w tym cudowny obraz.  

„Przemienienie Pańskie” to inaczej epifania lub teofa-
nia, czyli objawienie Boskiej Godności Jezusa Chrystusa.  
W liturgii przytaczany jest ewangeliczny opis Przemienienia 
Pańskiego na górze Tabor, podczas którego Jezus Chrystus 
zmienia się w obecności uczniów Piotra, Jakuba i brata jego, 
Jana, a obok niego pojawiają się Mojżesz i Eliasz. To sym-
boliczne przygotowanie Syna Bożego do śmierci na krzyżu. 

Na odpust w święto ku czci Przemienienia Pańskiego 
(który przypada na dzień 6 sierpnia) do Królówki od lat przy-
jeżdżają wierni, nawet z odległych miejscowości. Przywożą 
chorych i proszą o zdrowie dla nich. Często pielgrzymują 
także do „Przemienienia” wierni w innych sprawach du-
chowych i materialnych wierząc, że Pan Jezus przemieni na 
dobre to, co ich trapi. Zapiski „księgi łask” notują od 1908r. 
szereg udokumentowanych świadectw i podziękowań za 
otrzymane łaski. 

Między innymi, odnajdujemy takie opisy: „Córka 
moja wskutek szkarlatyny miała bardzo skrzywioną twarz. 

Lekarz polecił mi z nią udać się do kliniki. Nie poszłam 
tam jednak, bom nie miała pieniędzy na taką kurację. 
Natomiast dałam jej 5 centów, bom więcej nie miała i ka-
załam jej udać się do Królówki ze sąsiadką, tam się mod-
lić do Przemienienia Pańskiego i wrzucić do skarbonki (na 
ofiarę) 5 centów. Córka usłuchnęła, jak jej powiedziałam 
i twarz jej wyprostowała się tak, iż wyglądała tak jak daw-
niej. Łaska to Przemienienia Pana Jezusa, na dowód tego 
jestem ja, jej matka, ona sama, i sąsiadki (…). Działo się 
to w Przemienienie Pana Jezusa dnia 10 sierpnia 1908 r.” 
Świadectwo zostało opatrzone podpisami czterech osóbz 
Dolnej Łąkty. 

W innym miejscu czytamy: „Syn mój dwunastoletni 
chorował na suchoty. Lekarze go opuścili, udałam się o ra-
tunek do przemienienia Pańskiego w Królówce. Syn wy-
zdrowiał całkiem i śladu choroby nie ma. Było to w roku 

1916.  Zaświadczyła 
matka uleczonego, 
Helena Balicka. 

Kolejnym, war-
tym przytoczenia 
jest zapis kobiety  
o nazwisku Ujejska, 
pochodzącej z Ostrawy. 
Miała 5-letniego 
syna, który od urodze-
nia był pokrzywiony  
i ustawicznie trzy-
mał nogi przy ustach. 
Wszystkie zabiegi za-
wodziły. Matka wzięła 
dziecko do Królówki  
i prosiła gorąco Pana 
Jezusa o przemienienie. 
Wróciwszy do domu, 
włożyła dziecko do ko-

łyski i po chwili z radością stwierdziła, że dziecko się wy-
prostowało zupełnie i było zdrowe.

Zgodnie z Soborem Nicejskim II w roku 787, kult 
obrazów z wyobrażeniami „(…) Jezusa Chrystusa, Boga 
i Zbawcy, świętej Bogarodzicy, godnych czci Aniołów oraz 
wszystkich świętych i świątobliwych mężów. (...) skierowa-
ny jest do wzoru". Bo kto składa hołd obrazowi, ten go skła-
da Istocie, którą obraz przedstawia. Dlatego patrząc na pąt-
ników, którzy z wiarą i pokorą przybywają przed Oblicze 

„Przemienionego Pana Jezusa” w Królówce, niejako słyszy-
my głos ich serc powtarzających słowa Piotra będącego na 
Górze Tabor „Panie, dobrze, że tu jesteśmy…”. Jakże roz-
tropni są ci, którzy z sobą przynoszą przed cudowny obraz 
w Królówce wielką ufność pokładaną w słowach „To jest 
mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słu-
chajcie”. I szczęśliwi, którzy doświadczyli słów wypowie-
dzianych przez Jezusa na Górze Przemienienia „Wstańcie, 
nie lękajcie się”. (Mt 17,1-9).

Leszek Marszałek

9 sierpnia 2020 r. uroczystościom jubileuszowym 400-lecia obrazu Pana 
Jezusa Przemienionego w Królówce przewodniczył bp Andrzej Jeż. 
Fot. ks. Zbigniew Wielgosz, „Gość Tarnowski”.
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Obchodzone 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny to jedno z najstarszych świąt 
maryjnych w roku liturgicznym. W polskiej tradycji jest 
ono znane jako święto Matki Bożej Zielnej. Tego dnia 
do kościoła przynoszone są wielobarwne bukiety ze zbóż, 
ziół, kwiatów i owoców, a także misternie wykonane 
wieńce dożynkowe, jako dar wdzięczności Matce Bożej 
za ukończenie żniw, zebrane plony i opiekę w pracy na 
roli. 

Koło Gospodyń Wiejskich Kopaliny-Nowy Wiśnicz oraz 
Świetlica Wiejska w Kopalinach podjęli decyzję o potrzebie 
kultywowania tradycji i wykonaniu wieńca dożynkowego, 
który będzie reprezentował tą miejscowość podczas uroczy-
stości w dniu 15 sierpnia 2020r. 

W obecnych czasach tworzone są przeróżne formy wień-
ców dożynkowych. „My jednak postawiliśmy na najbar-
dziej tradycyjną formę w postaci korony w centrum której 
zostanie ustawiona Hostia wykonana z ziaren, a dodatkowo 
w związku z jubileuszem 400-lecia wiśnickiej parafii zosta-
nie wykonany okolicznościowy napis” opowiada Grzegorz 
Kuchnik sołtys Kopalin. Tradycyjny wieniec powinien być 
wykonany z naturalnych materiałów. Pracę przy wieńcu do-
żynkowym rozpoczyna się od zaprojektowania i wykonania 
konstrukcji. Również trzeba pamiętać, aby w odpowiednim 
czasie zebrać dorodne kłosy zbóż, najlepiej końcem czerwca, 
kiedy są już dobrze wykształcone, ale jeszcze nie całkiem 
dojrzałe. Małe wiązki należy podwiesić w zacienionym  
i suchym pomieszczeniu, co pozwoli na uzyskanie trwało-
ści kłosów (nie będą się kruszyć) i zachowają ładną kolory-
stykę. Najważniejszą częścią konstrukcji jest podstawa, do 
której mocuje się tzw. pałąki tworzące rzeźbę wieńca. To 
właśnie do nich montuje się kłosy zbóż, które później moż-
na dekorować i przyozdabiać. Przygotowane i przycięte na 
odpowiednią długość kłosy zbóż w postaci małych wiązek 

KOPALINY NIOSĄ DAR

przytwierdzane są do konstrukcji najczęściej przy pomocy 
sznurka. Wicie zaczyna się od górnej części stelaża, oplata-
jąc w dół pałąki. Wyplatanie  jest bardzo czasochłonne, wy-
maga precyzji i dużej pomysłowości. Poszczególne detale 
można również wyklejać m.in. z ziaren zbóż, przyozdabiać 
suszem z kwiatów lub żywych roślin czy też owoców.  

Pomimo czasu epidemii, delega-
cja z Kopalin zwyczajowo 15 sierp-
nia weźmie udział w uroczystoś-
ciach odpustowo-jubileuszowych 
zorganizowanych w kościele pw.  
Wniebowzięcia Najświętszej Mari 
Panny w Nowym Wiśniczu oraz  
w procesji wokół kościoła. Po uro-
czystościach wieniec zostanie za-
prezentowany na wiśnickim Rynku,  
a następnie wyeksponowany przy jed-
nym z bocznych ołtarzy wiśnickiej 
fary. Zgodnie z tradycją poświęcony 
wieniec będzie przechowywany do 
8 września, kiedy przypada Święto 
Matki Boskiej Siewnej, a po tym dniu 
wyłuskane ziarna symbolicznie zasilą 
siewne zboże zapewniając pomyśl-
ność w przyszłorocznych zbiorach.

Emilia Goryczko 
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OKIEM LEKARZA - WYKORZYSTAĆ TO, CO WIEMY
W dniu, w którym 

kończę pisać ten artykuł, 
w Polsce ilość potwier-
dzonych przypadków 
infekcji SARS-CoV-2 
sięgnęła niemal 55 000, 
a liczba osób, które zmar-
ły w przebiegu COVID-19, 
przekroczyła 1800. 

Dobrze, że większość 
wyzdrowiała, przez co 
aktywnych zakażonych 
jest obecnie nieco ponad  
15 000. Epidemia szaleje 
na zachodniej części Globu. 
Co prawda, według danych 

opublikowanych w renomowanym czasopiśmie „Lancet”, 
ogólna śmiertelność w przebiegu choroby nie przekracza 
1% wszystkich zakażonych, ale wciąż jest wielokrotnie 
wyższa niż w przebiegu grypy. Co ciekawe, autorzy wspo-
mnianego opracowania szacują, że 80% zakażeń przebiega 
bezobjawowo, stąd można wnioskować, że w kraju takim, 
jak nasz, gdzie dostępność do testów jest ograniczona nawet 
dla osób z objawami, rzeczywista liczba zakażonych może 
być nawet kilkukrotnie większa niż podana. Na tej podsta-
wie należałoby skorygować szacunki podane przeze mnie 
w poprzednim numerze Wiadomości Wiśnickich: gdyby do-
szło do infekcji u wszystkich spośród niespełna 14 tysięcy 
mieszkańców naszej Gminy, nawet 11 tysięcy osób nie do-
świadczyłoby dolegliwości z tym związanych. Nieco ponad 
2,5 tysiąca miałoby jakiekolwiek objawy, spośród których 
ponad 500 osób wymagałoby hospitalizacji. Całkowita licz-
ba zgonów nie powinna przekroczyć 100, choć w razie rów-
noczesnego zachorowania wielu osób i tak wyczerpane zo-
stałyby możliwości naszej służby zdrowia, w związku z czym 
śmiertelność mogłaby być wyższa. Póki co potwierdzonych 
infekcji jest ponad 30, nikt spośród zakażonych nie zmarł.

Świat wciąż oczekuje na skuteczny lek, a szczególnie 
na szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2 – i prawdopo-
dobnie długo jeszcze poczeka. Czas opracowania leku czy 
szczepionki jest długi m.in.z uwagi na wciąż relatywnie 
małą wiedzę, jaką zebraliśmy w okresie dopiero kilku-
miesięcznej niszczycielskiej obecności wirusa na świecie.  
W naukowych publikacjach na jego temat spotyka się 
stwierdzenia, że SARS-CoV-2 może mutować podobnie, 
jak wirus grypy, czyli okresowo nabywać nowych cech, 
które mogą powodować oporność na dotychczas stosowane 
leki, a przede wszystkim umożliwiać ponowny skuteczny 
atak na osobę, która już przechorowała COVID-19 wy-
wołany innym podtypem wirusa. Spekuluje się, że różnice 
dotyczące ilości osób umierających w przebiegu infekcji 
w różnych krajach mogą wynikać właśnie z obecności na 
tych obszarach różnych mutacji wirusa. Sytuację dodatko-
wo komplikuje niewiedza dotycząca trwałości odporności 
nabytej w wyniku przechorowania COVID-19. Wszyscy 
mamy nadzieję, że ozdrowieńcy więcej już nie zachoru-

ją – przynajmniej w wyniku infekcji tym samym typem 
wirusa – tymczasem wciąż nie jest pewne, czy odporność 
rzeczywiście utrzyma się na długie lata. Wspomniana po-
tencjalna zmienność w wyniku mutacji oraz niepewność 
co do trwałości nabytej odporności na wirusa są kolejny-
mi czynnikami mogącymi utrudnić powstanie szczepion-
ki. Ponadto rodzą się pytania o celowość przedłużania 
obostrzeń dotyczących możliwości zgromadzania się, ko-
nieczności zakrywania ust i twarzy, które spowalniają roz-
przestrzenianie się choroby, ale całkiem nie są w stanie go 
wyhamować – poza możliwością uratowania większej licz-
by osób ciężko przechodzących chorobę, o czym pisałem 
w poprzednim numerze, nie zmieni to sumarycznej liczby 
osób, która zapadnie na COVID-19 w późniejszym czasie. 
Poza tym historia uczy, że w przyszłości można się spodzie-
wać wystąpienia następnych nowych typów groźnych wi-
rusów. Czy możemy więc zrobić cokolwiek, by jakkolwiek 
uchronić się przed nie do końca poznanym zagrożeniem?

Poza wieloma niewiadomymi, istnieje jednak zgoda co 
do faktu, że ciężki przebieg COVID-19 i wyższe ryzyko 
zgonu dotyczy szczególnie pewnych grup osób. Są to: męż-
czyźni, osoby po 60 r.ż, pacjenci z niedoborami odporności, 
chorujący na choroby tkanki łącznej potocznie zwane reuma-
tycznymi - np. reumatoidalne zapalenie stawów (nie mylić 
z chorobą zwyrodnieniową stawów) lub osoby z innymi cho-
robami o podłożu autoimmunologicznym, pacjenci wynisz-
czeni w przebiegu choroby nowotworowej lub poddani che-
mioterapii, osoby z ciężką astmą lub przewlekłą obturacyjną 
chorobą płuc (POChP), palacze papierosów, nieskutecznie 
leczone osoby z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, chorobą 
niedokrwienną serca lub niewydolnością serca. Oczywiście 
osoby spoza tych grup również mogą bardzo ciężko choro-
wać lub nawet umrzeć w wyniku kontaktu z wirusem, ale są 
to bardzo rzadkie przypadki. Warto zauważyć, że spośród 
wymienionych wyżej czynników jedynie płeć i wiek nie 
zależą od nas samych. Z kolei na przebieg większości pre-
dysponujących do zgonu z powodu COVID-19 schorzeń, 
a nawet na wystąpienie części spośród nich mamy realny 
wpływ! Niemal każdą z wymienionych chorób można odpo-
wiednio wcześnie wykrywać i leczyć, a wielu z nich zapobiec. 

Profilaktyka nie jest powszechnie lubiana – szczególnie 
przez tych spośród nas, którzy uważają się za zdrowych. 
Często nie zdajemy sobie sprawy z jej wartości, dopóki 
nie utracimy zdrowia, a przecież ma ona na celu chronić 
nas przed jego utratą. Tymczasem choć pracochłonna, jest 
najbardziej efektywną drogą do poprawy jakości i przedłu-
żenia życia. Jest inwestycją w przyszłość – początkowo 
wydaje się kosztochłonna i nie przynosić zamierzonych 
efektów, ale z czasem okazuje się być najtańszym i naj-
skuteczniejszym narzędziem walki z wieloma problema-
mi zdrowotnymi. Jest także w dużej mierze powszechnie 
i bezpłatnie dostępna dla każdego, co ma ogromne zna-
czenie nie tylko w dobie restrykcji ograniczających moż-
liwości korzystania ze świadczeń struktur służby zdrowia.

Tymczasem, wracając do COVID-19 – poza profilaktyką 
w postaci unikania bezpośrednich kontaktów z potencjal-

Lek. Krzysztof Kubiak
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nie zakażonymi ludźmi, noszeniem maseczek, odkażania 
powierzchni użytkowych i rąk, przede wszystkim powinni-
śmy skierować  nasze siły na zastosowanie prostych zasad 
zdrowego stylu życia, redukujących ryzyko zachorowania 
na często występujące wśród nas nowotwory i choroby 
układu sercowo-naczyniowego. Powtórzę więc to, co od 
dawna wiemy… Po pierwsze rzućmy palenie papierosów, 
które same w sobie osłabiają atakowany przez wirusa układ 
oddechowy, ale jednocześnie są główną przyczyną wy-
stępowania POChP, przyczyniają się do powstawania 1/3 
wszystkich nowotworów, a także pogarszają przebieg cho-
rób serca predysponujących do zgonu z powodu COVID. 
Jeśli to możliwe, nie używajmy alkoholu w ogóle, gdyż każ-
da jego ilość uszkadza żywe tkanki organizmu i co najmniej 
nie poprawia przebiegu chorób serca, osłabia odporność,  
a także niszczy mózg odpowiedzialny za podejmowanie 
rozważnych decyzji - również tych dotyczących innych 
aspektów mających wpływ na zdrowie. Ponadto dbaj-
my o podejmowanie regularnej - minimum 5 dni w tygo-
dniu - trwającej przynajmniej 30 minut dziennie, choćby 
umiarkowanej aktywności fi-
zycznej. Nie zapominajmy o 
stosowaniu prawidłowej diety 
opartej niskoprzetworzone wa-
rzywa, owoce, pełnoziarniste 
produkty zbożowe, orzechy i 
nasiona, rośliny strączkowe. 
Zapewniajmy odpowiednią 
ilość odpoczynku dla organi-
zmu – w tym wysypiajmy się 
przynajmniej 7-8 godzin w 
ciągu doby, miejmy 1 dzień 
odpoczynku w tygodniu i przy-
najmniej jeden nieprzerwany 
14-dniowy urlop od pracy za-
wodowej w ciągu roku. Jak najwięcej przebywajmy na świe-
żym powietrzu, oraz często przewietrzajmy pomieszczenia. 
W umiarkowanych ilościach korzystajmy ze słońca, którego 
promieniowanie UV niszczy drobnoustroje oraz stymuluje 
produkcję witaminy D3 w skórze. Pielęgnujmy relacje z 
bliskimi. Jeśli stan naszego zdrowia tego wymaga, stosujmy 
się też do innych zaleceń terapeutycznych wydanych przez 
lekarza – nie zaprzestawajmy samodzielnie zażywania le-
ków kontrolujących przebieg chorób serca, nadciśnienia 
tętniczego, cukrzycy czy pozostałych chorób przewlekłych. 

Pamiętajmy, że poza SARS-CoV-2 istnieją inne – już do-
brze poznane, a potencjalnie groźne dla nas mikroby, wy-
wołujące choroby o podobnych objawach do COVID-19, 
przeciw którym istnieją skuteczne i bezpieczne szczepion-
ki. Jeśli mamy taką możliwość, poddajmy się sezonowemu 
szczepieniu przeciw wspomnianej grypie. Z kolei z uwa-
gi na to, że pneumokoki są główną bakteryjną przyczyną 
śmierci, której można zapobiec, zachęcam nie tylko do pod-
dania naszych dzieci obowiązkowym bezpłatnym szczepie-
niom przeciw tym bakteriom, ale także do zaszczepienia się 
osób w wieku podeszłym i cierpiącym na schorzenia prze-
wlekłe, którzy szczególnie są podatni na powikłania infekcji. 

Wykorzystajmy wspólnie koniec lata i cieplejszą część 

jesieni. Szczególnie osoby z wymienionych wyżej grup ry-
zyka niech w kontakcie z lekarzem dbają o prawidłowy po-
ziom glikemii i ciśnienia tętniczego. Może u części spośród 
nich, ale też i u niektórych dotychczas zdrowych czas wy-
konać badania profilaktyczne? Zapraszamy! Miejmy przy 
tym na względzie, że z uwagi na planowany remont budyn-
ku Ośrodka Zdrowia w Wiśniczu miejsce i czas pracy nie-
których lekarzy może tymczasowo ulec zmianie, ale sezon 
urlopowy w większej części już za nami i pełnimy usługi 
w pełnym zakresie. Jak dotąd m.in. dzięki dyscyplinie na-
szych pracowników, jak i pacjentów nie doszło do zakaże-
nia nikogo spośród naszego personelu. Poza reorganizacją 
pracy zainwestowaliśmy też w niezbędne środki ochrony 
osobistej. Co warte podkreślenia, przez ostatnie miesiące 
nie zaprzestaliśmy przyjmowania chorych ani wykony-
wania badań laboratoryjnych czy obrazowych, choć moc-
no ograniczyliśmy możliwość fizycznego kontaktu z na-
szym personelem. Dodatkowo celem minimalizacji czasu 
kontaktu między pacjentami wprowadziliśmy obowiązek 
wcześniejszej rejestracji pacjentów do punktu pobrań krwi 

na badania laboratoryjne.  
Dziękując za wyrozumia-
łość, proszę, by nadal ją 
okazywać: jeśli dojdzie do 
zachorowań wśród pracow-
ników naszych Ośrodków 
Zdrowia, przez ich brak  
w pracy i konieczność za-
stosowania kwarantanny 
wobec pozostałych, na pew-
no ucierpią na tym pacjen-
ci. Nadal zachęcamy do 
korzystania z porad telefo-
nicznych, ale też do reje-
strowania się na „normalne 

wizyty” osób, które tego wymagają. Pomoc w podjęciu 
decyzji o formie wizyty oferują osoby rejestrujące pacjen-
tów, proszę więc, by w miarę możliwości dokładnie prze-
kazywać im powód chęci kontaktu z lekarzem. Otrzymanie 
niektórych skierowań, omówienie wyników już wyko-
nanych badań lub przedłużenie dotychczas skutecznie 
prowadzonego leczenia to sprawy, które z powodzeniem 
można załatwić, nie pojawiając się osobiście u lekarza. 

Zastosowanie się do wspomnianych przeze mnie zale-
ceń oczywiście nie gwarantuje na 100% przetrwania tej czy 
innej epidemii, ale zdecydowanie zwiększą na to szanse. 
Szczególnie istotne jest, by pozytywne zmiany wprowadzać 
na trwałe i nie w ostatniej chwili, kiedy nie przyniosą żad-
nej lub dadzą najwyżej nikłą korzyść. Luzowanie restryk-
cji w naszym kraju niech nie uśpi naszej woli modyfikacji 
stylu życia na lepsze – dbajmy o maksymalne wzmocnie-
nie naszego organizmu przed zbliżającą się falą jesien-
nych zachorowań na różnego typu infekcje. Sami wzmac-
niajmy organizm w walce na wielu frontach jednocześnie 
– przeciw nowotworom, chorobom sercowo-naczyniowym 
i, przeciw różnej maści infekcjom, nie będąc zdani jedy-
nie na ograniczone nieraz możliwości służb medycznych!

Lek. Krzysztof Kubiak
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Remont drogi i mostu w Kobylu
Trwają prace w ramach zadania pn. „Remont drogi gmin-

nej "Kobyle Dolne" w miejscowości Kobyle w km 0+000-
0+213 oraz 0+226-+484 wraz z remontem mostuw km 
0+213-0+226, Gmina Nowy Wiśnicz". Inwestycja jest do-
finansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 
Prace będą prowadzone do końca listopada 2020 r. Zakres 
prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych na drodze oraz kapitalny remont 
mostu na potoku Leksandrówka.

Remonty dróg w ramach FOGR
Dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu 

w kwocie 73 457,00 złw ramach środków budżetu woje-
wództwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych na modernizację/remont dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych możliwe będzie przeprowadzenie prac re-
montowych w tym zakresie.

Na terenie Królówki trwa przebudowa drogi
Zgodnie z podpisaną początkiem czerwca umową przez 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni trwają 

WYBRANE INWESTYCJE I FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 

Droga Stary Wiśnicz- Kobyle

Droga Królówka- Muchówka.

INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE GMINY

Zakończono remonty dróg Stary Wiśnicz-Kobyle oraz  
Królówka-Muchówka

W czerwcu br. zakończono 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”. 
Dzięki jego realizacji powstała nowa nakładka asfaltowa na 
łącznej długości blisko 4 km. Ponadto odtworzono pobocza, 
wykonano oznakowanie poziome przystanków i przejść 
dla pieszych. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano 
również urządzenie pomiaru prędkości z wyświetlaczem 
prędkości rzeczywistej oraz podświetlany aktywny znak 
dwustronny przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem 
pasów przy szkole podstawowej. Pojawiły się również do-
datkowe znaki drogowe. Prace wykonane zostały w dwóch 
etapach, część z nich rozpoczęto w 2019 roku. Koszt prze-
prowadzonych prac zamknął się kwotą prawie 1 300 000,00 
zł. Część wkładu własnego stanowiły środki pochodzące 
z Budżetu Obywatelskiego miejscowości Stary Wiśnicz 
(120 000,00 zł) oraz Budżetu Obywatelskiego miejscowości 
Kobyle (ok.97 100,00 zł). Dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych wyniosło 606 332,00 zł.

Z kolei prace w ramach zadania pn. „Remont drogi gmin-
nej nr 580275K Królówka – Muchówkaw km 0+000-1+060, 
1+070-2+448, 2+809-3+595” odebrano końcem czerwca. 
Nowo powstała nakładka asfaltowa na odcinku prawie 3,3 
km poprawiła komfort jazdy oraz bezpieczeństwo uczestni-
ków ruchu.W ramach zadania wykonano m. in. odtworzenie  
poboczy, montaż urządzenia pomiaru prędkości z tablicą 
z zasilaniem solarnym, oraz wyświetlaczem prędkości rze-
czywistej, aktywny znak dwustronny, podświetlany z oświet-
leniem przejścia dla pieszych, oraz dodatkowe znaki drogo-
we. Koszt przeprowadzonych prac to kwota 1 378 714,14 
zł. w tym dofinansowaniez Funduszu Dróg Samorządowych 
wyniosło 633 585,00 zł.
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prace przy drodze powiatowej w miejscowości Królówka. 
Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym 
Gminy Nowy Wiśnicz, która na ten cel przeznaczyła kwo-
tę ok. 780 tys., wkład powiatu to ok. 800 tys. zł, a całko-
wita wartość zadania wynosi 3 138 883,16 zł. Pozostałe 
środki na ten cel zostały pozyskane z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Zakres prac dotyczy dwóch odcinków. 
Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim, dlatego w 
bieżącym roku planowane jest wykonanie kanalizacji desz-
czowej oraz częściowa budowa chodnika, natomiast pozo-
stałe roboty zostaną zrealizowane w 2021 r.

Zakres prac przewidzianych do wykonania w 2020r. 
obejmuje dokończenie budowy chodnika wraz z wyko-
naniem kanalizacji deszczowej na odcinku od mostu przy 
szkole do ostatnich budynków. Powstaną również lampy 
solarne przy „Gackowych Potokach”, wyniesione przejście 
dla pieszych w rejonie szkoły i nowa nawierzchnia asfalto-
wa. Drugi etap na prawie kilometrowym odcinku obejmuje 
przebudowę drogi powiatowej pomiędzy zjazdem do koś-
cioła a sklepem. Powstanie tam chodnik wraz z kolektorem 
kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym, które-
go pierwszy odcinek o długości ok. 200 mb został w całości 
wykonany przez gminę w 2018 r. za kwotę ponad 570 tys. 
zł. Wykonana zostanie również nowa nawierzchnia na całej 
szerokości jezdni z poszerzeniem jej do 6 metrów.  

 

Bieżące utrzymanie dróg w gminie
W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych i we-

wnętrznych na terenie całej Gminy Nowy Wiśnicz wykona-
no remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu mieszanki 
mineralno - asfaltowej na gorąco w ilości ok. 190 ton.

Na bieżaco wywożone jest również kruszywo na drogi 
szutrowe w celu poprawy przejezdności. Obierane są tak-
że przydrożne rowy i wymieniane przepusty oraz korytka. 
Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z budżetu 
samorządu.

Nowe odcinki chodników
W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowe-

go gmina sukcesywnie realizuje także  zadania związane 

z budową nowych odcinków chodników. W ramach zadania 
pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 966 w 
m. Muchówka (DW 966 Wieliczka-Tymowa odc. 180 km 
3+717 ÷ 4+150 (strona lewa) w miejscowości Muchówka” 
powstał nowy odcinek ciągu pieszego, który w znacznym 
stopniu poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu dro-
gowego. Łączna długość chodnika to ok. 460 mb. Wartość 
robót związanych z realizacją zadania opiewa na kwo-
tę blisko 843 tys. zł. Inwestycja dofinansowana została w 
50% ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Natomiast w najbliższym czasie ruszą prace związane 
z budową chodników w ciągu dróg gminnych w ramach 
zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 
580273 K Chronów-Krasna Góra w m. Chronów etap I oraz 
Przebudowa drogi gminnej Kopaliny-Stary Wiśnicz wraz 
z wykonaniem chodnika, muru z palisady i kanalizacją opa-
dową w miejscowości Kopaliny-etap IV”. Prace zostaną sfi-
nansowane ze środków własnych gminy w zakresie wydat-
ków inwestycyjnych przy drogach gminnych oraz w ramach 
Budżetu Obywatelskiego w miejscowości Chronów (33 050 
zł).

Nowy chodnik w Muchówce.

Umocnienie skarpy Stary Wiśnicz.
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Termomodernizacja budynków w Nowym Wiśniczu

14 lipca br. podpisano umowę na zadanie pn. „Głęboka 
modernizacja energetyczna budynków administracyjnych 
oraz ochrony zdrowia na terenie  Gminy Nowy Wiśnicz” 
w Ośrodku Zdrowia w Nowym Wiśniczu. Prace termo-
modernizacyjne obejmują m. in. ocieplenie stropu, ścian 
zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę 
okien i drzwi zewnętrznych, kotłów gazowych oraz insta-
lacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia z mon-
tażem paneli fotowoltaicznych. Termin realizacji zadania to 
koniec sierpnia 2021r. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 
blisko 1 089 000,00 zł.

Zaawansowane prace termomodernizacyjne w ramach 
ww. zadania prowadzone są również w siedzibie ZUK 
i MOPS- Rynek 16. Zakres robót obejmuje m. in.:

•wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
•ocieplenie ścian zewnętrznych, wewnętrznych na pod-

daszu nieużytkowym, stropów wewnętrznych;
•wykonanie obramień okiennych i drzwiowych oraz 

gzymsów;
•oczyszczenie i impregnacja cokołu kamiennego;
•wymianę pokrycia dachowego;
•wykonanie opaski budynku od strony podwórza;

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Nowy Wiśnicz

Prowadzone są prace przy budowie sieci elektroenerge-
tycznej oświetlenia ulicznego w Kobylu, Nowym Wiśniczu, 
Leksandrowej, Łomnej oraz Starym Wiśniczu. W pierw-
szej z wymienionych miejscowości przy drodze powiato-
wej nr 2078K powstanie 320,3 m sieci wraz z 5 szt. słupów 
z punktami oświetleniowymi oraz 1 słup przelotowy.  
Z kolei wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 965 w miejscowo-
ści Nowy Wiśnicz – Olchawa w ramach I etapu prac wybu-
dowanych zostanie 218 m sieci elektroenergetycznej wraz  
z 5 słupami z punktami świetlnymi. W Leksandrowej (I 
etap) wzdłuż drogi wewnętrznej dz.nr 138/1 powstanie 
134 m sieci wraz z 3 słupami z oświetleniem. Natomiast 
w Łomnej wzdłuż drogi gminnej nr 580875K w ramach 
I etapu prac zamontowanych zostanie 7 słupów z punktami 
świetlnymi oraz 268 m sieci. W Starym Wiśniczu prace pro-
wadzone będą na Podgródku, gdzie w związku z realizacją 
I etapu wybudowana zostanie sieć na odcinku 94 m wraz 
z 2 słupami z punktami oświetleniowymi oraz Krzywdówka 
(etap I) odpowiednio 150 m sieci wraz z 3 słupami z oświet-
leniem.

Łączny koszt rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego 
to blisko 125 000,00 zł, środki pochodzą z budżetu gmi-
ny, w tym ze środków funduszu sołeckiego wsi Kobyle, 
Leksandrowa, Łomna i Stary Wiśnicz. 

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna
Na początku lipca 2020 r. zakończono prace związane 

z realizacją zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej 
wraz z budową i przebudową przyłączy wodociągowych 
przy ul. Kazimierza Wielkiego i Rynku w Nowym Wiśniczu 

– etap I”. W ramach inwestycji przebudowano ok. 280 mb 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków za 
kwotę ponad 240 000,00 zł.

Zakończenie ww. zadania umożliwiło Gminie Nowy 
Wiśnicz zawarcie umowy na „Rozbudowę kanalizacji sani-
tarnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Nowym Wiśniczu” 
realizowaną w ramach operacji  Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, 
Leksandrowa – aglomeracja Nowy Wiśnicz w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 
Ochrona Środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wod-
nych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna 
– spr. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30 wrześ-
nia 2020r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania 
zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej o długości 242 mb wraz z przykanalikami o łącznej 
długości 85 mb. Koszt przeprowadzonych prac zamknie się 
kwotą ok. 316 000,00 zł. 

Ponadto w ramach powyższej operacji Gmina Nowy 
Wiśnicz realizuje budowę kanalizacji sanitarnej na oś. 
Leszczyny (Nowy Wiśnicz, Olchawa). Drugi etap prac za-
kłada wykonanie sieci wraz z przykanalikami o łącznej dłu-
gości 125 mb. Inwestycja będzie prowadzona do 30 wrześ-
nia 2020r. a wartość zadania to blisko 48 500,00 zł.

Ul.Kazimierza Wielkiego-nowa sieć kanalizacji sanitarnej.

Termomodernizacja budynku ZUK i MOPS.
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ców (puchary, książki).

Program Czyste powietrze - dofinansowanie
W ramach rządowego programu poprawy jakości po-

wietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste 
Powietrze. Celem tego kompleksowego programu jest 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanie-
czyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jed-
norodzinne. Program skupia się na wymianie starych pie-
ców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji bu-
dynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. 
Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale do-
datkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom 
finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych 
będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób 
posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jed-
norodzinnego. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to 
możliwość uzyskania wsparcia finansowego m. in. na: wy-
mianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), do-
cieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odna-
wialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na 
stronie: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/ 

Wszelkie informacje odnośnie programu można uzyskać 
również:

- Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00): 502 073 066
- Kontakt e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl
-Doradca energetyczny GMINY NOWY WIŚNICZ- Mariusz 
Sałęga tel. 785 855 930 mariusz.salega@wfos.krakow.pl

Remont kuchni oraz stołówki w Szkole Podstawowej 
w Starym Wiśniczu

Końcem czerwca br. Gmina Nowy Wiśnicz pozyska-
ła dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł na remont  
i doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Starym 
Wiśniczu. Dotacja została przyznana w ramach rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu”. Prace na obiekcie 
polegają na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń kuchni 
oraz stołówki, usprawnieniu wentylacji mechanicznej, ma-
lowaniu pomieszczeń. Zakupione zostaną kuchenki gazowe, 
szafy chłodnicze, zmywarki oraz inny drobny sprzęt, który 
uległ zużyciu podczas 12-letniej eksploatacji. Remont jest 
w trakcie, tak aby od września kuchnia wraz ze stołówką 
mogły zacząć działać.

 
Laptopy dla uczniów szkół podstawowych z terenu gmi-
ny

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości  
70 000,00 zł możliwy był zakup laptopów dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Zadanie 

•wykonanie ścianki gipsowo-kartonowej na poddaszu
•modernizację systemu centralnego ogrzewania i c.w.u,
•modernizację kotłowni węglowej na gazową oraz insta-

lacji wentylacyjnej 
Prace będą prowadzone do października 2020 r., a koszt 

inwestycji to ok. 1 274 000,00 zł.

 
Modernizacja boiska sportowego w Kobylu w ramach 
programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-
Sportowa”

Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie  
w wysokości 80 240 zł na modernizację boiska sportowego 
w miejscowości Kobyle w ramach programu „Małopolska 
Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa”. W ramach przed-
miotowego zadania zostaną wykonane m. in. piłkochwyty 
o wysokości 6 m, altana wypoczynkowa wraz z utwardze-
niem terenu z kostki brukowej betonowej oraz monitoring 
terenu boiska. Ponadto zostaną zamontowane nowe bramki 
do piłki nożnej oraz zakupiony wielofunkcyjny traktor do 
utrzymania nawierzchni boiska. 

Podsumowanie projektów dotyczących wymiany kotłów
Zakończono realizację projektów pn. „Obniżenie po-

ziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz po-
przez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodar-
stwach domowych (paliwa stałe – węgiel, drewno)” oraz 

„Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy 
Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)”– 
projekty dofinansowane w ramach RPO WM – Poddziałanie 
4.4.2i 4.4.3.W ramach projektów wymienione zostały 134 
stare kotły, niespełniające norm ekologicznych, na nowe, 
z których można korzystać bezterminowo. Łączne dofinan-
sowanie udzielone Gminie Nowy Wiśnicz wyniosło ponad 
1,8 mln. Ostatnim działaniem w ramach projektów była 
edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez przygotowa-
nie i dostarczenie im pakietu materiałów edukacyjno-in-
formacyjnych w formie ulotek zawierających prezentacje 
dotyczące kwestii ekologii. Materiały zostały przekazane 
również wszystkim sołtysom. Na tablicach ogłoszeń zosta-
ły umieszczone plakaty informacyjno-edukacyjne, na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu 
zamieszczona została prezentacja zawierająca materiały z 
zakresu edukacji ekologicznej.W lutym przeprowadzono 
spotkania z uczniami we wszystkich szkołach i przedszko-
lach, w ramach których promowano postawy proekologicz-
ne oraz odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego, 
a także poruszono tematykę oszczędności zasobów natu-
ralnych. Zorganizowano quiz na temat ochrony środowiska 
i postaw proekologicznych, wręczono nagrody dla zwycięz-
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zrealizowane zostało w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 
I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 
1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich prze-
pustowościach” dotyczące projektu grantowego pn. Zdalna 
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sy-
stemie kształcenia zdalnego.

W ramach projektu zakupiono 47 kompletów laptopów 
z oprogramowaniem wraz ze słuchawkami i bezprzewo-
dową myszą. Zestawy komputerowe zostały oficjalnie 
przekazane na ręce dyrektorów placówek przez Burmistrz 
Nowego Wiśnicza, Małgorzatę Więckowską.

Laptopy przekazano do szkół w następującej ilości: SP 
Nowy Wiśnicz – 20, SP Stary Wiśnicz – 9, SP Muchówka – 
3, SP Królówka – 8, SP Kobyle – 5, PSP Chronów – 2.

Natomiast w drugim konkursie „Zdalna Szkoła+”, or-
ganizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 
gmina pozyskała dofinansowaniew wysokości 105 000 zł 
na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego rea-
lizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. 
Komputery będą przeznaczone dla rodzin wielodzietnych 
3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Celem 
projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwia-
jącego realizację podstawy programowej dla uczniów 
z Gminy Nowy Wiśnicz.

Oba działania sfinansowane są ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Leksandrowa”

W dniu 8 lipca Burmistrz Nowego Wiśnicza odebra-
łaz rąk marszałka Witolda Kozłowskiego, wicemarszałka 
Tomasza Urynowiczai radnej Marty Mordarskiej prome-
sę na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej. 
Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 1 096 305,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa 
stacji uzdatniania wody w miejscowości Leksandrowa” 

operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawial-
ną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem przedmio-
towego zadania jest poprawa infrastruktury technicznej 
oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy Nowy 
Wiśnicz poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Leksandrowa. 

Ponad 5 mln złotych na adaptację budynku „starej 
szkoły”

W ostatnim czasie Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała 
dofinansowaniew kwocie 5 136 164,63 zł na zadanie pn. 

„Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez 
adaptację budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Nowym 
Wiśniczu do pełnienia funkcji przedszkola”, które bę-
dzie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 w ramach Osi 11 Rewitalizacja Przestrzeni 
Regionalnej Działanie 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich. 
Celem głównym projektu jest poprawa dostępności i ja-
kości świadczonych usług w zakresie opieki nad dziećmi 
w gminie Nowy Wiśnicz poprzez adaptację i dostosowa-
nie budynku znajdującego się w Nowym Wiśniczu przy ul. 
Kościelnej  do pełnienia funkcji przedszkola.

W ramach przedmiotowego zadania planuje się wyko-
nać roboty budowlane w zakresie niezbędnym do przysto-
sowania obiektu do funkcji przedszkola, z dostosowaniem 
układu przestrzennego, instalacjii urządzeń do zgodności 
z obowiązującymi normami, przepisami, standardami oraz 
podniesieniem funkcjonalności, bezpieczeństwa, komfortu 
użytkowania i estetyki budynku. Przedsięwzięcie obejmuje 
przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynku oświatowe-
go Szkoły w Nowym Wiśniczu.W ramach prac budowla-
nych przewiduje się wykonanie zadań w m. in. następują-
cych obszarach: architektura, konstrukcja, instalacje we-
wnętrzne: wentylacja mechaniczna, wodociągowa, kanali-
zacji sanitarnej, c.o., instalacje elektryczne oraz instalację 
kanalizacji deszczowej i technologicznej. Przewiduje się 
również przebudowę schodów. W ramach projektu zostanie 
także zakupione wyposażenie przedszkola, m. in. zabawki, 
meble oraz wyposażenie zaplecza kuchennego. 

Na podstawie danych 
z  Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;

Referatu Inwestycji, Remontów i Utrzymania 
opracowały Barbara Burdak i Katarzyna Faber

Przekazanie laptopów do SP Nowy Wiśnicz.

Panorama Wiśńicza z drona. Fot. Arch. Muzeum Ziemi Wiśnickiej.
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PATRZĄC Z WYSOKOŚCI BASZTY BONY

Panorama Wiśńicza z drona. Fot. Arch. Muzeum Ziemi Wiśnickiej.

13 maja 2020 roku. Jest to zwieńczenie kilku lat prac i sta-
rań całego zespołu osób, które rozpoczęły się już w roku 
obchodów 400-lecia Nowego Wiśnicza. Efektem tych 
prac był wniosek o nadanie tytułu Pomnika Historii, który 
przeszedł pozytywną weryfikację przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa i w styczniu 2017 roku Burmistrz Nowego 
Wiśnicza pani Małgorzata Więckowska złożyła go na ręce 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach 
procedowania wniosek otrzymał pozytywną rekomendację 
Rady Ochrony Zabytków oraz akceptację Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego.

Od strony merytorycznej wniosek przygotowali, a potem 
uczestniczyli w jego procedowaniu, mgr Roman Marcinek 
i dr Andrzej Siwek. Kwestie konserwatorsko-krajobrazowe 
konsultował prof. Zbigniew Myczkowski. Mgr inż. arch. 
Maria Myczkowska-Szałankiewicz opracowała niezbędne 
mapy i delimitacje. Należą im się za to wyrazy wdzięcz-
nościi podziękowania, które niniejszym w imieniu społecz-
ności wiśnickiej i swoim własnym przekazuję.

Żeby przybliżyć status pomnika historii, co on ozna-
cza i czemu warto się o niego starać, poprosiłem dwóch 
autorów naszego wiśnickiego wniosku - kierownika kra-
kowskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 
Przewodniczącego Rady Muzeum Ziemi Wiśnickiej 
dr Andrzeja Siwka i eksperta Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa, mgr Romana Marcinka.
PP - Szanowni Panowie, jeszcze raz wielkie podzięko-
wania za Wasz wkład w sukces wiśnickiego wniosku  
i poświęcenie mu ogromu pracy i czasu. 
Proszę, zacznijmy naszą rozmowę od pytania - co 

Pandemia Covid-19 sprawiła, że rok 2020 jest wy-
jątkowy. Niestety, nie w dobrym tego słowa znaczeniu. 
Dlatego ten artykuł w „Wiadomościach Wiśnickich” też 
będzie inny niż wszystkie poprzednie. A czy wyjątkowy? 
Sami czytelnicy ocenią.

Nie będę tym razem rozpisywał się o tym, co zrealizowa-
liśmy w okresie od poprzedniego wydania „Wiadomości”, 
ani co planujemy. Muzeum Ziemi Wiśnickiej stara się 
w tym trudnym okresie działać jak najlepiej i, w miarę jak to 
jest możliwe, realizować swoje cele i plany. Można było na 
szczęście od długiego majowego weekendu udostępnić dla 
zwiedzających wiśnicki zameki dzięki temu turyści powoli 
do nas wrócili. Niestety nie mogliśmy udostępnić ekspozy-
cji muzeum na ul. Zamkowej, gdyż ciężko byłoby spełnić 
tam wymogi określone przez służby sanitarne. W jakimś 
stopniu zrekompensowało to uruchomienie na naszej stro-
nie internetowej wirtualnego spaceru po wszystkich salach 
muzeum, na który serdecznie zapraszamy. Kończąc krótkie 
podsumowanie bieżących wydarzeń, muszę jeszcze poin-
formować, że niestety nie odbędzie sięw tym roku kolejny 
„Weekend z Orężem Polskim”. Powodem jest oczywiście 
pandemia i związane z nią decyzje władz wojewódzkich 
i służb sanitarnych. 

Ale w tym roku miało miejsce bardzo ważne wyda-
rzenie dla Nowego Wiśnicza, zamku, muzeum i całej 
Gminy Nowy Wiśnicz. 20 kwietnia br. Prezydent Andrzej 
Duda podpisał rozporządzenie, uznając za pomnik historii 

„Nowy Wiśnicz - zespół architektoniczno-krajobrazowy” 
położony na obszarze Nowego Wiśnicza, Starego Wiśnicza 
i Leksandrowej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
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to jest pomnik historii, co taki tytuł oznacza?
RM - Dziękujemy za podziękowania i również dzięku-
jemy za stałą pomocą, jaką służył pan dyrektor w trakcie 
przygotowywania i procedowania wniosku. A wracając do 
pytania – dla zabytku to znak jakości. Zainteresowanych 
można odesłać do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z 2003, skąd dowiedzą się, że to jedna z form 
ochrony zabytków nieruchomych o szczególnym znaczeniu 
dla kultury naszego kraju. Pojawia się już w ustawie z 1963 
roku, ale faktycznie zaczęto stosować ją dopiero w latach 
90. XX w. Rangę Pomnika podkreśla fakt, że jest on ustana-
wiany (od 1994) przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się 
cechy danego zabytku świadcząceo jego najwyższej war-
tości, określa się jego granice i zamieszcza schematyczną 
mapkę obiektu. 
AS - Można dodać, że procedury i kryteria wyłaniania po-
mników historii były tworzone na wzór procedur i kryteriów 
obowiązujących przy wpisie na Listę światowego dziedzi-
ctwa kulturowego UNESCO. Z tą różnicą, że starając się 
o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa, trzeba wyka-
zać, iż obiekt reprezentuje wyjątkową uniwersalną wartość 
w skali świata, zaś w przypadku pomnika historii trzeba 
wykazać wyjątkowośći znaczenie w skali kraju. Następnie 
trzeba przejść wieloetapowy proces weryfikacji, co nie uda-
je się wszystkim starającym, i jak w przypadku Nowego 
Wiśnicza uzyskać finalne potwierdzenie wartości zabytko-
wychz rąk Prezydenta RP.
PP - Z okazji jubileuszu stulecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę,w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zrodziła się inicjatywa poszerzenia listy 
Pomników Historii do stu obiektów. Narodowy Instytut 
Dziedzictwa przygotował dokumentacje obiektów, które 
umożliwiły wpisanie ich na listę. Dzisiaj status pomnika 
historii posiada już ponad 100 obiektów. Ale w przypadku 
Nowego Wiśnicza nie jest to pojedynczy obiekt, a zespół 
architektoniczno-krajobrazowy. Czy mogą panowie wska-
zać podobne przykładyw Polsce, a może w Europie i jak na 
ich tle prezentuje się Nowy Wiśnicz?
AS - Sprecyzujmy, że po ostatnich nominacjach jest 
w Polsce 107 pomników historii. Oczywiście, to nie koniec 
listy, ale procedury nominacyjne są na tyle wymagające, 
że nie należy się spodziewać szybkiego zwielokrotnienia 
tej liczby. Można powiedzieć, że to najcenniejsze zabytki 
reprezentujące, to co ważne w naszych dziejach i kulturze. 
RM - Stulecie Niepodległości przyspieszyło uzupełnianie 
listy. „Akcyjność” Stu Pomników na Stulecie sprawiła, nie-
stety, że w merytoryczną ocenę wartości zabytków wplótł 
się element zbędnej rywalizacji. Kto zdąży? A przecież to 
bez znaczenia. Obiekt uznany za Pomnik jako 107 nie bę-
dzie mniej istotny dla naszej tożsamości niż 31, a 9 cie-
kawszy od 78. To nie ranking, to prestiżowy klub. Sama 
przynależność jest honorem. 

Co do kwestii drugiej. Trudno wskazać obiekt, któ-
ry funkcjonuje w pełni samodzielnie. Każdy wpisany jest  
w jakiś – mniej lub bardziej zaakcentowany – kontekst kra-
jobrazowy. Czasem, jak w Wiśniczu, widzimy go od razu, 

czasem wymaga objaśnienia i interpretacji. Układ, jaki 
prezentuje Wiśnicz nie ma odpowiednika wprost. Można 
szukać jednak analogii w Zamościu, Łańcucie, miastach 
Śląska. Ale w przypadku tego miejsca ważne jest zachowa-
nie barokowego układu przestrzennego. Przykłady europej-
skie są liczne, ale dla Pomnika Historii nie mają znaczenia. 
Tu wartościujemy to, co jest ważne dla nas. 
AS - W skali Polski Wiśnicz jest o tyle wyjątkowy, że mamy 
tu do czynienia z zachowanym krajobrazem historycznym, 
który był kształtowany wedle jednej myśli kompozycyjnej 
i funkcjonalnej. Osadzenie w krajobrazie zamku, warow-
nego klasztoru i miasta wraz z siecią wzajemnych relacji 
widokowych, wraz z bogactwem wysmakowanych form ar-
chitektonicznych, to doskonały przykład nowożytnego my-
ślenia o przestrzeni, o sarmackim splendorze w wymiarze 
krajobrazu. Oczywiście, w skali Polski, czy Europy, to nie 
jedyny przykład takiej kompozycji, takiej idei wplecionej 
w krajobraz. Jednak uwarunkowania przyrodnicze, krajo-
braz Pogórza, stan zachowania substancji architektonicz-
neji konotacje historyczne sprawiają, że ów krajobraz histo-
ryczny Nowego Wiśnicza należy do szczególnie cennych.
PP - Lista pomników historii zawiera obiekty i obszary re-
prezentujące najwybitniejszą grupę zabytków, odzwiercied-
lającą bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego 
w Polsce. Status pomnika historii to na pewno prestiż. Ale 
czy tylko? Znają Panowie zapewne wszystkie albo prawie 
wszystkie takie obiektyw Polsce. Proszę przybliżcie nam, 
jak taki status jest wykorzystywany przez ich właścicieli, 
zarządzających, lokalne władze. Nie mam na myśli dużych 
miast i obiektów formatu Wawelu czy Malborka. Ale tych 
mniej znanych, położonych często na uboczu głównych 
szlaków turystycznych. Czy i jak wykorzystano otrzymanie 
takiego statusu? A może jak nie wykorzystano?
RM - Do znudzenia powtarzamy opowieść o wsparciu  
w postaci wędki i ryby. Los dał Nowemu Wiśniczowi jedno 
i drugie. Wspaniałe zabytkii możliwość budowania wokół 
nich „przemysłu czasu wolnego”. Są miejsca, np. Paczków, 
gdzie wokół zabytkowego założenia skoncentrowana jest 
cała polityka turystyczno-ekonomiczna gminy. Ale to wy-
maga zrozumienia ze strony lokalnych władz. Aby turysty-
ka dała wpływy, potrzebuje inwestycji. W Nowym Wiśniczu 
nie może i nie będzie inaczej. Wymaga popularyzacji. 
Z jednej strony ściągnięcia dziennikarzy, bo o Pomniku dla 
Wiśnicza, raczej było cicho, z drugiej publikacji folderu 
o tym, czym jest Pomnik Historiii Nowy Wiśnicz. Folderu, 
który np. dzieci będą dostawały w szkole, a za ich pośredni-
ctwem trafi do domów. Trudno uznać za swoje coś, o czym 
ma się blade pojęcie, uznać, że dotacja na remont bastionu 
jest nie mniej ważna od nakładów na chodnik w Królówce 
(z całą dla niej sympatią). Jednak członkostwo w prestiżo-
wym klubie wymaga obok kultury i ogłady, także płace-
nia składek. Wiśnicz nie wygra walki o turystę z Wawelem, 
Bochnia z Wieliczką, Lipnica Murowana ze Starym Sączem, 
ale razem mogą stworzyć ofertę niezwykłe interesującą 
i nową! Pamiętać też trzeba, że lista Pomników rozrasta 
się. Z każdym kwartałem będzie trudniej. W blokach star-
towych do rywalizacji czekają między innymi w pełni wy-
posażony zamek w Pszczynie, romański Tum pod Łęczycą 
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czy majestatyczny Kamieniec Ząbkowicki. 
AS - Gospodarze pomników historii w Polsce porozumiewają 
się ze sobą, dyskutują o najlepszych strategiach udostępnia-
niai promocji. Czynią starania o budowę sieci atrakcji histo-
rycznych, w której każdy z uczestników zachowuje swą in-
dywidualność, ale wspólnie uczestniczy w budowaniu marki, 
promowaniu wartości zabytków. Z założenia pomnik histo-
rii ma być magnesem ożywiającymi przyciągającym ruch 
turystyczny. Małopolska jest szczególnie bogata w tej klasy 
zabytki. Budowanie i promowanie systemu ich udostępnia-
nia, sieci atrakcji, to duża szansa zarówno dla poszczegól-
nych miejsc, 
jaki dla ca-
łego regionu, 
to wyzwa-
nie dla sa-
morządów 
wszystkich 
s z c z e b -
li. Tytuł 
p o m n i k a 
h i s t o r i i 
gwarantuje 
z n a c z ą c e 
miejsce we 
w s z e l k i e -
go rodzaju 
koncepcjach 
p r o m o c j i 
turystycznej, 
zwłaszcza w 
zakresie co-
raz bardziej 
popularnej 
turystyki te-
matycznej, turystyki kulturowej.
PP - Ustawa o ochronie dóbr kultury nie zmienia nic w spo-
sobie zarządzania zasobami obiektów zabytkowych, nie na-
kłada, ani nie zwalnia zarządców z żadnych obowiązków, 
nie ustanawia wzmożonego reżimu ochrony substancji za-
bytkowej. Czy obiekt o takim statusie może jednak liczyć 
na większe zainteresowanie ze strony właściwych władz 
i instytucji odpowiadających za ochronę zabytków? Czy ła-
twiej jest wtedy o pomoc, wsparcie finansowe?
RM - Podstawową formą ochrony pozostaje rejestr zabyt-
ków. Pomnik Historii nie nakłada na miasto dodatkowych 
obowiązków formalnych. Tytuł ma wspomóc lokalne wła-
dze, zarządców poszczególnych obiektów, w staraniach 
o środki finansowe, ma ułatwić badania, popularyzację 
i marketing. Pomnik może liczyć na ponadstandardowe za-
interesowanie i aktywniejsze finansowanie, ale samorząd 
musi pamiętać, że nic nie zdejmuje z niego codziennej tro-
ski o zabytki. 

Nowy Wiśnicz ma szansę na ogólnokrajową promocję 
i rosnącą popularność pod warunkiem, że lokalne władze 
i mieszkańcy będą tym zainteresowani. Nie będą liczyć, 
że teraz ciężar np. utrzymania zamku czy porządkowa-
nia cmentarza żydowskiego spadnie na barki Państwa. To 

przypuszczenie naiwne tak, jak nadzieja, że kiedy nasz pies 
dostanie medal na wystawie, to od następnego dnia jego 
wyprowadzanie na poranny spacer będzie wyłącznym obo-
wiązkiem prezesa Związku Kynologicznego. 
AS - Uznanie za pomnik historii daje dodatkowe punkty 
w wielu ministerialnych i samorządowych konkursach do-
tacyjnych, zatem pośrednio ułatwia pozyskiwanie środków. 
Jednak cały system ochrony zabytków w Polsce jest tak skon-
struowany, że troska i odpowiedzialność za zabytek spoczy-
wa na barkach władającego nim gospodarza. Bez wysiłku 
i zdolności organizacyjnych władających zamkiem tytuł nie 

wystarczy. 
To aktyw-
ność, pro-
jekty, pomy-
sły ze strony 
z a r z ą d z a -
jących za-
mkiem będą 
gwarantem 
jego utrzy-
mania. Tytuł 
p o m n i k a 
h i s t o r i i 
s k i e r o w a ł 
na Nowy 
Wiśnicz re-
flektory, jaki 
s p e k t a k l  
w ich świet-
le się roze-
gra, zależy 
od zaan-
gażowania 
na miejscu. 

Z drugiej strony tytuł pomnika historii, choć 
nie zmienia wymogów formalnych ochro-
ny, to jednak zobowiązuje do szczególnej dbałości 
o zabytek, który został zaliczony do grona skarbów naro-
dowych. To też argument na rzecz poszukiwania partnerów, 
którzy podzielą trud utrzymania zabytku rangi krajowej 
przez lokalną społeczność.

Tytuł pomnika historii jest wyróżnieniem, dowodem 
uznania i szansą, lecz jak to bywa w życiu, by wykorzystać 
tę szansę, trzeba włożyć wiele własnej pracy i pomysłowo-
ści. To wyzwanie, zobowiązanie i zachęta do kontynuowa-
nia działań podjętych przez samorząd Nowego Wiśnicza 
i Dyrekcję Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Dziś jest czas gratu-
lacji i podziękowań, ale dziś też trzeba patrzyć w przyszłość 
i planować kolejne działania, dla pożytku dziedzictwa kultu-
rowego, ale przede wszystkim dla pożytku lokalnej społecz-
ności, która jest strażnikiem owego dobra kultury docenio-
negow skali całego kraju.
PP - Panowie, bardzo dziękuję za czas poświęcony na roz-
mowę i proszę o dalsze wspieranie Nowego Wiśnicza swoją 
wiedzą i doświadczeniem.

                                                                  Piotr Pyziak

Park 400- lecia. Fot. Arch. UM.
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POCZTÓWKA Z WAKACJI
Kochani!

Kiedy w lipcu 2019 roku rozstawaliśmy się z uczestni-
kami półkolonii, żegnaliśmy się słowami „do zobaczenia 
za rok!”. I wtedy nikt nawet nie przypuszczał, że pół-
kolonijny wypoczynek w ramach tak lubianego projektu 

„Pożyteczne wakacje 2020”  może się nie odbyć. Powód 
wszystkim znany - COVID-19. 

Z drugiej strony ilość zapytań rodziców o zajęcia pół-
kolonijne, z jednoczesnym łagodzeniem obostrzeń wprowa-
dzonych w związku z epidemią koronawirusa oraz spadające 
wskaźniki zachorowań (przełom czerwcai lipca) zaważył na 
podjęciu ostatecznej decyzji. Organizujemy! Zostały wpro-
wadzone odpowiednie procedury zgodne z wytycznymi GIS 
i Małopolskiego Kuratorium Oświaty (na wszelki wypadek, 
dodatkowo zgłosiliśmy do kuratorium większą ilość wycho-
wawców prowadzących zajęcia).

Program, który w poprzednich latach nie tylko się spraw-
dził pod względem atrakcyjności i zdrowego stylu spędza-
nia wypoczynku, w tym roku był idealnym rozwiązaniem. 
Zajęcia w formie pieszych eskapad i zajęć rekreacyjno-
-sportowych w myśl zasady - jak najwięcej czasu spędzać 
na świeżym powietrzu i w ruchu, był odpowiedzią na od-
reagowanie po przymusowej, domowej kwarantannie i nie-
ustannym siedzeniu przed komputerem. Zresztą nie od dziś 
wiadomo, że ruch dla dziecka jest niezwykle ważny. Oprócz 
rozwoju koordynacji i sprawności fizycznej, podczas zabaw 
z rówieśnikami dzieci uczą się nie tylko współpracy w gru-
pie, rywalizacji, radzenia sobie z porażką, ale również po-
znają smak wygranej. Starsze pokolenia bardzo dobrze pa-
miętają, że wcale nie tak dawno temu dzieci spędzały całe 
dnie na podwórku, a posiłek w domu, czy odrobie-
nie lekcji był tylko chwilową przerwą w zabawie 
i przykrą koniecznością udania się do domu. 

Drugą równie istotną ideą naszej półkolonii było 
ponowne odkrywanie rodzimych zakątkówo nie-
zwykłych kulturowych i przyrodniczych walorach. 

Zaczynaliśmy rano o 7:45, a zajęcia odbywały się  
w świetlicach szkolnych SP w Nowym Wiśniczu (w tym 
miejscu należą się wielkie ukłony dla dyrekcji szkoły, jak 
również dla wszystkich Pań dbających o utrzymanie czy-
stości), gdzie mieliśmy tzw. punkt zborny. O godz. 9:00 
wyruszaliśmy każdego dnia na odkrywanie atrakcji „za 
miedzą”. Naprawdę można spędzić bardzo ciekawie dzień, 
odpowiednio planując czas i dozując emocje. Świetlica 
w Leksandrowej zawsze była miejscem miło spędzonych 
chwil, tym bardziej że od roku funkcjonuje tam kompleks re-
kreacyjno-sportowy, wyposażony w boisko do koszykówki 
i piłki siatkowej. Obiekt dysponuje również altaną do celów 
kulturalno-rekreacyjnych i miejscem na ognisko oraz odpo-
wiednimi walorami przyrodniczymi. Świetlica, w dni kiedy 
przebywaliśmy w tej części wiśnickiej Gminy, była naszą 
bazą postojową i obozowiskiem, do którego powracaliśmy 
na obiady, czy czas relaksu po półkolonijnych eskapadach. 
Jednąz nich była podróż do Rezerwatu Przyrody „Kamień 
Grzyb”, która pomimo inwazji komarów była niezwykle 
barwną przygodą. Innego dnia odwiedziliśmy pracownię 
i galerię Art-Styl w Leksandrowej, gdzie odbyły się war-
sztaty ceramiczno-artystyczne z panią Dagmarą. Wykonane 
prace (a były to ceramiczne anioły, które zostały później wy-
palone), stały się własnością uczestników i zapewne będą 
pamiątką przypominającą wakacyjny czas.

Innym niezwykłym miejscem był park 400-lecia, w któ-
rym odbywały się nie tylko gry i zabawy, ale również spotka-
nia z Kołem Łowieckim Sokół (i nawet deszcz, który chwi-
lowo zraszał okoliczną przyrodę nam nie przeszkodził), pod-
czas którego można było dowiedzieć się ciekawych informa-

cji o kulturze 
ł o w i e c k i e j , 
z o b a c z y ć 
przyniesione 
eksponaty (w 
tym poroża) 
poznać zwy-
czaje psów 
myśliwskich 
towarzyszą-
cych spotka-
niu (chyba 
jeszcze nigdy 
wcześniej nie 

zostały tak głaskane i przytulane), a na 
koniec degustować wyroby myśliwskie, 
które spożywaliśmy przy ognisku (a za 
zorganizowanie tego spotkania gorąco 
dziękujemy łowczym: Aleksandrowi 
Waśko, Ryszardowi Taborowi i ks. 
Krzysztofowi Wąchale). Kolejnego 
dnia przy makietach miniatur małopol-
skich zamków i warowni (oczywiście 
znajdujących się w parku 400-lecia), 
przewodniczka wiśnickiego zamku, 
Pani Aleksandra „przeniosła” nas 
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w świat legend i niezwykłych wiśnickich historii.
Warto też w tej „pocztówce” wspomnieć o wyprawie do 

Chronowa, gdzie znajduje się perełka architektury drew-
nianej, kościół Ducha Świętego, po którym oprowadził nas 
wielki miłośnik ziemi chronowskiej, Pan Tadeusz Kozioł. 
Następnie odwiedziliśmy hodowlę koni rasy sztumskiej 
w gospodarstwie agroturystycznym „Gnutkoland” (któ-
rej dzieci nie chciały opuszczać) oraz niezwykłe „czarcie 
skałki” na Kobylej Górze, gdzie, półkoloniści wcielili się w 
aktorskie role, uczestnicząc w nagraniu filmu o tym miej-
scu przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego.

W kolejnym dniu zawitali-
śmy na wiśnicki zamek, gdzie 
z przedstawicielami Grupy Rekonstrukcyjnej 

„Per Saecula” (dzięki przychylności Pana 
Rafała Rodzaja), ćwiczyliśmy fechtunek 
i strzelanie z łuku. 

Przy dobrej zabawie i natłoku wydarzeń, 
pamięć może być ulotna, toteż wszystkie 
działania i wycieczki były codziennie do-
kumentowane przez uczestników w twór-
czości plastycznej zatytułowanej „Mój 
bullet journal”. Dwukrotnie odwiedzali-
śmy OER w Starym Wiśniczu, który był miejscem war-
sztatów plastycznych oraz naszą drugą bazą postojową 
i obozowiskiem w tej części wiśnickiej Gminy, z której robi-
liśmy „wypady” do Miasteczka Ruchu Drogowego”, gdzie 
dzięki Pani Kindze odbyły się ciekawe konkursy z nagroda-
mi. W odpowiedzi na zaproszenie Pani Patrycji z Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, 
jeden dzień poświęciliśmy również na rewizytę w Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej Polichty – Sucha Góra (a była to wy-
cieczka autokarowa z zastosowaniem pełnego reżimu sani-
tarnego).

Bezpiecznie, wesoło, syto (uczestnicy mieli zapewnione 
dwudaniowe obiady i podwieczorek) oraz co najważniejsze, 
nie nudno. Dowodem były okrzyki „do zobaczenia za rok!”, 
wypowiedziane przed Panią Burmistrz Nowego Wiśnicza, 
która wręczyła wszystkim pamiątkowe „certyfikaty półko-
lonisty” oraz drobne upominki. 

Na koniec w pocztówce nie może zabraknąć podpisów. 
A półkolonię realizowały Panie: Bernadetta, Karina, Paulina, 
Agata oraz piszący tę pocztówkę 

Leszek Marszałek  
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 OBCHODY JUBILEUSZOWE 
500-LECIA KOŚCIOŁA 
W STARYM WIŚNICZU

Drodzy Czytelnicy - jubileusz to rocznica ważnego 
wydarzenia szczególnie, kiedy dotyczy pięciu wieków hi-
storii. 21 czerwca 2020 r. w Starym Wiśniczu odbyły się 
uroczystości jubileuszowe 500-lecia gotycko – renesan-
sowego kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha Biskupa 
Męczennika. 

Na obchody przybyli kapłani rodacy, księża, którzy pra-
cowali w parafii, przedstawiciele władz samorządowych 
powiatu bocheńskiego i gminy Nowy Wiśnicz z panią 
burmistrz Małgorzatą Więckowską oraz licznie zaprosze-
ni wierni. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa 
część wiernych zgromadziła się na placu wokół świątyni. 
Na wstępie przed rozpoczęciem Eucharystii ks. proboszcz 
– kanonik Ryszard Kołodziej po powitaniu zaproszonych 
gości oraz parafian wspomniał fundatorów i bogatą histo-
rię kościoła z 1520 roku ufundowanego przez Piotra Kmitę 
marszałka wielkiego koronnego i wojewodę krakowskiego. 
W tym miejscu należy podkreślić ogrom pracy i wysiłku, 
jaki ksiądz proboszcz włożył wraz z parafianami w dzie-
ło renowacji świątyni, która odzyskała swój dawny blask. 
Można powiedzieć, że od 2003 roku, zaraz po objęciu pro-
bostwa, ks. Ryszard rozpoczął przygotowania do tego jubi-
leuszu poprzez gruntowne remonty, między innymi: dachu, 
głównego ołtarza oraz polichromii, której elementy pocho-
dzą jeszcze z 1543r. Świątyni przywrócono dawną świet-
ność i z pewnością będzie nie tylko zachwycała swoją ar-
chitekturą, ale stwarzała klimat do modlitwy oraz spotkania 
z Bogiem dla następnych pokoleń.

Uroczystościom przewodniczył ks. bp Stanisław 
Salaterski, który w wygłoszonej homilii podkreślił, że ta 
świątynia jest darem przodków, którzy wypełniali ją modli-
twą przez pół tysiąca lat. To w tej świątyni wierni wyprasza-
li wiele łask podczas nawałnic dziejowych, katastrof naro-
dowych, klęsk żywiołowych i epidemii o wiele większych 
niż obecna. Biskup przypomniał, że naszą powinnością jest 
strzec daru wiary, dawać świadectwo o Chrystusie, by kie-
dyś przed Bogiem zdać relację o dobrze wykonanym za-
daniu. Na zakończenie uroczystej sumy odbyła się wokół 
świątyni procesja eucharystyczna, na której nie zabrakło 
najmłodszych parafian sypiących kwiaty i dzwoniących 
dzwonkami. Uroczystości uświetniła Strażacka Orkiestra 
Dęta ze Starego Wiśnicza prowadzona przez kapelmistrza 
Krzysztofa Wołowca.

W celu upamiętnienia tego wielkiego wydarzenia przed 
świątynią posadowiono granitowy obelisk oraz posadzono 
pamiątkowy dąb.

Na koniec pragnę przytoczyć słowa wielkiego Polaka św. 
Jan Pawła II, który mówił, że „Świat bez sztuki naraża się 
na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”. Dlatego 
pamiętajmy, że dbając o dziedzictwo kulturowe w naszych 
małych ojczyznach, sprawimy, że świat będzie się również 
otwierał na miłość, której tak bardzo potrzeba współczesne-
mu człowiekowi.  

Szczepan Sułek

Związki Miechowa z Wiśniczem rozpoczęły się 
około 1234 roku, kiedy to - jak piszą niektórzyz history-
ków - wnuk Jaksy Gryfity - lub jak piszą inni - potomek 
jego krewnych - Teodor, wojewoda krakowski, prowa-
dził kolonizację Karpat, czyli obszaru na południe od 
linii Kraków-Wieliczka-Bochnia, zakładając kilkadzie-
siąt wsi o charakterze leśno-łanowym, w tym również 
Wiśnicz. 

Przypomnijmy, iż wieś leśno-łanowa, czyli tak zwana 
„łańcuchówka" jest to typ wsi zakładanej w średniowieczu 
na prawie niemieckim na zalesionych obszarach górskich. 
Ta forma kolonizacji była rozpowszechniona na Śląsku, 
w południowej Małopolsce oraz na Rusi Halickiej od XII 
do XV wieku. Zagrody znajdowały się po jednej lub obu 

stronach drogi, która przebiegała zazwyczaj dnem doliny 
wzdłuż rzeki lub strumienienia. Każda zagroda zbudowana 
była na własnym łanie wykarczowanego pola, który odcho-
dził od głównej drogi. Za polami łan przechodził w należą-
cy do tego samego gospodarza płat lasu, który biegł aż do 
działu wód stanowiących granicę wsi. 

Kolejnymi właścicielami Wiśnicza od cza-
sów Władysława Łokietka byli Kmitowie nazywani 
Szreniawitami od swojej siedziby, która znajdowała się 
nad rzeką Szreniawą płynącą przez Miechowszczyznę. Ich 

CO ŁĄCZY MIECHÓW 
Z WIŚNICZEM?

Jubileuszowej Mszy św. w odnowionej pięknie świątyni pw. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu przewodniczył bp Stanisław Salaterski.
Fot. fot. Maria Fortuna - Sudor „Niedziela”.
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herbem jest odwrócone „S” przypominające kształt rzeki 
Szreniawy, z krzyżem u góry. Herb ten najczęściej poka-
zywany jest w starowiśnickim kościele. Najsłynniejszymi 
z Kmitów byli: Piotr III Kmita i Piotr IV Kmita. 

Piotr III Kmita wojewoda krakowski, między inny-
mi ufundował słynny Ornat Piotra Kmity dla Katedry 
Wawelskiej. Jego brat Stanisław po 1507 roku wszedł  
w wąskie grono doradców Zygmunta I i wtedy też udzielił 
królowi pożyczki w wysokości 2 tysięcy florenów węgier-
skich pod zastaw miasta Słomniki. Piotr IV Kmita - marsza-
łek wielki koronny był powiernikiem królowej Bony i to on 
w 1520 roku ufundował kościół w Wiśniczu. 

W latach 1566-1593 Wiśnicz należał do rodu Barzych, 
których główną rezydencją był pałac w Książu Wielkim, 
koło Miechowa, w którym zazwyczaj przebywali, rzadko 
zajeżdżając do Wiśnicza.

W XVII wieku właścicielami Charsznicy koło Miechowa 

byli Chronowscy z Chronowa koło Wiśnicza.
W XIX wieku w czasach powstania styczniowego naczel-

nikiem powiatu miechowskiego był Wincenty Piątkowski 
pochodzący z Wiśnicza, a skarbnikiem powiatowym Tytus 
Kulczycki, też pochodzący z Wiśnicza, którego rodzina 
przez ponad 100 lat była właścicielami Dworku „Zacisze” 
zbudowanego w 1784 roku. 

W bitwie miechowskiej zginął wiśniczanin Stefan 
Giebułtowski, brat żony Jana Matejki. Rodzina 
Giebułtowskich miała dworek w Wiśniczu - „Koryznówkę”, 

w którym Matejko na początku swojej kariery arty-
stycznej spędzał wiele czasu w towarzystwie Stefana 
Giebułtowskiego i swojej przyszłej żony Teodory. Portret 
Stefana Giebułtowskiego, którego zwłoki prawdopodobnie 
po bitwie zostały wrzucone do dołu po wapnie przy mie-
chowskim cmentarzu, można zobaczyć w dworku „Zacisze”. 
Dokumenty dotyczące powstania styczniowego mówią, że 
w bitwie miechowskiej uczestniczył też chłop z Wiśnicza 
o nazwisku Wyrwa.

Korzenie miechowskie miał mieszkający później 
w Wiśniczu Jan Kanty Hałatek, który prowadził w latach 
siedemdziesiątych XX wieku odbudowę zamku wiśnickiego 
oraz remont polskiej ambasady w Paryżu.

Korzenie wiśnickie ma piszący te słowa, mieszkający 
obecnie w Miechowie, wydawca Gazety Miechowskiej.

21 czerwca 2020 roku parafia w Starym Wiśniczu świę-
towała 500-lecie kościoła ufundowanego przez Piotra IV 
Kmitę zbudowanego na miejscu lub obok starszego, ist-
niejącego tutaj wcześniej, pod wezwaniem św. Katarzyny, 
którego podziemia były nekropolią pierwszych związanych 
z Wiśniczem Kmitów. Istnienie tego, prawdopodobnie drew-
nianego kościoła, potwierdza bulla papieża Innocentego VI 
wystawiona 7 sierpnia 1360 roku dla kościoła św. Katarzyny 
w Wiśniczu na wniosek Jana Kmity, w którym prosi on 
o przyznanie odpustów dla kościoła, w którym spoczywają 
ciała jego przodków.

Najstarsza pisana informacja o istnieniu tego kościoła 
pochodzi z 1320 roku z Rejestrów Świętopietrza, w których 
zostały uwzględnione najstarsze parafie diecezji krakow-
skiej. Parafia ta musiała istnieć znacznie wcześniej, gdyż 
w pierwszych latach istnienia parafie były zwolnione z opła-
cania Świętopietrza. Być może, że powstała ona wkrótce po 
założeniu Wiśnicza przez Teodora Gryfitę po 1234 roku. 

Świętowanie 500-lecia kościoła w Starym Wiśniczu 
zostało uświetnione wydaniem książki „500 lat kościoła 
w Starym Wiśniczu /1520-2020/ i jego fundator Piotr IV 
Kmita” przez Kazimierza Olchawę, wydawcę Gazety 
Miechowskiej, który w trakcie uroczystości 21 czerw-
ca 2020 roku wręczył ją księdzu biskupowi Stanisławowi 
Salaterskiemu. W książce tej znajduje się także obszerny 
rozdział poświęcony Gryfitom - pierwszym właścicielom 
Miechowa i Wiśnicza /blisko 30 stron/, a także historii Jaksy 
Gryfity, który sprowadził z Ziemi Świętej bożogrobców 
i ofiarował im Miechów oraz sąsiednie miejscowości: Jaksice 
i Zagorzyce. Jest też pokazana Bazylika Grobu Bożego 
i inne obiekty klasztorne zbudowane w Miechowie przez 
bożogrobców. 

W uroczystości uczestniczyli także księża wywodzący 
się z tej parafii oraz sprawujący tutaj w ostatnich latach po-
sługę. Pokrótce jej historię przypomniał ksiądz proboszcz 
Ryszard Kołodziej. Przypomniał on również legendę mówią-
cą, iż św. Wojciech wędrując na dwór Bolesława Chrobrego,  
a później z misją nawracania Prusów, zatrzymał się na miej-
scu tej świątyni, gdzie pił wodę ze znajdującego się poniżej 
źródełka, w miejscu którego zbudowano funkcjonującą do 
dzisiaj studnię. Legendę tę przypominają płaskorzeźby znaj-
dujące się na ścianach Domu Parafialnego.  

      
 Kazimierz Olchawa

Jubileuszowej Mszy św. w odnowionej pięknie świątyni pw. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu przewodniczył bp Stanisław Salaterski.
Fot. fot. Maria Fortuna - Sudor „Niedziela”.
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Ogromnie cieszy fakt rozwijającego się literackie-
go talentu Zofii Ruśnicy - uczennicy klasy VIII Szkoły 
Podstawowej w Nowym Wiśniczu. 

Potwierdzeniem tego są zdobyte nagrody w konkur-
sach. Grand Prix przyznano jej w Konkursie Poetycko - 
Fotograficznym „Moje myśli, moje uczucia, moje życie…” 
- „Interpretacja wiersza fotografią” organizowanym przez 
Szkołę Podstawową w Iwkowej. Uczniowie klas VI-VIII 
pisali wiersz i wykonywali fotografię. Praca miała stanowić 
spójną całość połączoną wspólnym tytułem.

W wojewódzkim konkursie literackim „O zielone pióro”, 
który odbył się w Krakowie otrzymała I miejsce w kategorii 
szkoły podstawowe. Biorąc w nim udział, młodzież musiała 
wykazać się nie tylko pisarskim kunsztem, ale też znajomoś-
cią twórczości Gałczyńskiego. Każdy z uczestników miał za 
zadanie napisać autorski wiersz, który powstał jako inspira-
cja utworami twórcy „Teatrzyku Zielona Gęś”. 

W XXVI ogólnopolskim konkursie poetyckim im. 
Janusza Korczaka w Płocku  otrzymała wyróżnienie w kate-
gorii wiekowej 13 – 15 lat za wiersz „Ból”.

Kolejny sukces osiągnęła w XXV Ogólnopolskim 
Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży 

„Liryczne Jasło”. Organizatorem była Miejska Biblioteka 
Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
Oddział w Jaśle. Konkurs był adresowany do autorów wier-

LITERACKIE SUKCESY ZOFII RUŚNICY

Tradycja – nasza pamięć o przeszłości – to jeden 
z fundamentów naszej tożsamości. Kultywujemy ją  
w rodzinach i w państwie, w społecznościach lokalnych 
i regionalnych, oraz całej wspólnocie narodowej. 

Możemy przeczytać na stronie Organizatora  
i  Ogólnopolskiego Koordynatora Konkursu - Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty działającego w porozumieniu z właści-

wymi kuratorami 
oświaty i inny-
mi podmiotami 
prowadzącymi 
działalność edu-
kacyjną. 

Z dużą radoś-
cią informujemy, 
że Mateusz Salwa 
– uczeń klasy 
ósmej SP im. S. 
Lubomirskiego 
w Nowym 
Wiśniczu – uzy-
skał tytuł laure-
ata etapu woje-
wódzkiego XXV 
Ogólnopolskiego 
K o n k u r s u  
Historycznego 

UCZEŃ SP W NOWYM WIŚNICZU LAUREATEM KONKURSU 
HISTORYCZNEGO

szy i opowiadań. W kategorii - „opowiadania” (w której tym 
razem postanowiła zmierzyć swe siły Zosia) – 126 autorów 
zaproponowało 169 tekstów! W tak mocnej stawce sukce-
sem ogromnym jest zajęcie przez Zofię Ruśnicę II miejsca 
za cykl opowiadań w kat. 7-8 klasy SP. Prace laureatów zo-
stały opublikowane w tomiku konkursowym, który otrzy-
mają laureaci. Tomik jest dostępny także na stronie interne-
towej Biblioteki w formacie PDF. Serdecznie gratulujemy 
sukcesów. 

Iwona Łukasik

im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje orę-
ża polskiego w latach 1887–1922. O niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej”. Konkurs skierowany był  do uczniów 
szkół podstawowych z klas IV –VIII, oraz uczniów branżo-
wych szkół I stopnia szczególnie zainteresowanych historią 
wojskowości. Wiedza, którą należało opanować do każde-
go z etapów, była bardzo obszerna. Tematyka Konkursu 
obejmowała historię Polski i historię powszechną dziejów 
oręża polskiego w latach 1887-1922 z uwzględnieniem 
znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, 
malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, 
tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfra-
gistyki i falerystyki formacji wojskowych oraz sylwetek do-
wódców. 

Mateusz zdążył przystąpić do pierwszych etapów ogól-
nopolskiego konkursu historycznego, zanim wybuchła 
pandemia, uzyskując wyśmienite wyniki! Nadesłane za-
świadczenie przez Kuratorium Oświaty w Krakowie bardzo 
nas ucieszyło. Kwalifikację najlepszych laureatów do IV 
etapu – ogólnopolskiego Konkursu przeprowadzi Komitet 
Organizacyjny Konkursu w porozumieniu z wojewódz-
kimi koordynatorami Konkursu. Termin ostatniego etapu 
Ogólnopolskiego nie jest znany w obecnej sytuacji epide-
miologicznej.  

Beata Wojtoń
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Miło mi przekazać bardzo dobrą wia-
domość, która nadeszła już w wakacyj-
nym czasie, a dotyczy konkursu interne-
towego „Parki Krajobrazowe Polski” or-
ganizowanego w dniach 1-26.06.2020 r. 
przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego we współpracy 
z Porozumieniem Parków Krajobrazowych 
Polski.  Konkurs cieszył się dużym powodze-
niem - wzięło w nim udział aż 24 uczniów na-
szej szkoły. 

Konkursowicze musieli wykazać się dużą 
wiedzą biologiczną oraz geograficzną o wszyst-
kich parkach krajobrazowych. Codziennie roz-
wiązywali pięć różnych zadań internetowych, 
co wymagało sumienności, cierpliwości oraz 
samodyscypliny. W finale uczniowie musieli się zmierzyć 
z dwudziestoma pytaniami z zakresu rozpoznawania gatun-
ków roślin, zwierząt, śpiewu ptaków, mając na odpowiedź 
bardzo ograniczony czas (15 minut). Nasza szkoła zaję-
ła III miejsce w klasyfikacji ogólnej na 213 szkół z całej 
Polski. Uczennica klasy 5-tej, Anna Grześkiewicz może się 
pochwalić indywidualnym sukcesem, bo zdobyła 6 miejsce 

PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI - KONKURS INTERNETOWY 
Z SUKCESEM UCZNIÓW SP W NOWYM WIŚNICZU

wśród wszystkich uczestników. Sukces jest potwierdzeniem 
wysokich umiejętności naszych uczniów, którym gratuluje-
my wiedzy i wytrwałości. Jesteśmy z Was dumni i życzymy 
dalszych sukcesów.

Karolina Cierniak -Zuzia 

Za  nami trudny rok szkolny, mimo zawirowań zwią-
zanych z pandemią koronawirusa w minionym roku 
szkolnym uczniowie SP  im. Jana Pawła w Starym 
Wiśniczu osiągnęli sukcesy w różnych dziedzinach.  

Zaczęło się od Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Janie 
Pawle II, w której uczeń klasy piątej Tomasz Szarek uzy-
skał tytuł laureata. Natomiast w Ogólnopolskim konkursie 
z geografii EDI PANDA tytuł laureatów otrzymali: Kornelia 
Kaczmarczyk, Igor Burdak, Karol Wolnik, Radosław Gut, 
Tomasz Szarek i Karolina Maź. 

Kolejne sukcesy na polu językowym w Ogólnopolskim 
Konkursie z Języka Angielskiego Galileo. Wyróżnienia 
otrzymali: Weronika Przystasz, Łukasz Sułek, 
Milena Chodur, Martyna Tobiasz, Karolina 
Maź oraz Bartłomiej Kaczmarczyk. W edycji 
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 

„Kangur Matematyczny” uczniowie Wojciech 
Fudela, Michał Rospond, Mirosław Ćwik,  
Tomasz Szarek otrzymali wyróżnienie, a Filip 
Stadnicki uzyskał wynik bardzo dobry. 

Niezwykle ciekawym doświadczeniem dla 
uczestników był Małopolski Biblijny Konkurs 
tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie”. 
Finalistami zostali uczniowie klas ósmych 
Bartłomiej Kaczmarczyk i Michał Klimek, 
który również w Małopolskim Konkursie 
Języka Polskiego uzyskał tytuł  finalisty. 

W VIII Powiatowym Konkursie Matematycznym ,,Mistrz 
Matematyk klas III” laureatem konkursu został Franciszek 
Stadnicki, który zajął I miejsce. 

Dumą naszej szkoły jest chór „Love music”, który od 
kilku lat prężnie działa pod opieką Lidii Wołek i Katarzyny 
Adamczyk. Występy chóru wzbogacają uroczystości szkol-
ne i lokalne. Piękny występ naszych chórzystek, który od-
był się podczas Koncertu Noworocznego na wiśnickim za-
mku na długo zapisze się w naszej pamięci. 

Anna Waśko

SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM WIŚNICZU 
MA SIĘ CZYM CHWALIĆ



24   Wiadomości Wiśnickie

PLENEROWA GALERIA NA WIŚNICKIM RYNKU
Ziemia wiśnicka w starej fotografii.

8 czerwca br. została otworzona wystawa pn. „Ziemia 
Wiśnicka w starej fotografii”. Zainicjowana na początku 
marca podczas opracowywania programu kolejnej edycji 
Wiśnickiego Jarmarku, ale jej ostateczny koncept i kształt 
powstał w czasie izolacji wymuszonej stanem epidemicz-
nym.  

Dążeniem inicjatorów przygotowanej ekspozycji, było 
nie tylko upamiętnienie lokacji miasta, którego historia 
rozpoczyna się 8 czerwca 1616 r., ale biorąc pod uwagę, że 
z Nowym Wiśniczem nierozłącznie powiązane są miejsco-
wości tworzące gminną wspólnotę, zostały zebrane i zapre-
zentowane fotografie ze wszystkich miejscowości ziemi 
wiśnickiej. 

Zgromadzony materiał fotograficzny stał się próbą od-
tworzenia i ocalenia od zapomnienia wiedzy z czasów naszej 
gminy, które zostały uchwycone na zdjęciach i pocztówkach. 
Krajobraz, architektura oraz życie społeczne sprzed kilku-
dziesięciu lat, którego niejednokrotnie byliśmy świadka-
mi (wbrew temu, co może się wydawać) szybko odchodzi  
w zapomnienie. 

Zorganizowana wystawa ukazała bogaty zbiór starych, 
amatorskich fotografii pochodzących z ubiegłego wieku. 
Była to niepowtarzalna okazja, aby przenieś się w prze-
szłość i choćby przez chwilę poczuć klimat tamtych czasów.

Zaprezentowane zdjęcia stały się również pretekstem do 
odświeżenia rodzinnych pamiątek i dzielenia się z innymi 
tymi niezwykłymi historiami zapisanymi w starych fotogra-
fiach, ukazujących codzienne życie wiśnickiej gminy, któ-
rymi możemy uzupełnić wiedzę i zobrazować naszą lokalną 
historię. Wystawę zorganizowaną przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Nowym Wiśniczu przy współpracy Towarzystwa 
Miłośników Wiśnicza, można było oglądać do połowy lipca. 
Sakralne dziedzictwo ziemi wiśnickiej.

Kolejną wystawę (otwartą 7 sierpnia 2020 r.), która 
została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury  
w „plenerowej galerii” wiśnickiego Rynku, tworzą zebrane 
dzieła sztuki wokół tematu „Sakralnego Dziedzictwo Ziemi 
Wiśnickiej”. 

Dlaczego sztuka sakralna? 
Koncepcja zorganizowania właśnie takiej wystawy 

wypływa z refleksji i woli upamiętnienia obchodzonych 
w roku 2020 jubileuszy. Z rokiem 1520 wiąże się wspomnie-
nie budowy kościoła pw. Wojciecha w Starym Wiśniczu, 
równo cztery wieki temu ukończono budowę kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu. Przed czterystu 
laty do ówczesnego kościoła pw. Św. Jakuba w Królówce 
został przywieziony słynący łaskami obraz „Przemienienie 
Pańskie”, a 80 lat temu została wyburzona świątynia wo-
tywna klasztoru karmelickiego pw. „Chrystusa Zbawiciela” 
w Nowym Wiśniczu. W dostępnych zapiskach można dopa-
trzeć się także okrągłej daty powstania kwater z kościoła pw. 
Ducha Świętego w Chronowie, które stanowią fragmenty 
nieznanego bliżej szesnastowiecznego tryptyku (datowanie 
obrazów przypada na lata 1520 – 1530). 

Zwiedzającym chcemy zaoferować chwilę refleksji  
i wewnętrznych doświadczeń płynących z uroku tej ekspo-
zycji. Wybrane malarskie interpretacje i rzeźby wprowadzają 
w barwny, fascynujący świat kultury minionych czasów  
i dowodzą o naszych korzeniach. Wystawa tak została uło-
żona, aby zwiedzający od pierwszej chwili zagłębiając się 
w treść oglądanego dzieła, mógł posiłkować się informa-
cją ukazującą jego kontekst historyczny. Przedstawiona 
ekspozycja, którą tworzą reprodukcje na ogół rozpozna-
walnych, czy wręcz znanych obrazów i rzeźb opowia-
da także o kulturze duchowej tych, którzy ją tworzyli 
i tych, którym nie tylko przez stulecia służyła, ale nadal słu-
ży. 

Ponadto sztuka sakralna, z którą na co dzień spotykamy 
się w naszym życiu pełni funkcję kulturową, estetyczną czy 
edukacyjną, patrząc z punktu teologicznego jest również 
,,pośrednikiem” spotkania i prowadzi do adoracji. Wyrasta 
z wiary Kościoła i do tej wiary nie tylko nawiązuje, ale rów-
nież zbliża. Dlatego dobrze jest poznać wartości kulturowe 
i  duchowe zapisane w dziełach sztuki będących Sakralnym 
Dziedzictwem Ziemi Wiśnickiej, a przy stosownej okazji 
zwiedzić również obiekty, w których znajdują się oryginal-
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ne prace.
Zorganizowanie wystawy nie 

byłoby możliwe bez współpracy  
z wieloma życzliwymi osobami: ks. 
dziekanem Ryszardem Kołodziejem 
proboszczem parafii Św. Wojciecha 
w Starym Wiśniczu, ks. prałatem 
Józefem Janusem proboszczem parafii 
Przemienienia Pańskiego w Królówce, 
ks. Rafałem Królem proboszczem pa-
rafii Ducha Świętego w Chronowie, ks. 
Krzysztofem Wąchałą proboszczem 
parafii Wniebowzięcia NMP w Nowym 
Wiśniczu,  ks. dr Piotrem Paskiem 
dyrektorem Muzeum Diecezjalnego 
w Tarnowie, ks. prałatem dr 
Waldemarem Robertem Maćko 
proboszczem parafii św. Anny 
w Wilanowie, Janem Flaszą dyrek-
torem Muzeum Bocheńskiego im. St. 
Fischera, Panem Tadeuszem Koziołem, 
a także dyrekcją i pracownikami 
Muzeum Narodowego w Krakowie 
oddziału Pałac Biskupa Erazma Ciołka, 
którym serdecznie dziękują: bur-
mistrz Nowego Wiśnicza, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Nowym 
Wiśniczu oraz dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kulturyw Nowym Wiśniczu.

Leszek Marszałek

Oficjalne otwarcie wystawy „Sakralne Dziedzictwo Ziemi Wiśńickiej”

Wystawa „Ziemia wiśnicka w starej fotografii” zawierała 119 zdjęć.
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Z kazania wygłoszonego 14 VI 2020r. 
na pogrzebie  śp. Albina Kiełtyki - wie-
loletniego organisty w Królówce.

Pan Albin Kiełtyka urodził się 
11.01.1944 r. w Górnej Wsi, parafia 
Korzkiew, gmina Zielonki, jako syn 
Zygmunta i Heleny z Grudników. Już 
w dzieciństwie wykazywał wyjątko-
we zdolności muzyczne. Dlatego po 
ukończeniu szkoły podstawowej zwa-
nej wtedy powszechną, Jego stryj (brat 
ojca), Opat Cystersów w Szczyrzycu, 
Ojciec dr Stanisław Kiełtyka, wysłał 
Go do znanej w Polsce Średniej Szkoły 
Organistowskiej w Przemyślu. Tę Szkołę 
Albin ukończył w 1962 r. W międzycza-
sie wakacje, jak sam wspominał, spędzał 
w Szczyrzycu, gdzie pod wyrozumiałym 
lecz i wymagającym okiem Stryja nabie-
rał doświadczenia i ogłady. Wspominał 
czasem różne humorystyczne zdarzenia 
i sytuacje z tego okresu życia. Po dwóch 
latach gry w Szczyrzycu (położonym na terenie diecezji 
tarnowskiej), z dyplomem Szkoły Organistowskiej, zgłosił 
się do Ks. Profesora Kazimierza Pasionka, który w diecezji 
tarnowskiej, był pełnomocnikiem Biskupa i koordynatorem 
do spraw organistów. Były to czasy, w których nie parafie 
ani proboszczowie decydowali kto będzie u nich organistą, 
ale tak jak i w przypadku nauczycieli, władze posyłały do 
pracy na placówkę często odległą od miejsca zamieszkania.

W ten sposób Pan Albin znalazł się w Królówce, gdzie 
wg zapewnień Ks. Pasionka, miał popracować rok, a po-
tem miał być posłany na większą parafię. Pracę organisty 
w Królówce zaczął 01.10.1964 r. Jednak „serce nie słu-
ga” zapałało miłością (z wzajemnością) do P. Anny Osiki, 

z którą założył rodzinę, zawierając Sakrament Małżeństwa 
13.06.1965 r. (13 VI 2020 r. minęło 55 lat małżeństwa). Od 
początku zaangażował się też w życie miejscowej wspól-
noty. Założył orkiestrę dętą przy miejscowej OSP. Chcąc ją 
poprowadzić jak najlepiej, ukończył w 1971 r. 3-letni kurs 
dla dyrygentów chórów i orkiestr dętych. Jedyna w okoli-
cy wtedy taka Orkiestra upiększała swoją grą różne ważne 
wydarzenia i uroczystości zarówno świeckie, jak i religij-
ne (prymicje, wizytacje biskupie). Między innymi muzy-
cy grali w Tarnowie w czasie wizyty Ojca św. Jana Pawła 
II. Orkiestrę prowadził przez 35 lat. Założył też przy OSP 
i prowadził kapelę ludową „Królewianie”, z którą występo-
wał, grając na akordeonie. Koncerty kapeli z udziałem miej-

scowych solistek zawsze 
wprowadzały wiele rado-
ści. Ponadto jako organista 
prowadził chór parafialny, 
schole dziecięce (Wróbelki 
i Albinki), młodzieżowy ze-
spół muzyczny.

Jego działalność dla 
miejscowej społeczności 
to także prowadzony przez 
niego Zakład Wikliniarski, 
który dawał pracę wielu lu-
dziom w trudnych czasach 
i potem zapewniał emery-
turę czy rentę. Ceniony za 
profesjonalizm, lubiany za 
humor i radość, jakie wno-
sił wszędzie, gdzie spoty-
kał się z ludźmi, był znany 
w przeróżnych środo-
wiskach. Za swoją spo-

MIAŁ PRACOWAĆ PRZEZ ROK - POZOSTAŁ NA ZAWSZE

Rok 1964. Schola działająca przy parafi „Przemienienia Pańskiego” w Królówce. Fot. Arch. rodzinne.

Początki Orkiestry Dętej OSP w Królówce założonej przez Albina Kiełtykę. Fot arch. 
rodzinne.
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łeczną działalność i pełne 
zaangażowanie wyróż-
niany najwyższymi od-
znaczeniami strażackimi. 
Otrzymał też w 1996 r. od 
Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Wiśnickiej statuetkę 
„Herkules Wiśnicki”. Zawsze 
bardzo taktowny i kultural-
ny. Często przychodził do 
mnie i pytał się, czy taką lub 
inną pieśń można zaśpiewać, 
a przecież dobrze sam wie-
dział, bo miał dużą wiedzę 
i doświadczenie i nie musiał 
sie pytać, ale w ten sposób 
też okazywał swój szacunek 
do proboszcza. Dbał o zgod-
ność z przepisami kościelny-
mi wykonywanych utworów 
zwłaszcza na ślubach, co czasem spotykało się z niezro-
zumieniem, gdy ktoś chciał wprowadzać jakieś nowinki. 
Niektórym się wydawało, że to wszystko jedno, co i kie-
dy w kościele można śpiewać. Odszedł od nas wspaniały 
człowiek, wielki działacz społeczny i podpora duchowa dla 
wielu, którzy u niego szukali rady i pocieszenia.

 Panie Albinie,
- nie wyjdzie już Pan na chór i nie zasiądzie przy kontua-

rze i nie zagra, jak czynił to Pan nieprzerwanie przez 55 lat 
i 5 miesięcy w naszej parafii,  

- nie przyjdzie już Pan do proboszcza z karteczką napisa-

Odnawianie jednego z konfesjonałów w miejscowym kościele. 
Rok 1963. Po lewej kościelny Władysław Dziedzic, po prawej 
Albin Kiełtyka. Fot. Arch. rodzinne.

ną przez wnuczkę na komputerze, prosząc żeby ogłosić pró-
bę chóru dziecięco - młodzieżowego, kapeli Królewianie 
i zespołu smyczkowo-fletowo-gitarowego przed zbliżający-
mi się świętami czy odpustem. Na tej karteczce zawsze na 
dole było napisane „z należytym szacunkiem” i własnoręcz-
ny Pana podpis,

- nie przyjdzie już Pan do zakrystii przed pogrzebem, jak 
to miał Pan w zwyczaju, żeby zawsze coś dobrego o osobie 
zmarłej powiedzieć, 

- nie zapuka Pan już przed świętami Bożego Narodzenia 
do drzwi urzędów i instytucji w gminie czy powiecie i nie 
przyniesie Pan opłatków dla pracowników i nie złoży ży-
czeń ze szczerym uśmiechem, jak to co roku było,

- nie przygotuje Pan już i nie wykona z chórem instru-
mentalistami przejmującej Drogi Krzyżowej „Ślad losu”,

- nie zaśpiewa Pan w niedzielę palmową Męki Pańskiej 
w trio męskim z Panami Stanisławem Piekarczykiem 
i Kazimierzem Taborem,

- i wielu innych rzeczy już Pan nie zrobi i wielu spraw 
już nie załatwi.

Długo jednak pozostanie o Tobie pamięć w sercach tych, 
którzy Cię znali i szanowali. Zostaną też zdjęcia i zapisy 
w kronikach, archiwach i różnych zbiorach dokumentów, 
gdzie przetrwają wieki.

Tak licznie dzisiaj Cię żegnamy i modlimy się o Twoje 
zbawienie. Nich Pan Bóg Cię nagrodzi szczęściem wiecz-
nym. Nich Chwała Boża, którą głosiłeś pięknym śpiewem 
i grą będzie Twoim udziałem na zawsze w niebie. Amen. 

                                                           
                                ks. Józef Janus 

– proboszcz parafii 
pw. „Przemienienia Pańskiego” 

w Królówce 

Oddanie remizy 1985r. Orkiestra Dęta z Królówki pod batutą ówczesnego kapelmistrza A. Kiełtyki.
Fot. Arch. rodzinne.
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To innowacyjny program, którego autorem jest na-
uczycielka z Przedszkola w Nowym Wiśniczu Pani Roma 
Tabaszewska-Wątroba. 

Razem z dziećmi i pod czujnym okiem Pani Dyrektor 
Teresy Nicze rozbudziła w dzieciach na tyle mocno wy-
obraźnię, aby mogły stworzyć swoje własne opowiadanie, 
swoją bajkę. 

Podczas zajęć w przedszkolu dzieci często słuchały czy-
tanych bajek, uczestniczyły w spotkaniach bibliotecznych, 
to wszystko było doskonałą bazą, by powstała bajka, a co 
najważniejsze autorzy w swej opowieści zostali głównymi 
bohaterami.

W tej kolorowej publikacji przeczytamy np. jak mały je-
żyk Antoś stał się sową, jak w magiczną podróż udała się 
Lena, oraz wiele ciekawych opowieści o przygodach księż-
niczek w ich fantastycznych krainach.

Pani Roma, jako osoba zajmująca się tym projektem 
nie uciekła od obowiązku napisania swojej bajki, w której 
w humorystyczny sposób opisała przedszkole jako groź-
ne zamczysko, a siebie i swoje koleżanki jako czarownice, 
które porwały najpiękniejsze dzieci z miasteczka, ale jak to 
w bajkach bywa szybko zamieniła się w miłą księżniczkę, 
a dzieci, które na początku strasznie płakały z chęcią przy-
chodziły i zostawały już w nie strasznym zamczysku.

Kolejnym etapem publikacji były własnoręczne ilustra-
cje, które stały się przysłowiową wisienką na torcie. Po tak 
ciężkiej pracy, jaką wykonały 6-latki z grupy SOWY, Pani 
Roma wydrukowała książkę, która jest dla dzieci doskonałą 
nagrodą, a przede wszystkim ich wielkim sukcesem i moty-
wacją do zdobycia każdego swojego marzenia. 

Bo jeśli 6-latkowi udało się wymyślić i napisać z małą 
pomocą rodziców i nauczycielki swoją opowieść, to każdy 
następny sukces przyjdzie im bez problemu. 

Z Romą Tabaszewską - Wątroba 
rozmawiała Agata Załupska

NASZE KSIĄŻECZKI, NASZE BAJECZKI

Wspólne zdjęcie twórczych sześciolatków 
z grupy „Sowy” z Panią Romą.
Powyżej okładka wspólnie napisanej 
i zilustrowanej książeczki.

Jedna z ilustracji oraz teść bajki „Przygoda Arka”
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego 
w Nowym Wiśniczu zaprasza wszystkich czytelników do 
pożyczania ulubionych książek. Czekamy na Was sześć 
dni w tygodniu i chętnie doradzamy w wyborze lektury. 
Gorąco zapraszamy do odwiedzania naszej strony interne-
towej i uczestnictwa w życiu kulturalnym naszej biblioteki 
oraz podległych jej filii w Królówce i Starym Wiśniczu.

Wiosna w bibliotece podobnie jak cała gospodarka objęta 
była reżimem epidemiologicznym i do dnia 07.05.2020r. pla-
cówka pozostała zamknięta dla użytkowników. Czytelnicy 
mogli jedynie przedłużać wypożyczone pozycje książkowe 
telefonicznie. 

Obecnie biblioteka główna i jej filie działają z pewnymi 
obostrzeniami, ale na zasadach obowiązujących przed pan-
demią.

Poniedziałek 11.00 - 18.00
Wtorek- piątek 9.00 - 18.00
Sobota 9.00 - 13.00
Praca kulturalno-edukacyjna biblioteki i jej filii przenio-

sła się na Facebooka i tak w czerwcu w ramach akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom” codziennie strona Facebooka była 
poświęcona innemu zwierzęciu.

Na stronach naszego Facebooka możecie Państwo śle-
dzić wszystkie wydarzenia związane z różnymi świętami, 
zarówno państwowymi, jak i rodzinnymi. Dzieci mogą po-
słuchać bajek, a także wydrukować kolorowankę tematycz-
nie związaną z danym świętem.

W czasie wakacji w lipcu Biblioteka wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Nowym Wiśniczu organizowała kon-
kurs plastyczny pod tytułem „Mój wakacyjny bohater książ-
kowy”. Konkurs był adresowany do dzieci i młodzieży gmi-
ny Nowy Wiśnicz, a prace mogły być wykonywane różnymi 
technikami malarskimi. Organizatorzy nagrodzili 3 miejsca 
i 2 wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali dy-
plomy, nagrody książkowe i drobne nagrody rzeczowe spon-
sorowane przez Bibliotekę i Dział Promocji Urzędu Miasta  
w Nowym Wiśniczu. Podczas wakacji ogłoszony zo-

stał również 
„ W a k a c y j n y 
konkurs czy-
telniczy”, który 
będzie trwał do 
końca sierpnia. 
Z a p r a s z a m y 
wszystkie dzie-
cii młodzież  do 
wzięcia udziału 
w tym konkursie, 
a szczegóły do-
tyczące regula-
minu znajdzie-
cie Państwo na 
naszej stronie 
i n t e r n e t o w e j . 
U ż y t k o w n i c y 
biblioteki bio-
rący udział 
w konkursie, otrzymają  nagrody książkowe.

Piątego września tj. w sobotę biblioteka po raz siódmy  
pragnie przystąpić do ogólnopolskiej akcji „Narodowe 
Czytanie”. Patronat nad tą akcją rozciąga co roku Para 
Prezydencka. Będziemy czytać „Balladynę” Juliusza 
Słowackiego. Biblioteka już dzisiaj zaprasza wszystkich 
mieszkańców na to ważne wydarzenie, zarówno do czytania, 
jak i do wysłuchania tego pięknego utworu. Jeżeli warunki 
atmosferyczne pozwolą chcielibyśmy zorganizować czy-
tanie na świeżym powietrzu w przepięknym parku 400-le-
cia. Biblioteka zaprasza młodzież, która w ubiegłym roku 
czytała nowele polskie z wielkim entuzjazmem i głębokim 
przemyśleniem.

Biblioteka w tym roku po raz pierwszy przystąpiła do 
projektu Instytutu Książki pt. „Mała książka - Wielki czło-
wiek”. Projekt polega na promowaniu czytelnictwa wśród 
najmłodszych użytkowników biblioteki i za czynne wypo-

życzanie księgozbioru, każdy otrzyma dyplom oraz 
wyprawkę składającą się z książek odpowiednich do 
danego wieku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana 
Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu w tym roku 
pozyskała środki na zakup nowości wydawniczych 
w programie Priorytet 1 - zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek publicznych” w kwocie 5 390 zł. 
Książki zostaną zakupione, a po opracowaniu będą 
udostępnione dla użytkownika. Zapraszamy do prze-
glądania naszego katalogu online zamieszczonego na 
stronie internetowej www.bibliotekanowywisnicz.pl.

Logując się w naszym katalogu, można książki za-
mawiać, a po naszej akceptacji, zarezerwowane cze-
kają na czytelnika 6 dni.

                                                                                    
Barbara Wiśniewska

KARTKI Z ŻYCIA KULTURALNEGO BIBLIOTEKI

Po wręczeniu nagród.

Prace konkursowe.
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SWEGO NIE ZNACIE
Przemierzając urokliwe zakątki ziemi wiśnickiej, do 

których niewątpliwie należy zaliczyć Chronów, na myśl 
przychodzą słowa wybitnego twórcy polskiej literatury 
dla dzieci Stanisława Jachowicza, który w wierszu zaty-
tułowanym „Wieś” pisał:

Cudze chwalicie, 
Swego nie znacie, 
Sami nie wiecie, 
Co posiadacie.
A boć nie śliczne 
Te wioski liczne?
Ten kraj kochany?...
W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na nie-

zwykłe, przyrodnicze walory Chronowa, a w szczególności 
na barwne legendy o tamtejszych skałkach, które może po-
przez ulokowanie z dala od głównych traktów zostały nieco 
zapomniane.  

W południowo-zachodniej części wsi, na północno za-
chodnim stoku Krasnej Góry znajduje się bezimienny dzisiaj 
przysiółek, który jeszcze w XIX wieku zwany był Borowna 
(nazewnictwo pochodziło od nazwy tamtejszego lasu) i obej-
mował strome wzniesienie zwane Kobylą Górą. U stóp góry 
malowniczo wije się rzeczka Borowianka, a szczyt wień-
czą malownicze ostańce skalne zwane „Czarcimi Skałkami” 
utworzone (podobnie jak Kamień Grzyb i Kamienie 
Brodzińskiego) z piaskowców istebniańskich. Obecny 
kształt zawdzięczają procesowi wietrzenia i erozji.

Swoją formą sugerują pozostałości po zabudowaniach 
gospodarczych. Do skałek prowadzi oznakowana ścieżka 
edukacyjna. Z tymi głazami związane są interesujące poda-
nia, które od lat powtarzane krążą wśród miejscowej ludno-
ści. 

Według jednego z nich dowiadujemy się, że dziedzicami 
osady byli niegdyś dwaj bracia Chronowscy, od których wieś 
przyjęła nazwę. Młodszy z braci podczas jednej z wypraw 
wojennych przeciwko imperium osmańskiemu został poj-
many. W długoletniej tureckiej niewoli nie tylko przeszedł 
na wiarę mahometańską, ale stał się jej gorliwym wyznawcą, 
dzięki czemu udało mu się stać wolnym człowiekiem, a tym 
samym powrócić do rodzinnego Chronowa. Po powrocie, 
mimo sprzeciwu jego brata wybudował na Kobylej Górze 
meczet, w którym wraz z żoną głosił chwałę nowej wiary. 
Co więcej służba, a także załoga skupiona pod jego chorąg-
wią również zaczęła przechodzić na wiarę mahometańską. 
Starszy brat uznając to za zaprzaństwo i ujmę dla nazwiska, 
rzucił na niego klątwę. Ale jak się później okazało uczynił to 
w złą godzinę. Nad Kobylą Górą rozszalała się gwałtowna 
burza, a w budowlę uderzył piorun. Nazajutrz na tym miej-
scu można było ujrzeć jedynie osmolone głazy i złowróżbny 
napis wyryty na skale. 

Według innej wersji tej le-
gendy na szczycie góry znaj-
dował się bogaty dwór. Pan 
i właściciel tych dóbr nie-
jaki Chronowski, miał wy-
jątkowo podły charakter i 
tak też traktował wszyst-
kich, nie wykluczając służ-
by. Któregoś razu jedna z 
dziewcząt oddana przez 
ubogą, chłopską rodzinę 
na służbę do dworu gorąco 
prosiła owego szlachcica 
o zezwolenie na od-

Wycieczka półkolonijna „Pożyteczne wakacje 2020” na „Czarcich skałkach” w Chronowie.
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wiedzenie chorej matki. Tenże jedynie grubiań-
sko odburknął i natychmiast nakazał jej iść do obory 
i zająć się oporządzaniem krów. W dziewczynie, która czę-
sto przebywała w towarzystwie guślarki dostarczającej zioła 
do dworu, a od której zaznajomiła się z rzucaniem uroków, 
aż się zagotowało. W jednej chwili wypowiedziała prze-
kleństwo, które o zgrozo się natychmiast spełniło. Niebo 
zakryły czarne chmury i mrok spowił górę, w którą zaczę-
ły uderzać potężne błyskawice. Od grzmotów aż powietrze 
w całej okolicy zadrżało. Następnego dnia w promieniach 
poranka można było zobaczyć już tylko wypalony wierz-
chołek góry, a na nim porozrzucane głazy skalne przypomi-
nające dawne zabudowania. Pozostał też tajemniczy napis 
na jednym z nich. Podobno kto go odczyta, ten zdejmie rzu-
coną klątwę z dworu i jego mieszkańców. 

Istnieje wreszcie trzecia wersja tej legendy, nawiązują-
ca do zmierzchłych czasów. Według niej Kobyla Góra była 
niegdyś miejscem pogańskich wierzeń, a na jej szczycie 
znajdowało się ostatnie na tych terenach uroczysko ze świą-
tynią słowiańskich bóstw. Do chronowskiej osady zawita-
ły już pierwsze przejawy nowej wiary. Prędzej czy później 
mieszkańcy osady musieli stanąć przed wyborem.W końcu 
u granic wioski pojawili się uzbrojeni wojowie przeświad-
czeni, iż wiarę należy krzewić przy pomocy siły, a opornych 
wyciąć w pień, ponieważ mają niebezpieczne konszachty 
z siłami zła. Starszyzna i ci, którzy pozostali wierni starym 
bogom schronili się w świątyni na Kobylej Górze. Tam też 
złożyli przysięgę, że wolą zginąć, aniżeli przyjąć nową 
wiarę. Tymczasem zbrojni wojowie mając liczebną 
przewagę, otoczyli świątynię i przypuścili gwałtowny 
atak. 

Wyznawcy słowiańskich bóstw próbowali się bro-
nić, ale walka była nierówna i trwała krótko. Zbrojni 
wdarli się do świątyni i rozpoczęli rzeź. Wtedy sędziwy 
kapłan zwany ofiarnikiem zwrócił się do głównego bó-
stwa Swaroga z prośbą o pomstę. Czy spełniła się jego 
prośba, czy to raczej rozpętała się na dobre straszliwa 
burza, na którą już wcześniej wskazywały siły natury. 
Zachmurzyło się niebo. Powietrze rozdarły błyskawice, 
posypały się gromy. Zatrząsła się góra od huku pioru-

nów, które jeden za drugim uderzały w szczyt 
wzniesienia, wzniecając pożar świątyni i oko-
licznych drzew. Kiedy popioły pogorzeliska 
oczyścił ulewny deszcz, na uroczysku stały już 
tylko dziwne głazy, a na jednym z nich jakiś 

tajemniczy ryt. 
Tyle mówią le-

gendy przekazywa-
ne z pokolenia na 
pokolenie. Jednakże 
w nich może tkwić 
ziarnko prawdy albo 
o dziedzicu wyzna-
jącym islam, albo 
o pogańskim uroczysku. 
Pozostaje też tajemni-
czy napis na jednanym 
z głazów, który bez 
wątpienia powstał 
w bardzo odległym 
czasie. Świadczy 
o tym miejscowa trady-
cja, która wiąże napis  

z muzułmańskim dziedzicem lub z jeszcze wcześniejszymi 
wydarzeniami. Czy znaki uda się kiedyś odczytać? 

Z ową legendą w jakimś stopniu łączy się wątek opowie-
ści o jeńcach tureckich, którym udało się uciec z Wiśnicza 
i być może ukryć w leśnych jarach Kobylej Góry. Tradycja 
wskazuje ów dziki, przepaścisty wąwóz jako miejsce ich 
kryjówki. Parów ten nosi nazwę Turkowy Dół. Idąc ślada-
mi tej historii, należy również odnotować, że w Chronowie 
od wielu pokoleń mieszkała rodzina nosząca nazwisko 
Turek. Czyżby z tym nazwiskiem powiązane były dawne 
wydarzenia? Może ów mieszkaniec był potomkiem jeńca 
tureckiego, któremu w XVII wieku udało się zbiec z lo-
chów wiśnickiego zamku i osiedlić na terenie wsi, która nie 
tylko dała mu schronienie, ale stała się jego nową ojczyzną. 

Tak, czy inaczej „skałki chronowskie” są miejscem, któ-
re warto na nowo odkryć, choćby podczas weekendowych 
wycieczek.

Leszek Marszałek

Inskrypcja z częściowo już zatartymi literami, jak się wydaje łaciń-
skimi, greckimi i tureckimi. 
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DNI OTWARTYCH WINNIC - WINNICA W CHRONOWIE

Fot. Wojciech Salamon

konkursu ofert turystycznych pod nazwą „Małopolska 
Gościnna”. 

W czasie spotkania uczestnicy mieli okazję przespace-
rować się wśród krzewów z dojrzewającymi winogrona-
mi, zaczerpnąć wiedzy o procesie i szczegółach uprawy,  
a także wysłuchać wykładu krytyka winiarskiego, Wojciecha 
Bosaka, na temat historii winiarstwa w Małopolsce oraz do-
wiedzieć się o obecnej sytuacji małopolskich winnic. 

Prawdziwym zwieńczeniem tegorocznego spotkania 
w Winnicy Chronów była degustacja win oraz możliwość 
wzięcia udziału w ożywionych dyskusjach na temat serwo-
wanych trunków.

Z racji zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, uczestni-
cy wydarzenia zobowiązani byli do wcześniejszego zgło-
szenia swojej obecności oraz do przestrzegania aktualnych 
reżimów sanitarnych i wytycznych organizatorów, co nie 
przeszkadzało w prowadzeniu spotkania oraz przyjemnej 
atmosferze. 

Irena Michalczyk

Na pograniczu Wiśnicko-Lipnickiego Parku 
Krajobrazowego, w miejscowości Chronów przed laty 
zostało założone niezwykłe gospodarstwo enoturystycz-
ne, które znane jest z produkcji lokalnego wina. 

Pierwsze sadzonki winorośli zostały posadzone w 2012 
roku, ale owoce z własnej uprawy Państwo Anna Cybulska 
i Michał Chrząstek mogli zebrać dopiero w kolejnych latach. 
W winnicy obecnie rośnie kilkanaście odmian, spośród któ-
rych należy wymienić m.in. takie szczepy jak, seyval blanc, 
solaris, hibernal, czy jutrzenka, a także regent, rondo, maré-
chal foch oraz léon millot.

Jak zapewniają właściciele winnicy, proces produkcji 
wina odbywa się zgodnie z tradycją oraz sztuką winiarską. 
W swoją pracę wkładają pasję i miłość, co da się zauważyć 
nie tylko w produktach końcowych, ale również w reali-
zowaniu wyznaczonej misji, którą, jak wskazują Państwo 
Anna i Michał, jest „tworzenie autentycznego wina grono-
wego dostępnego dla gości gospodarstwa winiarskiego oraz 
rynku lokalnego”.

Wieloletnia praktyka zdobyta podczas pracy w winni-
cy, współpraca z ośrodkiem doświadczalnym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i tamtejszą Winnicą Nad Dworskim 
Potokiem oraz wiedza zdobyta przez Panią Annę na studiach 
enologicznych, umożliwiła właścicielom Winnicy dzielenie 
się posiadanym doświadczeniem praktycznym oraz teore-
tycznym. Dlatego, już po raz drugi właśnie w chronowskiej 
winnicy, 19 lipca 2020 roku odbyło się spotkanie w ramach 
„Dni Otwartych Winnic” organizowanych na Małopolskim 
Szlaku Winnic, (do którego Winnica Chronów jako jed-
na z ponad 40 zarejestrowanych została włączona w 2017 
roku), organizowanym w ramach projektu „Szlak Winny  
w Małopolsce”. Projekt ten realizowany jest przy wspar-
ciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach 

Deustacja wina. Fot. Wojciech Salamon



Wiadomości Wiśnickie   33

miątkę tego, że gdy 
umierała kur zapiał. 
Pierwotnie był na 
szczycie krzyża, peł-
niąc rolę przyrządu do 
określania kierunku 
wiatru, później przy-
mocowano go w po-
łowie belki pionowej 
pod rzeźbą Chrystusa 
U k r z y ż o w a n e g o . 
Osoby idące tą drogą 
na odpust przez wiele 
lat przy krzyżu zosta-

wiały łamane gałązki, by wie-
czorem użyć ich do rozpalenia 
sobótki. Podobnie czyniono 
w okresie staropolskim, rzu-
cając gałązki na mogiły osób 
tragicznie zmarłych. Zgromadzone stosy chrustu co pe-
wien czas palili pielgrzymi podążający do świętych miejsc.

Krzyż przez stulecie uległ dużemu zniszczeniu, a dzie-
sięć lat temu (2010r. – ta data jest również odnotowana 
na pamiątkowej tabliczce) przewrócił się i ponownie go 
postawiono. Państwo Dudka odcięli spróchniałe drzewo 
u podstawy i ponownie wbili w ziemię.  Zniszczony zo-
stał również metalowy kogucik. Nowego wykonał i za-
montował pan Władysław Kukla ze Starego Wiśnicza. 
Stary również został przytwierdzony do drzewca krzyża. 

Kolejne pokolenia rodziny fundatorów (z roku 1902) 
opiekowały się tym miejscem i też teraz postanowili dzia-
łać. W bieżącym roku wykonali nowy krzyż. Drewno tego 
starego było już w tak złym stanie, że trzeba było zadbać 

o nowy, zdrowy materiał. Zadania tego podjęła się rodzi-
na Igielskich z Kobyla – pan Rafał i Lucyna. W czerwcu  
tego roku nowy krzyż został już osadzony. Konserwacji 
poddano rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego, którą wyko-
nali państwo Anna i Bogusław Potaśnik z Myślenic. Pan 
Możdżeń Grzegorz, również członek rodziny przygoto-
wuje ogrodzenie, w obrębie którego, jak przed laty, będą 
mogły rosnąć kwiaty i będzie można dokonać nowych na-
sadzeń. Dużą pomocą służył przy pracach pan Krzysztof 
Nalepka z Kobyla. Wykonał też ławeczkę, która stanie  
przy krzyżu, by przychodzące tu osoby miały dogodne 
warunki do modlitwy, rozmyślań czy medytacji. Prace na-
dal trwają, gdy wszystko będzie gotowe, fundatorzy chcą 
poprosić księdza proboszcza miejscowej parafii o jego po-
święcenie. Relacją z tej uroczystości podzielimy się z pań-
stwem w kolejnym numerze „Wiadomości Wiśnickich”.

Bernadetta Błoniarz

Kapliczki i krzyże przydrożne stały się nieroze-
rwalnym elementem polskiego krajobrazu, wyrazem 
ludowej pobożności, religijności, przesiąkniętej mą-
drą tradycją, ale i przesądami. Przechodząc obok tych 
obiektów, należało zdjąć czapkę, wykonać znak krzyża. 

Dzisiaj mijając je, już rzadko praktykujemy te zacho-
wania, jak również ulegają zapomnieniu fakty - dlacze-
go w tym miejscu się znajdują, z jaką historią są związa-
ne, kto i kiedy je fundował, czy o czym mają przypominać.

Krzyż, który chcę państwu przybliżyć znajduje się 
w zacisznym zakątku lasu w Kobylu (południowa część 
miejscowości), przy skrzyżowaniu dróg, które kiedyś 
były popularnymi szlakami łączącymi miejscowości 
Kobyle, Chronów oraz Łomną i Borówną. Na podstawie 
podań,  jedną z nich na odpust do Chronowa, który przy-
pada na drugi dzień Zielonych Świątek, podążała mło-
da dziewczyna. Śmierć miała ponieść z rąk rabusiów, 
którzy „uchciwili” się na jej sznur prawdziwych korali. 

Inna wersja podania głosi, że zginęła z rąk żołnierzy, 
broniąc swej dziewiczej czystości. W miejscu jej śmierci 
postawiony został krzyż. W oparciu o daty zawarte na mie-
dzianej tabliczce, przybitej i przenoszonej na kolejne krzyże 
przypuszczać należy, że pierwszy stanął w roku 1750, druga 
data to rok 1860, a kolejna to 1902 rok. Wtedy posadowiono 
krzyż fundacji Walentego i Maryjanny Możdżeń i pozostał 
on w pamięci jeszcze wielu osób, które tędy przechodziły.

Na krzyżu znajduje się też metalowy kogucik na pa-

TAJEMNICZY KUR NA KRZYŻU

Metalowe kogutki ze szczytu 
krzyża.

Nowy krzyż osadzony w 2020r. i tabliczka upamiętniająca wcześ-
niejsze krzyże.
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PRADZIEJE OKOLIC WIŚNICZA CZ.II 

EPOKA BRĄZU I WCZESNA EPOKA ŻELAZA

Pierwszą z kultur w pełni należących do epoki brązu  
w Polsce jest tzw. kultura mierzanowicka. Kultura ta stano-
wi kontynuację wywodzącej się ze schyłku neolitu kultury 
ceramiki sznurowej, która opisana została w części pierw-
szej. Nadal dominujący element zdobienia naczyń ceramicz-
nych stanowią odciski sznurów (ryc. 1), jednak zmienia się 

tryb życia ludności z koczowniczego na osiadły. Główne 
centra osadnicze tej kultury zlokalizowane są na położo-
nych wzdłuż doliny Wisły, żyznych wyżynach lessowych  
w  pobliżu Krakowa. Na przedpolu Pogórza Karpackiego oraz 
w samych Karpatach, ślady osadnictwa tej kultury wystę-
pują w znacznym rozrzedzeniu. Ludność tej kultury jako 
pierwsza na ziemiach polskich, prowadziła eksploatację lo-
kalnych złóż miedzi w Karpatach, z której wyrabiała stano-
wiące ozdoby zausznice w kształcie liścia wierzbowatego 
(ryc. 2).

Ślady tej kultury w interesującej nas okolicy są sto-
sunkowo nieliczne. Do najważniejszych należy zaliczyć 
jamę zasobową z Bochni – Chodenic datowaną na koniec 
III tys. p.n.e. oraz osady z Jawczyc, Brzezia, Targowiska 
i Stanisławic, jak też stanowiska, na których znaleziono po-
jedyncze fragmenty naczyń ceramicznych: m.in. Chełm. 

Na przełomie III i II tysiąclecia, na tereny dzisiejszej 
południowej Polski dociera ludność związana z kulturą 
otomani-füzesabony. Kultura ta rozwijała się na terenach 
Kotliny Karpackiej, gdzie utrzymywała kontakty z kręgiem 

cywilizacji morza 
śródziemnego. 

Z kulturą tą zwią-
zane są charaktery-
styczne formy na-
czyń ceramicznych 
zdobionych guzami 
oraz ornamentem 
rytym (ryc. 3). Z tą 
też kulturą wiąże się 
najstarsze w Europie 
środkowej narzędzie  
wykonane z żelaza. 

Jest to fragment żelaznego sierpa odkryty w Gánovcach 
koło Popradu. Do najważniejszych odkryć związanych 
z ludnością tej kultury w naszym regionie należą m.in. osa-
da w Krakowie-Mogile, osada obronna w Trzcinicy oraz 
badana w ostatnich latach osada obronna w Maszkowicach 
(ryc. 4) koło Nowego Sącza. Ponadto ślady obecności przed-
stawicieli tej przybyłej z terenów Spisza kultury znane są 
z kilku stanowisk położonych w dolinie Dunajca, takich jak 
Marcinkowice, Czchów, czy okolice Wojnicza i Tarnowa.

W tym samym okresie, kiedy od południa napływa na 
te tereny ludność związana z kulturą otomańską, z terenów 
Niżu Środkowopolskiego na obszar małopolski dociera 
ludność związana z kulturą trzciniecką. Ludność tej kultu-
ry zakładała duże osady i stosowała szkieletowy obrządek 
pogrzebowy, często usypując nad grobami kurhany. Jedną                             
z największych osad tej kultury w naszym regionie jest osa-
da w Krakowie-Mogile. 

Analiza wyników badań archeologicznych na tym sta-
nowisku pozwoliła na ustalenie, że osada była zajmowana 
równoczasowo przez ludność kultury trzcinieckiej i opisaną 
wyżej ludność kultury otomańskiej, co stanowi dowód na 
współwystępowanie i przenikanie się tych dwóch kultur. 

Charakterystyczną cechą dla kultury trzcinieckiej są na-
czynia ceramiczne w formie garnków, zdobione dookolnymi 

Naczynia kultury mierzanowickiej (zbiory muzeum w Sandomierzu)

Miedziana zausznica w kształcie liścia 
wierzbowatego (zbiory MAK w Krakowie).

Naczynia kultury otomańskiej (zbiory muzeum w Sandomierzu)

Wykopaliska archeologiczne na grodzisku w Maszkowicach w roku 
2015. 
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liniami rytymi pod wyle-
wem lub listwami plastycz-
nymi   (ryc. 5), a w wyniku 
kontaktu z kulturą otomań-
ską, pojawiają się naczynia 
zdobione ornamentem gu-
zowym (ryc. 6). Najbliższe 
ślady kultury trzcinieckiej 
znane są z okolic obszarów 
lessowych koło Krakowa, 
gdzie występują liczne 
osady i cmentarzyska tej 
kultury. Jednak odkryte 
w rejonie Brzeska, 
Wojnicza i Tarnowa da-
towane na klasyczną fazę 
tej kultury, dowodzą, że 
już od samego początku 
utrzymywała ona kontakty 
z obszarami przykarpacki-
mi i egzystującą tam kul-
turą otomani-füzesabony. 
Pochodzące z tego okre-
su stanowiska związane 
z kulturą trzciniecką zna-
ne są również z obszarów 
Kotliny Sądeckiej.  

Na przełomie XIV  
i XIII stulecia p.n.e., w środ-
kowym okresie epoki brą-
zu, na terenach Małopolski 
pojawia się napływająca 
z Górnego Śląska lud-
ność związana z tzw. 
kulturą łużycką, na-

leżącą do ogólnoeuropejskiego kręgu kultur pól po-
pielnicowych. W tym okresie następuje zdecydowana 
zmiana światopoglądowa ludności, wyraźnie widoczna 
w obrządku pogrzebowym. Do tej pory zmarłych chowano 
nie spalonych, od środkowego okresu epoki brązu zaczyna 
dominować obrządek ciałopalny, a spalone szczątki zmar-
łych chowano w glinianych urnach, na wielkich, długotrwa-
le użytkowanych cmentarzyskach.

Do niedawna nieznane były ślady związane z obecnoś-
cią w tym rejonie najstarszej fazy kultury łużyckiej, jednak 
prowadzone w ostatnich latach w rejonie Bochni badania 
archeologiczne związane z budową autostrady A4 wykazały, 
że kultura ta docierała na obszar przedpola Karpat już pod 
koniec III okresu epoki brązu.

Najbardziej znanym do chwili obecnej stanowiskiem 
związanym z kulturą łużycką w pobliżu Wiśnicza jest osa-
da obronna określana dawniej jako grodzisko, położona                   
w Kopalinach. Osada ta powstała w początkach I tys. p.n.e. 
i funkcjonowała do około połowy tego tysiąclecia. 

Do chwili obecnej w najbliższych okolicach Wiśnicza 
znanych jest kilkadziesiąt śladów związanych z osadni-
ctwem kultury łużyckiej. Większość z nich pochodzi z póź-
nego lub schyłkowego okresu funkcjonowania tej kultury, tj. 

Naczynie kultury trzcinieckiej 
z grobu w Bejscach (wg A. 
Gardawski 1959).

Naczynia kultury trzcinieckiej z 
elementami kultury otomańskiej 
(wg J. Górskiego 1994).

z końcowego okresu epo-
ki brązu oraz z wczesnej 
epoki żelaza. Ślady te są 
ściśle powiązanez osadą 
obronną w Kopalinach. 
Okres powstania osa-
dy w Kopalinach oraz 
rozproszony charakter 
pozostałych stanowisk 
związanych z kulturą 
łużycką tego okresu ma 
związek ze zmianami, 
jakie nastąpiły w po-
czątkach wczesnej epoki żelaza w kierunkach wymiany 
handlowej. W okresie tym przestają napływać na tereny 
południowej Polski wyroby brązowe z ośrodka węgiersko-

-siedmiogrodzkiego, a ich miejsce zajmują wyroby po-
chodzące z halsztackiego kręgu wschodnio-alpejskiego. 
W początkach epoki żelaza notuje się znaczący wzrost po-
zyskiwania złóż soli, która staje się w tym okresie ważnym 
surowcem handlowym. W tym okresie powstają w rejonie 
Wieliczki duże osady produkcyjne, skupione na pozyski-
waniu soli, wykorzystując do tego słone źródła. Kompleks 
takich osad produkcyjnych rozpoznano w trakcie badań 
archeologicznych na obszarze dzisiejszego Krakowa-
Bieżanowa i Rżąki. Nie można jednak wykluczyć, że po-
dobne ośrodki produkcyjne mogły występować również  
w rejonie Bochni i Pogórza. 

Wśród zabytków związanych z kulturą łużycką w oko-
licach Wiśnicza wyróżniają się w szczególności dwa wy-
roby z brązu znalezione w Woli Nieszkowskiej. Pierwszy                        
to niewielka, odlewana z brązu, bransoleta (ryc. 7), drugi to 
brązowa siekierka (ryc. 8). Oba te przedmioty związane są 
z okresem schyłkowej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

Zwarte osadnictwo kultury łużyckiej utrzymuje się na 
obszarze Pogórza aż do okresu lateńskiego, kiedy to poja-
wiają się tu przedstawiciele wiązanej z Celtami kultury pu-
chowskiej pochodzącej z terenów zachodniej Słowacji.

Wojciech Tabaszewski                                                                                             

Bransoleta brązowa z Woli 
Nieszkowskiej (zbiory Muzeum im. 
St. Fischera w Bochni).

Siekierka brązowa z Woli Nieszkowskiej (zbiory Muzeum im. St. 
Fischera w Bochni).
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W latach 60-tych ubiegłego wieku wy-
budowano w Starym Wiśniczu nową szkołę. 
W związku z tym do zagospodarowania po-
został budynek, gdzie dotychczas uczyły się 
dzieci. Wówczas zrodził się pomysł  zaadap-
towania części budynku na przedszkole. 

Inicjatorką tego pomysłu była śp. Cecylia 
Bakalarz Przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich, która osobiście chodziła i agito-
wała młode mamy, by poparły jej inicjatywę 
i zapisały dziecko do przedszkola. W tamtych 
czasach niezmiernie trudnym było przekonać 
młodych rodziców, by zapisywali swoje dzie-
ci do przedszkola. Pomimo tego Pani Cecylia 
uzbierała wymaganą ilość dzieci do realizacji 
swojego planu. 

Wówczas Gromadzka Rada Narodowa 
w Starym Wiśniczu na czele z przewodniczą-
cym śp. Franciszkiem Nowakiem podjęła de-
cyzję o zaadaptowaniu części budynku starej 
szkoły na przedszkole. W drugiej części bu-
dynku mieściło się Schronisko Młodzieżowe, 
gdzie mogły przenocować popularne w tym czasie obozy 
wędrowne. 1 października 1966 r przedszkole jako pierw-
sze na terenie gminy Nowy Wiśnicz rozpoczęło swoją dzia-
łalność. Uczęszczało do niego 30 dzieci. Czynne było przez 
5 godzin dziennie. Warunki były bardzo skromne, wodę no-
siło się ze studni, sale ogrzewało piecami kaflowymi (szat-
nia nie była ogrzewana, a zimy w tym czasie były naprawdę 
srogie), w korytarzu za zasłonką była toaleta. Na podwór-
ku zamontowano sprzęt rekreacyjny, taki jak zjeżdżalnia, 
bujak, huśtawki, równoważnia. Latem chętnie korzystały  
z niego nie tylko przedszkolaki, ale i starsze dzieci. W tych 
trudnych warunkach przyszło pracować paniom:  Krystynie 
Anioł, która przez okres 1 roku była dyrektorem przedszko-
la,  następ-
nie dyrekto-
rem została 
Stanisława 
M o ż d ż e ń , 
która przez 
okres 35 lat 
wychowała 
wiele poko-
leń przed-
szkolaków,  
śp. Marii 
Kukli, która 
była kuchar-
ką, jednak 
miała jesz-
cze wiele do-
datkowych 
o b o w i ą z -
ków. Pani 
M a r y s i a 

przepracowała ponad 30 lat. Barbara Dobrzańska – inten-
dentka, zaopatrzeniowiec, pomoc wychowawcy przepraco-
wała 10 lat.

W latach 70-tych po przeprowadzeniu małego remon-
tu, warunki lokalowe trochę się poprawiły - doprowadzo-
no wodę do budynku, położono płytki w kuchni i szatni,  
a w sali zabaw ułożono parkiet. Elewacja na budynku nie 
została jednak odnowiona. Pod koniec lat 80-tych przygo-
towano dokumentację na dalsze prace remontowe łącznie  
z nadbudową budynku na mieszkania dla nauczycieli. 
Jednak projekt ten nie doczekał  się realizacji. Stan technicz-
ny budynku zagrażał bezpieczeństwu, groziła likwidacja 
placówki, aby do tego nie dopuścić podjęto starania, żeby 
budynek parafialny zaadaptować na przedszkole. Dzięki śp. 
Ks. Prałatowi Stanisławowi Jakubasowi i Radzie Parafialnej 
przedszkole przeniesiono do „domu katechetycznego”. 
Przedszkole funkcjonuje w tym budynku do chwili obec-
nej, dzięki dobrej współpracy z ks. prałatem Ryszardem 
Kołodziejem. Przybyło dzieci, zwiększyła się ilość oddzia-
łów, wydłużyły się godziny pracy placówki. Do przedszkola 
uczęszcza już trzecie pokolenie dzieci. Pierwsi przedszko-
lacy przyprowadzają tam teraz swoje wnuki. Wielu miesz-
kańców, którzy kiedyś uczęszczali do starego przedszkola 
wspomina te czasy z wielkim sentymentem. Warunki loka-
lowe były skromne, ale to wszystko rekompensowały pysz-
ne obiady gotowane przez Panią Marysię, ciepła atmosfera, 
przyjaźnie, prezenty od św. Mikołaja, zabawy choinkowe, 
spacery i wiele innych wydarzeń, które zapadają w pamięć 
dziecka. Pewnie wielu znajdzie w swoich albumach fotogra-
ficznych zdjęcia z czasów, kiedy chodzili do starowiśnickie-
go przedszkola.

Wspomnienia spisały: 
Stanisława Możdżeń i Barbara Dobrzańska.

PRZEDSZKOLE, KTÓRE FUNKCJONUJE JUŻ PONAD 50 LAT

Plac zabaw ze zjeżdżalnią od strony drogi, była to droga bita, po której w więk-
szości poruszały się furmanki. Zjeżdżalnia była ulubiona i oblegana przez dzieci.
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Będąc w Nowym Wiśniczu, warto odwiedzić nie-
zwykłe miejsce jakim jest Muzeum Pamiątek po 
Janie Matejce „Koryznówka” w Starym Wiśniczu. 

W historię obiektu wpisała się również postać rotm. 
Witolda Pileckiego, który przebywał w dworku po uciecz-
ce z Auschwitz. W obrębie dworku w urokliwym ogrodzie, 
prezentującym się wyjątkowo pięknie o tej porze roku, 
przygotowano wystawę plenerową. Na planszach zosta-
ła ukazana historia domu i kolekcji muzealnej. Wystawę 
można obejrzeć, jak również zwiedzać „Koronówkę” 
w godzinach otwarcia Muzeum, tj. od wtorku do sobo-
ty od 10:00 do 14:00 oraz w niedziele od 12:00 do 16:00.

 

HISTORIA DWORKU I KOLEKCJI MUZEALNEJ W PLENERZE
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną za-

chęcamy do wcześniejszego ustalania terminów 
zwiedzania pod nr tel. 14 6128347.

Katarzyna Faber

W poprzednim numerze Wiadomości Wiśnickich przed-
stawiliśmy Państwu Klub Sportowy Czarni Kobyle. 
W niniejszym wydaniu chcielibyśmy przybliżyć Klub 
Sportowy Zryw Królówka, który na swoim koncie ma 
już awans do A klasy. 

Jesteście stosunkowo młodą organizacją. 
Skąd pomysł na założenie 
klubu w Królówce? 

Pomysł ten zrodził się 
w zasadzie kilka tygodni 
przed założeniem Klubu 
w lipcu 2017 roku. Wiosną 
tego samego roku wraz  
z kolegami zaczęliśmy 
się spotykać na naszym 
orliku by pograć w piłkę. 
Przychodziło nas naprawdę 
dużo i wtedy też, przy oka-
zji jednej z takich „gierek” 
zaproponowałem by zało-
żyć klub. Od razu było zain-
teresowanie ze strony pozo-
stałych. W kolejnych dniach 
zapoznałem się z tym, jakie 
wymogi trzeba spełniać, by 

taki klub założyć. Napisałem statut stowarzyszenia, zorga-
nizowaliśmy zebranie założycielskie, podczas którego wy-
braliśmy zarząd. W taki oto sposób powstał Zryw. Nazwa 
nawiązuje do klubu, który już kiedyś istniał w Królówce, 
a który znany jest nam tylko z opowieści starszych miesz-
kańców miejscowości. Tamten klub też nosił nazwę Zryw 
i można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju reaktywa-

KLUB SPORTOWY ZRYW KRÓLÓWKA Z AWANSEM

Zdj. z meczu sparingowego Zryw Królówka-Macierz Lipnica Murowana, lipiec 2020r.
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cja, chociaż nieformalna.
Co skłoniło Pana do zaangażowania się w działalność 
sportową ? Od kiedy sprawuje Pan funkcję prezesa?

Od dziecka interesuje się sportem, zwłaszcza piłką 
nożną, więc to poniekąd jeden z głównych powodów, dla 
których zaangażowałem się właśnie w działalność sporto-
wą. Drugim powodem, być może ważniejszym była chęć 
zebrania chłopaków, którzy przez długi czas musieli grać 
w innych klubach na terenie naszej gminy. Królówka to jed-
na z największych miejscowości w gminie Nowy Wiśnicz, 
a klubu nie miała. Mamy zdolną młodzież, więc chcemy 
wykorzystać ten potencjał. I wreszcie trzeci powód, to pew-
nego rodzaju rozrywka dla mieszkańców naszej wsi. Można 
powiedzieć, że zmieniliśmy delikatnie stereotypy typowej 
niedzieli (msza, obiad, odpoczynek). Teraz ludzie mogą 
do tego dołożyć mecz Zrywu. Od samego początku na na-
szych meczach zawsze gromadzi się duża grupa kibiców 
z Królówki. Mimo, że mecze jako gospodarz rozgrywamy 
w Muchówce, to niejednokrotnie na trybunach obecnych 
było około 200 osób. Królówka jest widoczna także na me-
czach wyjazdowych, gdzie przeważnie jest nas więcej niż 
gospodarzy. 

Takie były cele przy okazji założenia klubu i już teraz 
mogę stwierdzić, że udało się je zrealizować. 

Natomiast co do drugiej części pytania, to funkcję pre-
zesa sprawuję od dnia założenia klubu, czyli od lipca 2017 
roku. Mogę śmiało stwierdzić, że jestem w dużej części 
prezesem na papierze, bo wspierają mnie w tym inni, jak 
chociażby Damian Płachta, bez którego większość spraw 
formalnych i urzędowych nie miałaby miejsca.
Klub ma już na swoim koncie sukcesy. Proszę się nimi 
z nami podzielić.

W krótkiej historii naszego klubu oczywiście najwięk-
szym sukcesem jest awans do A klasy. Wiele osób może 
mieć zastrzeżenia co do formy, w jaki sposób awansowa-
liśmy (przedwczesne zakończenie sezonu z powodu pande-
mii), jednakże po rundzie jesiennej zajmowaliśmy premio-
wane awansem drugie miejsce, więc zasłużyliśmy sobie na 

ten awans, jak każdy inny zespół z innych lig. 
Drugim sukcesem było zajęcie drugiego miejsca w tur-

nieju im. Józefa Krakowskiego w Bochni, który odbył się 
w sierpniu 2017 roku.
Funkcjonowanie klubu wiąże się ze sporymi wydatkami. 
Skąd otrzymujecie wsparcie finansowe? 
Obecnie wydatki klubu finansowane są w zdecydowanej 
większości z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz. W począt-
kowym okresie w dużej mierze wspierali nas także spon-
sorzy. Nie sposób nie wspomnieć o takich firmach jak: 
Bestconnect (wspiera nas do dzisiaj), Stal-Chem, Tes-bud, 
a także o osobach fizycznych, których lista byłaby bardzo 
długa. Korzystając z okazji chcielibyśmy w tym miejscu 
podziękować wszystkim, którzy nas wspierają. Utrzymanie 
klubu wiąże się naprawdę z bardzo dużymi wydatkami, do 
których zalicza się: opłaty sędziowskie, wynagrodzenie tre-
nera, sprzęt sportowy, stroje piłkarskie, woda, itd. 
Jakie plany na przyszłość?

Ciężko jest mi na razie realnie myśleć o planach. Póki co 
wszyscy w klubie marzymy o boisku na terenie naszej wsi. 
Potrzebujemy go do trenowania i oczywiście do rozgrywa-
nia meczów. Obecnie treningi odbywają się na miejscowym 
orliku oraz w Muchówce - tam też rozgrywamy mecze jako 
gospodarz. To właśnie z boiskiem są związane nasze plany. 
Na pewno chcielibyśmy stworzyć inne kategorie wiekowe 
w naszym klubie, jak juniorzy czy trampkarze, jednak na ten 
moment bez boiska jest to niemożliwe. W przypadku awan-
su do A klasy wymogi są takie, że musimy posiadać drużynę 
młodzieżową. Taka też powstanie dla chłopców w kategorii 

„orlik”. Są też inne dyscypliny sportu, więc nie wykluczam, 
że w przyszłości powstanie również inna sekcja. 
W takim wypadku nie pozostaje mi nic innego jak życzyć 
realizacji planów, wszelkich sukcesów sportowych i oso-
bistych zawodnikom oraz zarządowi klubu.

Dziękuję za rozmowę.

Z Jackiem Biłosem
Prezesem klubu sportowego Zryw Królówka

rozmawiała Barbara Burdak

Drużyna „Zryw Królówka” sezon 2018/2019. 
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Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zespołu 
Szkół w Nowym 
Wiśniczu dostrzega-
jąc możliwość wzbo-
gacenia działań kul-
turalnych na Ziemi 
Wiśnickiej, zgłosiło 
propozycję realiza-
cji „Wakacyjnego 
Kina Plenerowego”. 

Zadanie to w for-
mie projektu zostało 
zgłoszone w konkur-
sie ofert do Urzędu 
Marszałkowskiego 
W o j e w ó d z t w a 
Małopolskiego, na 
którego realizację 
otrzymało dofinanso-
wanie. Ideą realizacji 
tego przedsięwzięcia 
jest wykorzystanie 
walorów kulturowo-
- p r z y r o d n i c z y c h 
parku 400-lecia 
znajdującego się  
u stóp zamku Kmitów 
i Lubomirskich do  
projekcji wybranych 
dla publiczności fil-
mów w „Wakacyjnym 
kinie plenerowym”. 
W czasie panującej 
pandemii realizacja 
takich działań w ple-
nerze z zachowaniem 
wszystkich obostrzeń 
sanitarnych staje 
się bezpieczniejsza. 
W razie niepogody 
organizatorzy przewi-
dzieli, aby do projek-
cji wykorzystać Salę 
Widowiskowa  MOK 
w Nowym Wiśniczu. 
Zaplanowano dwa 
seanse na sobotnie 
wieczory, pierwszy 29 sierpnia, a drugi 5 września 2020r. 
(tytuły filmów zostaną podane w późniejszym terminie). 
Dodatkową atrakcją dla widzów będą wejściówki, z któ-
rych każda weźmie udział w losowaniu upominków.

Redakcja

WAKACYJNE KINO PLENEROWE
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