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W grudniowe noce, zimowe noce
Dzieciątko Boże z zimna dygoce,
Idzie przez pola pokryte szronem
Wiatr mu wydzwania piosnki znajome.
Hej kolęda, kolęda, …
Świeczki się jarzą w świerkach zielonych,
I złote gwiazdy wieńczą korony,
Bo zewsząd dzwoni kolęda święta,
Lecz o Nim o Nim nikt nie pamięta.
Hej kolęda, kolęda, …

Fragmentami tej popularnej 
kolędy Jadwigi Urbanowicz
ślemy serdeczne życzenia
Zdrowych, Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia, 
i Szczęśliwego Nowego 2021 Roku
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ZIEMIA WIŚNICKA W STAREJ FOTOGRAFII - MUCHÓWKA

W latach 80. XX w. snopki ułożone w dziesiątki były zwyczajowym 
widokiem w żniwnym krajobrazie polskich wsi.

Obiekt postawiony w czynie społecznym w roku 1955 r., gdzie mia-
ła odbywać się produkcja wyrobów dziewiarskich. Jednak obiekt 
przejął Zakład Metalowo-drzewny w Tarnowie, który do 1986 r 
produkował m.in. okucia budowlane. Od 1969 r. Zakład Budowy 
Maszyn i Aparatury im. St. Szatkowskiego w Muchówce, w którym 
linię produkcyjną uruchomiono 22 lipca.

Sklep z art. spożywczymi i przemysłowymi oddany do użytku 
w 1966 r.

Kiosk „RUCH” przywieziony i ustawiony we wsi w 1967 r. był dumą 
wielu mieszkańców Muchówki.

Lata 70 XX wieku, Budowa Domu Ludowego w Muchówce - od 
roku 2014 imienia Alojzego Stochla, inicjatora budowy obiektu.

Lata 80. Zdjęcie wykonane na lekcji wychowania plastycznego.

W cyklu „Ziemia wiśnicka w starej fotografii” tym razem prezentujemy obraz Muchówki, która jest najmłodszą miej-
scowoścą gminy. Początkowo Muchówka była przysiółkiem wsi Królówka, od której odłączyła się w latach 40-tych XX 
wieku, po utworzeniu parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Człowiekiem niezwykle zaangażowanym 
w pracę społeczną, któremu wieś wiele zawdzięcza, był Alojzy Stochel. Był on jednym z inicjatorów budowy kościoła, 
organizował prace przy budowie szkoły podstawowej oraz Domu Ludowego, a także zakładu produkcyjnego, w którym 
znalazło pracę wielu mieszkańców Muchówki. Fot. arch. MOK.

Redakcja
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Ilustracja kartki świątecznej - zdjęcie ceramicznych figurek wykonanych do „Wiśnickiej Szopki” przez uczniów PLSP w Nowym Wiśniczu pod 
kierunkiem nauczycieli: Wojciecha Hyżego i Andrzeja Kłębka.

ZIEMIA WIŚNICKA W STAREJ FOTOGRAFII - MUCHÓWKA

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Nowy Wiśnicz, przed 
nami ostatnie tygodnie 2020 
roku, który był dla nas 
wszystkich wyjątkowo trudny 
i zapewne zapisze się w naszej 
pamięci jako czas licznych 
ograniczeń, wprowadzanych 
zaleceń, utrudniających życie 
obostrzeń. Epidemia, która 
dotknęła cały świat, spowo-

dowała, że nasze plany i ich realizacja musiały zostać 
przewartościowane i w pewnym stopniu zweryfikowane. 

Już wczesną wiosną stanęliśmy w obliczu dużej niepew-
ności i obaw o przyszłość, o to, co będzie dalej, jak rozwi-
nie się sytuacja wywołana atakiem nieznanej nikomu dotąd 
choroby.

Nasze działania zostały skupione przede wszystkim 
na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców, dostoso-
waniu się do zaleceń rządu oraz Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego. Odbywały się liczne spotkania i uzgodnienia 
m.in. z kierownictwem SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu, 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, druhami 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Wszystko 
po to, aby odpowiednio zadbać o Państwa bezpieczeństwo 
w tym trudnym czasie. Sytuacja związana z rozprzestrze-
niającym się wirusem SARS CoV-2 była i jest nadal bar-
dzo dynamiczna. W trudnym położeniu znalazły się szkoły. 

Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice musieli od-
naleźć się w systemie nauki zdalnej. Nie było to łatwe za-
równo dla dzieci, ich opiekunów jak i pedagogów. Początki 
były trudne, ale dokładaliśmy wszelkich starań, aby jak naj-
lepiej dostosować szkoły do pracy w systemie nauki zdalnej. 
W związku z powyższym gmina pozyskała środki na zakup 
sprzętu komputerowego w łącznej kwocie ok. 250 tys. zł 
i zapewniła odpowiednie szkolenie kadrze nauczycielskiej, 
aby w sytuacji, kiedy mamy zamknięte szkoły, lekcje odby-
wały się online. 

Liczne zmiany w organizacji pracy urzędu, które nie za-
wsze spotykały się z aprobatą wśród interesantów, wprowa-
dzane były i są nadal ze względu na bezpieczeństwo miesz-
kańców jak i pracowników, a także w celu zapewnienia cią-
głości działań realizowanych w placówce.

Jednak pomimo wielu trudności, z którymi należało się 
nieustannie mierzyć, dzięki wspólnemu wysiłkowi i wiel-
kiej motywacji, udało się w tym roku wdrożyć wiele war-
tościowych przedsięwzięć. Zrealizowanych zostało szereg 
zadań mających duży wpływ na rozwój gminy oraz na po-
prawę życia mieszkańców. Część z nich jest jeszcze w trak-
cie realizacji, niektóre z nich będą wykonane jeszcze w tym 
roku, część zaś kontynuowana będzie w niedalekiej przy-
szłości. Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich, 
ale na pewno warto zwrócić uwagę na te najważniejsze.

Niewątpliwie w ostatnim czasie największym sukcesem 
Gminy Nowy Wiśnicz są środki pozyskane z funduszy ze-
wnętrznych. Łącznie w roku 2020 otrzymaliśmy prawie 9,5 
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miliona zł, w tym prawie 6 milionów zł z Unii Europejskiej. 
Uzyskane bezzwrotne dotacje przeznaczono na realizację 
różnego rodzaju przedsięwzięć i inwestycji w zakresie sze-
roko rozumianej gospodarki komunalnej, edukacji, kultury, 
turystyki, sportu i rekreacji. Z całą pewnością dzięki nim 
jakość życia mieszkańców staje się bliższa standardom eu-
ropejskim.

W związku 
z pozyskanymi środkami 
w ramach Regionalnego 
P r o g r a m u 
O p e r a c y j n e g o 
W o j e w ó d z t w a 
Małopolskiego gmi-
na zakończyła prace 
termomodernizacyjne 
na budynku Zakładu 
Usług Komunalnych. 
Koszt realizacji zada-
nia to blisko 1,3 mln 
zł. W trakcie realiza-
cji jest remont budyn-
ku Ośrodka Zdrowia 
w Nowym Wiśniczu, 
a termin zakończenia prac o wartości również blisko 1,3 
mln zł planowany jest na koniec sierpnia przyszłego roku. 
Niebywałym sukcesem jest pozyskanie ponad 5 mln zł na 
przebudowę budynku szkoły w Nowym Wiśniczu i jego ad-
aptacji na budynek przedszkola. Realizacja tego typu przed-
sięwzięcia w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy 
jakości usług świadczonych w zakresie opieki nad dziećmi 
na terenie gminy. Dużym zainteresowaniem cieszy się klub 
malucha pn. „Wiśnicka Akademia Maluszka” w Starym 
Wiśniczu, który został 
otwarty na początku 
roku. Na utworzenie tej 
jednostki gmina pozy-
skała środki zewnętrz-
ne w zeszłym roku, 
natomiast w tym roku 
udało się również po-
zyskać dofinansowanie 
w wysokości 44 550 zł 
na jego funkcjonowa-
nie.

Dla mieszkańców 
gminy duże znaczenie ma kwestia związana z gospodarką 
wodno-ściekową. W związku z czym sukcesywnie na tere-
nie gminy rozbudowywana jest sieć wodociągowa oraz ka-
nalizacyjna. W bieżącym roku powstanie łącznie 5900 m.b. 
sieci wodociągowej i 1900 m.b. sieci kanalizacyjnej. Latem 
otrzymaliśmy informację o pozyskaniu środków w wyso-
kości ok. 1,1 miliona zł na przebudowę stacji uzdatniania 
wody w Leksandrowej.

Sukcesywnie prowadzone są również liczne prace na 
drogach gminnych mające na celu poprawę ich stanu tech-
nicznego, a przez to również podniesienia bezpieczeń-
stwa kierujących i pieszych. Dzięki pozyskanym środkom 

z Funduszu Dróg Samorządowych wyremontowano drogę 
Stary Wiśnicz – Kobyle o długości ok. 4 km oraz drogę 
Królówka – Muchówka o długości ok. 3,3 km. Remont dro-
gi wraz z mostem na potoku Leksandrówka w Kobylu zo-
stanie zakończony do końca roku. Współfinansowany jest 
również remont drogi powiatowej wraz z budową chodnika 

w Królówce oraz chod-
nik w Chronowie. Dzięki 
wsparciu finansowemu 
Urzędu Marszałkowskiego 
W o j e w ó d z t w a 
M a ł o p o l s k i e g o 
w Muchówce wybudowa-
no chodnik przy drodze 
wojewódzkiej o długoś-
ci ok. 460 m.b., powsta-
ły także kolejne odcinki 
chodników przy drogach 
gminnych w Kopalinach, 
Chronowie i Wiśniczu 
Małym. W celu poprawy 
bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego 
sukcesywnie rozbudowy-

wana jest również sieć oświetlenia ulicznego.
Bardzo ważna dla gminy jest działalność Ochotniczych 

Straży Pożarnych, w związku z czym staramy się ciągle 
doposażać jednostki strażackie w różnego rodzaju sprzęt 
ratowniczy, gaśniczy i odzież ochronną. Dzięki otrzymane-
mu dofinansowaniu jesienią br. przekazaliśmy wszystkim 
jednostkom OSP z terenu gminy sprzęt ratowniczy o war-
tości ok. 230 tys. zł. Ponadto wykonywane są większe 
i mniejsze remonty remiz, m.in. w Królówce, przy wspar-

ciu finansowym Urzędu 
Marszałkowskiego, bu-
dynek zyska nową klatkę 
schodową. 

Pod koniec listopada, 
mimo wielu trudności, 
decyzją radnych Rady 
Miejskiej w Nowym 
Wiśniczu zakończył się 
proces zmiany miejsco-
wego planu zagospoda-

rowania przestrzenne-
go w Starym Wiśniczu. 

Nowe możliwości rozwojowe na terenie gminy będą rów-
nież możliwe dzięki zmianie studium uwarunkowań całej 
gminy, którego proces jest już na ukończeniu. 

Ważnym kierunkiem rozwoju gminy jest również tu-
rystyka, dlatego niezmiernie cieszymy się, że zakończona 
w ubiegłym roku budowa parku u podnóża zamku zyskała 
duże zainteresowanie zarówno wśród turystów jak i miesz-
kańców gminy. Niestety zagrożenie epidemiologiczne spo-
wodowało, że przedsięwzięcia kulturalne na terenie gminy 
zostały mocno ograniczone. Cieszymy się jednak, że mimo 
wszystko udało się Miejskiemu Ośrodkowi Kultury zorga-
nizować wystawy plenerowe na wiśnickim rynku, koncert 

Budynek ZUK / MOPS po termomodernizacji.

Wyremontowana droga relacji Muchówka - Królówka.
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głazu wykonał Pan Krzysztof Kołodziejczyk, a piaskowiec 
i kamień do obłożenia kapliczki, która znajduje się obok gła-
zu oraz kamień ozdobny dostarczył Pan Stanisław Klimek. 
Kapliczka, która pierwotnie znajdowała się w tym miejscu 
została odnowiona przez Panią Ewę Bakalarz, natomiast 
Panowie Sławomir Pytka oraz Marcin Pytka wykonali zada-
szenie i przeszklenie. Pani Emilia Kądziołka, która uczest-

niczyła w od-
słonięciu tablicy,  
ufundowała rów-
nież figurkę Matki 
Bożej i jest jedną 
z nielicznych osób,  
które mogą jeszcze 
opowiedzieć o pra-
cach przy robotach 
fortyfikacyjnych, 
do których zosta-
ła przymuszona 
przez okupantów. 

Podziękowania należą się również zaanga-
żowanym mieszkańcom Kobyla oraz pra-
cownikom ZUK.

Pamięć o ludziach i wydarzeniach okresu 
II wojny światowej jest wciąż żywa wśród 
mieszkańców wiśnickiej ziemi, a dzięki ta-
kim przedsięwzięciom przekazywana młod-
szym pokoleniom. 

Szczegółowe informacje zostały opisane 
w 142 nr. „WW” z roku 2017.

Katarzyna Faber

8 listopada br. w miejscowości Kobyle odsłonięta 
została pamiątkowa tablica w miejscu istnienia niemie-
ckiego obozu pracy podczas II wojny światowej. Swoją 
historią sięga on sierpnia 1944 roku, kiedy to ogłoszono 
mobilizację ludności, przymuszając do robót fortyfika-
cyjnych. Więźniowie obozu, a wśród nich dzieci, kobie-
ty i mężczyźni wykorzystywani byli do kopania rowów 
i budowania drewnianych bunkrów. Przebywało w nim 
około 1000 osób. 

Przedsięwzięcie posadowienia głazu i tablicy było możli-
we dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym należą się wy-
razy podziękowania. Inicjatywa ze strony Pana Jana Święcha, 
byłego dyrektora Liceum Plastycznego i współzałożyciela 
Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, została poparta przez 
władze samorządowe Nowego Wiśnicza. Tablicę wykonał 
i ufundował prof. Czesław Dźwigaj. Transport i ustawienie 

Od lewej: ks. Krzysztof Wąchała, Lucyna Kokoszka, Emilia Kądziołka, Agnieszka Wąsik, Leszek Marszałek, Małgorzata Więckowska, 
Marcin Korta, Jan Gazda, Stanisław Domański, ks. Stanisław Kuczaj.  (Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość odbyła się 
z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń dotyczących zgromadzeń – przebywania ilości osób w jednym miejscu).

orkiestry dętej ze Starego Wiśnicza w parku czy rodzinny 
rajd rowerowy. Ucztą dla ucha były również koncerty na 
wiśnickim zamku, które Muzeum Ziemi Wiśnickiej zor-
ganizowało dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym 
z Narodowego Centrum Kultury. Niestety, z powodu reżi-
mu sanitarnego liczba osób mogących wziąć udział w tym 
wydarzeniu musiała zostać mocno ograniczona, jednak 
wszyscy zainteresowani tymi koncertami mogą je odsłu-
chać i obejrzeć online.

 Ze względu na ograniczenia sanitarne związane z epi-
demią nie zdecydowaliśmy się w tym roku na otwarcie ba-
senu w Leksandrowej, nie mniej jednak nie zapominamy 
o tym miejscu i końcem października podpisaliśmy umowę 
na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
obejmujące modernizację tegoż obiektu. W zakresie roz-
woju infrastruktury rekreacyjnej prowadzone są prace re-
montowe na placu zabaw w Muchówce, przeprowadzono 
modernizację boiska sportowego w Kobylu oraz wykonano 
pierwsze prace ziemne na terenie przyszłego boiska sporto-
wego w Królówce.

Niewątpliwie ogromnym sukcesem dla gminy jest fakt, 
że Nowy Wiśnicz dołączył do elitarnego grona niewielu 
ponad 100 zabytków z tytułem pomnika historii. W dniu 
20 kwietnia br. Prezydent RP pan Andrzej Duda podpisał 
rozporządzenie, uznając oficjalnie zespół architektoniczno 
– krajobrazowy położony na obszarze Nowego Wiśnicza, 
Starego Wiśnicza i Leksandrowej za zabytek o szczególnym 
znaczeniu dla kultury naszego kraju, nadając mu najwyższe 
wyróżnienie Pomnika Historii. Otrzymany tytuł jest dla nas 
ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem. 

Wszystkie wymienione działania nie byłyby możliwe 
do zrealizowania gdyby nie zaangażowanie wielu osób. 
Dziękuję za rzetelną współpracę Radzie Miejskiej, pracow-
nikom Urzędu Miejskiego, jednostkom organizacyjnym, 
sołtysom, organizacjom pozarządowym oraz wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do realizacji założonych planów 
i działań. 

Burmistrz Nowego Wiśnicza 
Małgorzata Więckowska

ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY W KOBYLU
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8 listopada w Kobylu została odsłonięta tablica upa-
miętniająca lata 1944-1945, kiedy to w miejscowości po-
wstał niemiecki obóz pracy, w którym zmuszano do robót 
fortyfikacyjnych więzione ofiary łapanek i aresztowań, 
a także miejscową ludność. W uroczystości wzięła udział 
również 92-letnia mieszkanka Kobyla, Emilia Kądziołka 
(z domu Kaczmarczyk), jedna z nielicznych osób, które 
jeszcze dziś mogą opowiedzieć o wydarzeniach tamtych 
dni. I chociaż, jak sama o sobie mówi: pamięć już nie ta 
i wiele obrazów z okresu wojny się zatarło, to chętnie zga-
dza się na rozmowę. 

Przed wojną 
często w gronie ro-
dziny spotykała się 
przy przydrożnej 
kapliczce, której 
fundatorami byli 
jej dziadkowie - 
Tomasz i Rozalia 
Kaczmarczykowie. 
Jak się później 
okazało, kapliczka 
postawiona w gra-
nicy powstałego 
w 1944 roku obozu, 
stała się niemym 
świadkiem przy-
muszania do pracy, 
cierpienia, a nawet 
śmierci wielu osób. 
Podobnie jej ro-
dzinny dom, któ-
ry stał po drugiej 
stronie drogi po-
wiatowej. Z ogro-
du ukradkiem spo-
glądała w kierun-
ku, najpierw na 
prędce stawiane 
baraki - były drew-

niane, bodajże dwadzieścia, stojące w dwóch rzędach, po-
między którymi wytyczono dojazd, potem z trwogą na obóz 
i to co się w nim działo. Do obozu prowadziła szeroka bra-
ma, przez którą później co jakiś czas w transportach przy-
wożono kolejnych więźniów. Całość została ogrodzona dru-
tem kolczastym.

W gospodarstwie jej rodziców były konie, toteż jej oj-
ciec został przymuszony przez okupantów do wożenia ma-
teriałów budowlanych, głównie drewna z pobliskich lasów, 
z którego pozyskiwano budulec najpierw do postawienia 
baraków, a później do umocnień kopanych rowów, okopów 
i drewnianych bunkrów. Szczuplutka (być może dlatego 
uznana za zbyt wątłą do „łopaty”), została skierowana do 
prac przy wyrębie drzew. Codziennie wczesnym rankiem 
szła na zbiórkę przy szkole (za zorganizowanie odpowied-
niej ilości ludzi do pracy w lesie, z nakazu Niemców, odpo-
wiedzialny był sołtys Kobyla). Potem, albo z woźnicami lub 

w grupie mężczyzn, kobiet w różnym wieku, a nawet ma-
łych dzieci, szły do lasu na Podgródek (przysiółek Starego 
Wiśnicza). Ja i moja koleżanka Władka Krawczykowa (nie 
pamiętam, jak się nazywała po ojcu) w grupie innych dziew-
cząt, starszych bab i dzieci porządkowałyśmy teren wyrębu, 
głównie układałyśmy grubsze gałęzie, osobno cieńsze. Ręce 
podrapane miałyśmy do krwi. Jedzenie i picie musiały so-
bie same wcześniej przygotować i zabrać do lasu, bo pra-
ca była do późna, a posiłku nikt nie organizował. Zresztą 
często była to tylko pajda chleba, bo ojciec ciągle musiał 
oddawać kontyngent Niemcom – zboże, ziemniaki, a co jakiś 
czas żywiec. We wsi ogólnie ludność była zastraszona, toteż 
większość bez sprzeciwu godziła się na niewolniczą pracę  
narzuconą niemieckim rygorem. 

Kiedy pytam o szczegóły związane z obozem, Pani 
Emilia, po chwili milczenia, opowiada pewną historię. Musi 
Pan zrozumieć, to były trudne czasy. Wtedy dobrze było po 
prostu nie wiedzieć. Którejś niedzieli, bo wtedy nie praco-
wałyśmy, poszłam na grzyby. Tak się zajęłam szukaniem, że 
nawet nie zauważyłam, jak naszłam na uzbrojony oddział 
partyzantów, który chyba szykował się do akcji. Przez chwi-
lę stanęłam jak odrętwiała. Oni dopiero po chwili mnie za-
uważyli. Któryś nerwowo i przerażająco krzyknął „stój!”. 
Wtedy puściłam koszyk i zaczęłam uciekać. Z tego wszyst-
kiego myślałam, że to Niemcy. Dogonił mnie na skraju lasu, 
przewrócił. W ręce trzymał pistolet. Musiał mnie poznać, bo 

ZE WSPOMNIEŃ EMILII KĄDZIOŁKI

Działka, na której był zlokalizowany obóz. Widok od strony północ-
nej w kierunku drogi powiatowej.

Odnowiona kapliczka.
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Początki Nowego Wiśnicza sięgają roku 1616, a jego 
historia została utkana z życia i pracy wielu pokoleń 
mieszkańców ziemi wiśnickiej. Jedną z takich osób jest 
Pan Marian Drożdż, który w październiku 2020 roku 
obchodził 100. rocznicę swoich urodzin. 

W archiwalnych nr. Wiadomości Wiśnickich można odna-
leźć opublikowane wspomnienia z młodości Pana Drożdża, 
w których opisuje dzieje miasta i okolic, czasy  międzywoj-
nia, społeczność wiśnickich Żydów, okres II wojny świato-
wej a także wspomnienia z późniejszych lat. Ukazany obraz 
to próba wiernego odtworzenia wydarzeń, których był na-
ocznym świadkiem. To nieoceniony materiał badawczy, po-
zostawiony współczesnym pokoleniom i wreszcie w niepla-
nowany sposób spisana autobiografia okresu lat związanych 
z Nowym Wiśniczem.  

Pan Marian obecnie jest mieszkańcem Gdańska, do któ-
rego był zmuszony wyjechać zaraz po wojnie, aby uniknąć 
represji za działalność konspiracyjną w walce o niepodle-
głość i umiłowanie „tej właściwiej” Ojczyzny, a co byłoby 

według władz 
komunis tycz -
nych powojen-
nego państwa 
uznane za czyn 
karalny. 

W póź-
niejszych już 
latach będąc 
g d a ń s z c z a n i -
nem z wyboru, 
nie zapomniał 
o swoich ko-
rzeniach, nie 
wyparł się swo-
jej Ojcowizny. 
Kiedy tylko 
była taka możli-
wość, powracał 
do Królówki, 
P o ł o m i a 

JUBILEUSZ 100. URODZIN MARIANA DROŻDZA
Dużego i Wiśnicza, gdzie przeżył dzieciństwo i młodzień-
cze lata. Powracając na ziemię wiśnicką (ostatnio w 2018 
roku), odwiedzał te miejsca, w których przed laty odcisnął 
swoje ślady i zetknął się z życzliwymi osobami.

W roku 2013, w dniu święta Konstytucji 3 Maja,  
Towarzystwo Miłośników Wiśnicza wyróżniło Mariana 
Drożdża statuetką Herkules Wiśnicki, która była podzięko-
waniem za budowanie obszarów dobra na wiśnickiej ziemi.

Kiedy w rozmowie telefonicznej, składałem życzenia 
urodzinowe Panu Marianowi (w związku z czasem epide-
micznym zaplanowane uroczystości jubileuszowe, na które 
zostało zaproszonych wiele zacnych osób, mogły odbyć się 
jedynie w niewielkim gronie najbliższej rodziny), wspo-
mniał o wielu adresach okolicznościowych, które otrzy-
mał, w tym wymienił trzy, z których jest niezmiernie rad: 
gratulacje i życzenia z Kancelarii Premiera RP podpisane 
przez Pana Mateusza Morawieckiego, prezent i życzenia 
od Prezydenta Gdańska Pani Aleksandry Dulkiewicz oraz 
życzenia i gratulacje od Burmistrza Nowego Wiśnicza Pani 
Małgorzaty Więckowskiej. Wspomniał również o niezwy-
kłym podarunku, jakim była niespodziewana wizyta. Do 
Kościoła Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku 
- Oliwie, gdzie w jego intencji została zamówiona i odpra-
wiona koncelebrowana Msza św., z darem modlitwy ofiaro-
wanej za Jubilata przybył Proboszcz z Wiśnickiej Parafii, ks. 
Krzysztof Wąchała. 

Mam to szczęście znać Pana Mariana, którego odbieram 
jako osobę z natury życzliwą, uprzejmą, pogodną i elokwen-
tną, obdarzoną nieprzeciętną spostrzegawczością i pamięcią. 
Dominującą cechą jego charakteru ukształtowanego w la-
tach wojennych jest dewiza Bóg, Honor, Ojczyzna, której 
pozostaje wierny. 

Dziękując za każde okazane dobro, za umiejętnie po-
mnażanie otrzymanych talentów, życzymy Szanowanemu 
Jubilatowi jeszcze wielu lat w dobrym zdrowiu wśród ro-
dziny, przyjaciół i życzliwych ludzi.  

Leszek Marszałek

opuścił pistolet i po imieniu mi powiedział „Milka, nic nie 
widziałaś! Zapamiętaj, nic nie widziałaś! Później się do-
wiedziałam, że był to chłopak z partyzantki, który mieszkał 
w Kobylu, ale stąd nie pochodził. Wtedy lepiej było nie wie-
dzieć, pewne rzeczy wymazać z pamięci, i ja tak zrobiłam. 
Człowiek stawał się obojętny. Strach robił swoje. 

Pani Emilia wiedziała, że w obozie pracy Niemcy 
strzelali bez ostrzeżeń do tych, którzy próbowali uciekać. 
Wiedziała, że były egzekucje dla przykładu i zniechęce-
nia pozostałych w obozie więźniów, aby ograniczać próby 
ucieczki. Pamiętam, jak po wsi rozniosła się pogłoska, że 
rozstrzelano kolejnych trzech więźniów. Zapamiętałam też, 
jak w domu mówili (był to styczeń 1945 r.), „ruskie idą! 
Likwidują obóz!” Strażnicy obozowi poszli za wojskiem 

Marian Drożdż.

niemieckim, a więźniowie uciekli. Pamiętam przesiadywa-
nie przez wiele dni w piwnicy, najpierw kiedy był ostrzał 
armatni zbliżającego się frontu, potem kiedy po niemieckich 
żołnierzach przyszli ruskie, łupili i plądrowali. Znowu się 
baliśmy. Trauma, która pozostała po wojnie, przez wiele 
lat nie pozwalała wracać Pani Emilii do tamtych zdarzeń. 
A z biegiem czasu, Pan wie, przecież mam 92 lata. 

Dziękując za rozmowę, Redakcja „WW” życzy Pani 
Emilii jeszcze wielu lat w dobrym zdrowiu.

Z Emilią Kądziołką rozmawiał
Leszek Marszałek    
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Taki tytuł nosi katalog przygotowany na wysta-
wę, której uroczyste otwarcie miało miejsce na zamku 
Lubomirskich w Wiśniczu 19 września – podczas bene-
fisu profesora Czesława Dźwigaja, obchodzącego w tym 
roku siedemdziesiąte urodziny, wiśniczanina, wybitnego 
artysty, autora prezentowanych prac.  

Benefis, jak przystało na  jego charakter, to wydarzenie 
uroczyste, w uznaniu zasług osoby tego dnia najważniejszej. 
Możliwość  osobistego spotkania, świadectwo naszej aten-
cji, a jednocześnie przeżycie estetyczne, w miłej atmosferze, 

w której tyle powagi, co uroczej zabawy. 
W określeniu definiującym ten typ spotkania wybija się 

cząstka „bene”. Jakże nam owego bene brakuje, dobrze 
więc, że w czas dość ponury jednak wybrzmiało, odsyła-
jąc do źródła słowa zawierającego przymiot ostatnio rzadki: 
dobro. 

Przekonali się o tym zaproszeni goście (z mocy ustawy 
nie w takiej liczbie jakby okoliczność na to zasługiwała), 
którym na dodatek przyszło wystąpić w maskach, jak nie 
przymierzając postaciom z obrazów Jamesa Ensora lub 
uczestnikom balu w Wenecji. Cóż, taki czas, ale proszę za-
uważyć: jest odniesienie do sztuki,  nadzwyczaj urokliwego 
miejsca i szczególnej w kalendarzu pory.

Jak to w takich razach bywa, nie obyło się bez epizodów 
z młodości artysty, niekoniecznie – pod względem pedago-
gicznym – wzorowych. Ale za to barwnych, pokazujących, 
że artysta to też człowiek, a na początku uczeń.  Sprzyjały 
temu anegdoty  z okresu podstawówki, zawodówki (tak, tak 

- Artysta jest dyplomowanym w szkole przy nowohuckim 
kombinacie elektromonterem, co nota bene (talent talentem) 
pewnie się przydaje przy zmaganiu z tworzywem rzeźbiar-
skim, bądź co bądź, metalem), i oczywiście wiśnickiego 

„plastyka”. 
No to po kolei. Mieszkanie w centrum miasteczka, w do-

datku na rogu Rynku, z którego do podstawówki był krok, 
miało swoje wady – przyznał prof. Czesław Dźwigaj: mama 

wychylając się przez okno od razu mogła sprawdzić, czy 
faktycznie poszedłem do szkoły. Nie było rady, trzeba było 
przestąpić jej próg (na szczęście uczniowie z chóru szkolne-
go, muzycznie oprawiający wydarzenie, zeszli już ze sceny, 
więc jest nadzieja, że nie słyszeli demoralizującego finału). 
Problem w tym – kontynuował artysta, że woźna natych-
miast po wchodzącym zatrzaskiwała drzwi. Łatwo sobie wy-
obrazić, ile się trzeba było potem natrudzić, aby z tej szkoły 
zwiać.

Jakby to powiedzieć, prawdziwa szkoła życia. Skądinąd 
odpowiedź, dlaczego warto ćwiczyć wyob-
raźnię – przydaje się na wypadek, gdyby się 
chciało zostać artystą.

Jeśli chodzi o zawodówkę przy hucie, do 
której trafił, co tu dużo mówić, po znajomo-
ści, ukończył ją przykładnie, choć zamiast 
schematów instalacji rysował kreski i cienie 
na kształt tego, co zaczynał widzieć - wokół 
siebie i w imaginacji. A co do liceum pla-
stycznego (pomyślałem sobie: zaczyna ten 
życiorys wreszcie trochę  poważnieć), tu 
prowadzący benefis, w osobach Wojciecha 
Padjasa, dziennikarza radiowego oraz 
Piotra Pyziaka, dyrektora Muzeum Ziemi 
Wiśnickiej, przygotowali niespodziankę, 
nieostatnią: zaprezentowali znanemu dziś 
artyście jego prace rysunkowe, odnalezione 
w czeluściach piwnic wiśnickiego „plastyka”, 
co Dostojny Benefisant ze swadą skwitował: 
dziś to by mnie chyba na podstawie tych prac 
nie przyjęli.

 Kończymy wątek edukacyjny całkiem serio (tak na 
wszelki wypadek, gdyby się okazało, że uczestniczący 
w benefisie młodzi ludzie jednak wszystko słyszeli). Nasz 
Dostojny Gość wkrótce szkolne wagary zastąpił wytężoną 
pracą w materiałach dosyć opornych (glina, gips, brąz, żela-
zo), a bywa, że niewdzięcznych, jak w przypadku ceramiki 
na etapie ognia, który potrafi zniweczyć każde dzieło, co 
z tego, że mogło być wybitne. Kierując Pracownią Rzeźby 
w Ceramice krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych miał 
okazję wielokrotnie się o tym przekonać na przykładzie stu-
dentów i własnym. 

                                     ***
Piekielnie ważny w życiorysie początkującego artysty 

był epizod z „niejakim” Dantem, wygrany w Rawennie 
w roku 1978 konkurs na medal. Najłatwiej byłoby teraz po-
wiedzieć: a potem to już tylko same sukcesy. Fakt, było ich 
nadspodziewanie wiele, „na szczęście” zazdrość zawodowa, 
powszechna w każdym środowisku, zamiast fanfaronady 
wyzwalała w dojrzewającym twórcy odporność, a przede 
wszystkim utwierdzanie się w tym, co uważał za faktyczne 
wartości w sztuce: rzetelność warsztatu oraz jasne, czytelne 
i bogate w treści przesłanie – kunszt artystyczny jest formą, 
a nie treścią przekazu. Wypełnienie owej treści wartościa-
mi  ogólnoludzkimi, zapisanymi w Dekalogu czy, jak inni 
wolą, w idei humanizmu jest posłannictwem każdego twór-
cy. W codziennym trudzie zmagania się z wyobraźnią i two-

SIEDEM DEKAD

Profesor z odnalezionymi w „plastyku” rysunkami.
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rzywem, z jednością i ciągłością świata, by wypełnić zada-
ny żywot godnie, z jak najsumienniejszym wykorzystaniem 
powierzonych talentów.

Stara się to robić od półwiecza. W dodatku na wielu po-
lach – wyuczoną na Akademii rzeźbę wzbogaca a to ma-
larstwem, a to słowem – raz refleksją o sztuce, co oczywi-
ście dla artysty i profesora kilku uczelni artystycznych jest 
w miarę naturalne, a kiedy indziej – poezją. 

Z pierwszej część Benefisu, która odbywała się w Sali 
Balowej, ze względu na ograniczenia redakcyjne udało mi 
się wyłowić zaledwie pojedyncze kadry, choć z pewnością 
należałoby więcej. Więc chociaż w telegraficznym skró-
cie: na scenie obok prof. Czesława 
Dźwigaja pojawił się „kolega po 
fachu”, prof. Bogusz Salwiński, 
z interesującymi wypowiedziami 
o koegzystencji i tolerancji w sztu-
ce (w tym miejscu polecam, zresztą 
za Dostojnym Benefisantem kolej-
ny, bodaj siódmy, tom wydawni-
ctwa opowiadający o krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, wyda-
ny z okazji jubileuszu najstarszej 
w Polsce uczelni artystycznej), 
a po nim Anna Miga kierująca 
galerią sztuki w pałacu Vauxhall 
w Krzeszowicach, gdzie Bohater 
uroczystego wieczoru prezento-
wał w ostatnich latach szereg wy-
darzeń artystycznych, takich jak 
Via Sancta, Homage to Requiem 
Romana Maciejewskiego, Ars – 
Mea Patria, czy Continuum.

Opowieściom o życiu i twór-
czości Artysty towarzyszyła mu-
zyka w wykonaniu Wojciecha 
Zwierniaka, który wystąpił 
z Kwartetem Galicyjskim, a także młodzieży działającej 
przy Stowarzyszeniu „Canon” z Nowego Wiśnicza. Licznie 
zebraną publiczność zachwyciły również występy laureatów 
licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów: 
pianistki Julii Wójcik i akordeonisty Bartłomieja Widełki, 
oraz występy Wiśnickiego Chóru Dziecięcego, któremu 
akompaniowali Maciej i Jakub Adamczyk, autor muzyki do 
wiersza Czesława Dźwigaja pt. „Trwaj z nami Łaskawa”. 
Śpiewem, jak zwykle, zachwyciła zebranych także Martyna 
Dymura. Na scenie pojawił się również Janusz Blecharz, 
który akompaniując sobie na fortepianie wykonał skompo-
nowany przez siebie utwór do słów wiersza bohatera tego  
uroczystego wieczoru. 

Kiedy dobiegła końca pierwsza, oficjalna część, po oko-
licznościowych gratulacjach, mowach i adresach – w tym 
od prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego przekaza-
nych przez pełnomocnika prezydenta Janusza Chwajoła 
– nastąpiła prezentacja wystawy prac Profesora. Słowo  
wprowadzające wygłosiła wspomniana wyżej Anna Miga 
(tu odsyłam do katalogu wystawy wymienionego na wstę-
pie, z tekstem mojego autorstwa oraz licznymi ilustracjami 
eksponowanych prac, ich pełnym wykazem z rozbiciem na 

sale ekspozycyjne oraz z wykazem filmów i publikacji o ar-
tyście, a także z filmem Stefana Szlachtycza pt. „Artysta 
osobny” zapisanym na DVD, a prezentowanym podczas 
benefisu).  

I to wcale nie był koniec tego wieczoru – bowiem na 
dolnej kondygnacji można było oglądnąć wystawę modeli 
i plansz pomników przedstawiających papieża-Polaka, co 
warte podkreślenia, w większości w naturalnej wielkości. 
Wystawa zatytułowana jest „Świadectwo pamięci w spiżu 
prof. Czesława Dźwigaja. Pomniki Jana Pawła II” i będzie 
ją można podziwiać na zamku w Wiśniczu do maja przy-
szłego roku. 

     ***
Siedem dekad wiśniczanina, dla 

którego to urocze miasteczko jest 
– miejscem urodzenia, dorastania 
i licznych realizacji artystycznych, 
powszechnie znanych od pomników: 
Stanisława Lubomirskiego i Jana 
Matejki, Juliusza Kossaka, Stanisława 
Fischera, Tęczy Wolności po sakral-
ne: pomnik Jana Pawła II czy figury 
Matki Bożej i Chrystusa Króla.

Siedem dekad wiśniczanina, mój 
Boże, a ja w tym tekście ani słowa 
o jego poezji; pewnie z trwogi, że 
parę zdań nie odda istoty. Towarzyszę 
komentarzem już piątemu tomowi 
i wiem, co mówię. Najnowszy, zaty-
tułowany „Póki się istni”, miał swo-
ją premierę podczas benefisu. Dwa 
wiersze zaprezentował prowadzący 
spotkanie, trzeci został wyśpiewany, 
a pozostałe, zamknięte w księdze zi-
lustrowanej przez autora w liczbie bli-
sko 120, czekają na odczytanie.

Zwłaszcza, że oprócz wierszy, po-
wiedzmy klasycznych, znalazły się tam teksty na wskroś 
refleksyjne, a pośród nich autorskie curriculum vitae, roz-
poczynający się od słów:

„RADOŚCI KRZYK PRZEKLĘTY
było to w połowie XX wieku
stałem się ŚMIERTELNY” 

Krzysztof Ślusarczyk

Czesław Dźwigaj urodził się w 1950 roku w Nowym 
Wiśniczu. Zanim został profesorem zwyczajnym dr. hab. 
ukończył Wydział Rzeźby ASP w Krakowie w 1977. 
Kierował Pracownią Rzeźby w Ceramice tamtejszej uczel-
ni. Równocześnie, w latach 1994-2011, był wykładow-
cą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 
a w latach 2010-2015 kierownikiem Katedry Sztuki na 
Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku (Słowacja). 

Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Alba Iulia, 
Rumunia. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski w 2004 roku, uhonorowany złotym me-
dalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2018).   

Artysta rzeźbiarz, medalier, malarz, grafik, witraży-
sta, w dorobku artystycznym ma kilkadziesiąt pomników 

Wystawa „Siedem dekad”.
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wzniesionych na całym świecie, w tym św. Jana Pawła II 
– osiemdziesiąt cztery. Twórca ponad 600 medali i 54 mo-
numentalnych, spiżowych port, jak również kilkudziesięciu 
kompleksowych wnętrz sakralnych, wielu polichromii i po-
nad stu pięćdziesięciu witraży.  

Aktywnie uczestniczy w życiu arty-
stycznym; miał kilkadziesiąt ekspozy-
cji indywidualnych i brał udział w wie-
lu wystawach zbiorowych. 

Wydał pięć tomów poetyckich: 
Poezje wybrane 1970-2010, (2011); 
Dziesięć dziesiątek za rok 2010, 
(2011); Mój poliptyk sztuki, (2014); 
Między snem a dniem, (2019); Póki 
się istni, (2020) oraz Dotrzeć do wiary 
widzącej, (2008). Jest także współau-
torem albumu Innych nie było, gdy wy 
staliście przy mnie; ponadto autorem 
szeregu artykułów z zakresu krytyki 
sztuki. Jego wiersze znalazły się w an-
tologii polskiej poezji wydanej przez 
rumuńską akademię literatury z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 

Stała ekspozycja jego twórczości 
prezentowana jest w Muzeum Ziemi 

Wiśnickiej i na Zamku Lubomirskich w Nowym Wiśniczu. 
Wiele jego prac znajduje się w zbiorach muzealnych 
w Polsce i poza granicami kraju oraz wśród zbiorów wielu 
koneserów sztuki.

Częścią programu Benefisu Artysty były muzyczne miniatury w wykonaniu młodzieży 
działającej przy Stowarzyszeniu Muzycznym „Canon” z Nowego Wiśnicza.

Jan Maria Dyga (śpiewak, baryton) to postać dosko-
nale znana wielu pokoleniom miłośników muzyki opero-
wej i operetkowej, przede wszystkim w Chorzowie, ale 
również w Nowym Wiśniczu, gdzie sięgają jego korzenie. 
Wiśniczanie pamiętają artystę z występów, które kilka-
krotnie odbywały się na scenach naszego miasta, a także 
w kościele parafialnym. Zawsze o sobie mówił, że śpiew 
i predyspozycje wokalne wyssał z mlekiem matki.

Redakcja Wiadomości Wiśnickich z przyjemnością infor-
muje, że za osiągnięcia twórcze oraz upowszechnianie kul-
tury, Jan Maria Dyga został wyróżniony statuetką „Chłopiec 
z łabędziem” przyznaną przez prezydenta Chorzowa (jest 

to miniatura słynnej rzeźby Teodora E. Kalidego z pla-
cu Matejki w Chorzowie, opracowana przez Stanisława 
Pietrusę. Od roku 1996 trafia do rąk kolejnych wybitnych 
twórców kultury związanych z Chorzowem). 

Jan Maria Dyga debiutował w Pałacu Młodzieży 
w Katowicach, w którym rozwijał swój talent. Tam też 
zaczęła się jego artystyczna przygoda z Zespołem Pieśni 
i Tańca „Śląsk”.  Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi na 
wydziale wokalno-aktorskim. Zawodowa kariera artystycz-
na Jana Marii Dygi rozpoczęła się w wieku 20 lat. Na po-
czątku była Warszawa, Bydgoszcz, potem Łódź, w między-
czasie liczne konkursy i nagrody. Ostatecznie wybrał Śląsk. 
Zamieszkał w chorzowskich Hajdukach, kontynuując pracę 
na scenie w Gliwicach, w Państwowej Operetce Śląskiej, 
gdzie pracował 17 lat, grając i śpiewając w kilkudziesięciu 
premierach, w różnych gatunkach sztuki muzycznej, takich 
jak operetka klasyczna, opera buffo, musical, komedia mu-
zyczna, wodewil. Artysta również związany jest z Teatrem 
Nowym w Zabrzu. 

Wolny czas w dużej mierze poświęca też na śpiew sakral-
ny. Od prawie trzydziestu lat społecznie wspiera wokalnie 
chóry kościelne (chorzowskie „Cantate”, a obecnie katowi-
ckie „Largo Cantabile”). Z chorzowskim chórem ewangeli-
ckim występował w kraju i za granicą. Prywatnie Jan Maria 
Dyga jest pasjonatem aktywnej turystyki górskiej, kajako-
wej i rowerowej. Uwielbia podróże. Jest także pasjonatem 
fotografii, udziela się też dziennikarsko i działa społecznie 
w sferze kultury.

Gratulujemy wyróżnienia i życzymy wielu sukcesów 
w pracy artystycznej i życiu prywatnym.

Redakcja

WYRÓŻNIONY ZA OSIĄGNIĘCIA TWÓRCZE

Jan Maria Dyga odbiera statuetkę z rąk Wiesława Ciężkowskiego - za-
stępcy prezydenta Chorzowa i Waldemara Kołodzieja - przewodniczącego 
Rady Miasta. Fot Paweł Mikołajczyk - Chorzowskie Centrum Kultury.
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WIŚNICZANIE JANOWI PAWŁOWI II
Uwielbiaj, duszo moja, chwałę Pana Twego,
Ojca Wielkiej Poezji - tak bardzo dobrego.
On młodość moją rytmem cudnym obwarował,
On pieśń mą na dębowym kowadle ukował.
Rozebrzmij, duszo moja, chwałę Pana twego,
Sprawcy Wiedzy anielskiej - Sprawcy łaskawego

Fragment wiersza „Magnifikat”
Jan Paweł II

W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Jana 
Pawła II. Osoba papieża – Polaka jest bliska sercu każ-
dego z nas, dlatego niejednokrotnie wspominamy życie 
Karola Wojtyły, podziwiamy świadectwo jego wiary, 
wspominamy słowa, które mogliśmy usłyszeć, ujmujące 
nas siłą, prawdą i głęboką miłością Boga i bliźniego.   

Młodość Jana Pawła II nierozerwalnie łączy się z du-
chowym i artystycznym postrzeganiem świata. Czas lice-
um i studiów to czas poezji i sztuki aktorskiej, gdzie młody 
Karol Wojtyła kształtował swoją osobowość, która niedługo 
miała wzbudzić poświęcenie życia Bogu. 

100. rocznica urodzin Papieża została uczczona w Nowym 
Wiśniczu w sposób jakże bliski jego sercu – poprzez śpiew 
i muzykę. W ramach IX edycji muzycznego projektu pn. 

„Mozart kontra Sinatra – aktywizacja integracyjna przez 
sztukę”, na czterotygodniowych warsztatach wokalnych 
poświęconych pieśniom i piosenkom związanym z życiem 
i pontyfikatem Jana Pawła II, spotykała się grupa osób ko-
chających śpiew i pragnących uczcić tę szczególną rocznicę. 

Projekt „Mozart kontra Sinatra – Aktywizacja integra-
cyjna poprzez Sztukę” jest przedsięwzięciem artystycz-
nym odbywającym się od 2012 r. Miejski Ośrodek Kultury 
w Nowym Wiśniczu już po raz drugi podjął się współrealiza-
cji projektu. W roku 2019, w ramach wakacyjnych warszta-
tów wokalnych, 
został przygo-
towany koncert 
galowy zapre-
zentowany 15 
sierpnia na 
estradzie wiśni-
ckiego Rynku. 

Jego celem 
jest integracja 
i aktywizacja 
osób w różnym 
wieku oraz roz-
wijanie relacji 
m i ę d z y p o k o -
leniowych pod 
kierunkiem mu-
zyka i wokalisty, 
a zarazem na-
uczyciela śpie-
wu i emisji gło-
su Mirosława 
Witkowskiego 

ze „Stowarzyszenia Muzyka Świata AKORD” oraz Kariny 
Grandys – instruktora wokalnego MOK w Nowym Wiśniczu. 
Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznawać elemen-
ty techniki śpiewu, interpretacji piosenek i wyrazu artystycz-
nego, jak również doświadczyć radości wspólnego śpiewa-
nia i niezwykłej pozytywnej atmosfery towarzyszącej pro-
jektowi. Bez wątpienia wartością projektu była możliwość 
współtworzenia przedsięwzięcia z doświadczonym artystą, 
stypendystą Ministra Kultury (w ramach programu „Młoda 
Polska” dla wyróżniających się polskich artystów młodego 
pokolenia), uczestnika programu telewizyjnego „The Voice 
of Poland”, zdobywcy I nagrody w Gali Pięciolecia telewi-
zyjnego programu „Szansa na Sukces”, czy też uczestnika 
finału programu X-Factor w Bratysławie i głównego inicja-
tora projektu, Mirosława Witkowskiego.

Jako zwieńczenie warsztatów, 27 września 2020 r. 
w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym 
Wiśniczu, odbył się koncert pn. „Wiśniczanie Janowi 
Pawłowi II”. Żywiołowe aranżacje utworów w stylu gospel 
przeplatały się z lirycznymi i nastrojowymi partiami wokal-
nymi, tworząc niepowtarzalny klimat i podniosły charakter 
koncertu.

Wspólny występ instruktorów i uczestników dostarczył 
odbiorcom wiele radości, wzruszeń, nutę nostalgii i zadumy. 
Zasłyszane (chociaż ogólnie wszystkim znane) słowa pieśni 
skłaniały do refleksji i wspomnień jakże ważnego przesła-
nia Jana Pawła II „O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś” na 
długo pozostały w naszych sercach. 

Koncert został zakończony wspólnym złożeniem kwia-
tów przy pomniku Jana Pawła II. 

Karina Grandys
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Zaczynam pisać ten artykuł 
w ostatnim dniu trwania mojej 
izolacji domowej, spowodowa-
nej zakażeniem popularnym wi-
rusem, którego nazwy nie będę 
wspominał, aby od niej odpocząć 
psychicznie. Imię tego mikroba 
wraz z wywoływaną przez niego 
chorobą  odmieniane jest ostatnio 
wszędzie przez każdego i przez 
wszystkie przypadki, on sam zaś 
nie ma względu na żadną osobę, 

więc nie omija również zarządza-
jących naszym krajem ani bezpośrednio walczących z nim 
pracowników służby zdrowia.  

Może to trochę dziwne, ale cieszę się, że mogłem prze-
być zakażenie, przez co chyba lepiej będę rozumiał to, 
przez co przechodzą moi pacjenci. Począwszy od emocji 
związanych z pierwszymi objawami i powziętym podejrze-
niem choroby, przez decyzję o nie pójściu do pracy i pozo-
staniu w domu, następnie uzyskanie zlecenia na test i stanie 
w wielogodzinnej kolejce do pobrania wymazu (trzęsąc się 
z zimna nasilonego przez ogarniające ciało dreszcze), po 
kilkudniowe oczekiwanie na wynik, powikłane awarią in-
ternetowego systemu udostępniającego wyniki pacjentom. 
Kiedy okazało się, że jednak jestem „pozytywny”, pojawi-
ła się szczególna troska o osoby, z którymi się widziałem 
w okresie wylęgania choroby i musiały zostać podjęte de-
cyzje dotyczące odizolowania się przynajmniej od części 
domowników. W związku z tym wyczekiwanie na telefon 
ze strony sanepidu przerwałem, samemu telefonując do tej 
instytucji.

Dzięki wyrozumiałości i cierpliwości mojej żony, uda-
ło mi się zorganizować domowe stanowisko pracy zdalnej, 
dzięki czemu przez 9 dni mogłem choćby konsultować nie-
których pacjentów przez telefon i kontynuować ich stałe 
leczenie, wypisując elektroniczne recepty. W czasie wy-
konywania przeze mnie obowiązków służbowych, moja 
żona, sama będąc chorą, zajmowała się naszymi dziećmi, 
bynajmniej nie wykazującymi żadnych objawów chorobo-
wych, wciąż pełnymi energii i chęci do zabawy – to dzięki 
niej ponad 300 pacjentów w okresie mojej izolacji mogło 
skorzystać z mojej pomocy. Wielki szacunek należy się też 
personelowi Przychodni w Wiśniczu i Ośrodka Zdrowia 
w Królówce, z którym byłem w stałym kontakcie dotyczą-
cym bieżących spraw pacjentów i organizacji pracy. W tym 
okresie nastąpił akurat gwałtowny wzrost liczby osób zapa-
dających na „moją” chorobę, nie nudziłem się więc, logując 
do raz działającego lepiej, raz gorzej systemu umożliwia-
jącego wystawianie zleceń na wymazy, sprawdzanie wyni-
ków i czasu automatycznie narzucanej u osób „dodatnich” 
izolacji i ewentualnie jej przedłużanie, określanie terminów 
wizyt kontrolnych… 

Przepisy prawa zobowiązują każdego lekarza podejrze-
wającego chorobę zakaźną do wywiązania się  z dodatko-
wych formalnych obowiązków. Niestety w każdym sezo-

OKIEM LEKARZA
nie infekcyjnym nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich 
chętnych pacjentów w danym dniu, tym bardziej teraz, gdy 
wizyta pacjenta podejrzanego o chorobę zakaźną związa-
na jest z dodatkowymi procedurami wymaganymi przez 
prawo, często nie będzie możliwe udzielenie porady lekar-
skiej w danym dniu każdemu, kto by tego chciał. W ciągu 
ostatnich 4 tygodni tylko u mnie pod opieką było ponad 
120 osób z podejrzeniem choroby zakaźnej,  u większości 
spośród nich potwierdzono zakażenie, a przecież są też 
inni potrzebujący pomocy. Przychodnia zajmowała się też 
ostatnio pacjentami, którym karetki pogotowia i Szpitalny 
Oddział Ratunkowy (SOR) odmawiają pomocy z uwa-
gi na przeciążenie systemu opieki zdrowotnej. Osoba po 
utracie przytomności, która normalnie byłaby zbadana na 
SOR, trafia do naszego gabinetu lub wymaga wizyty domo-
wej i poświęcenia wiele więcej uwagi. Ponadto pod naszą 
opieką pozostają osoby, których stan wymaga ubrania się 
przez personel w „strój kosmonauty”, celem zredukowania 
ryzyka przeniesienia ewentualnego zakażenia. To ubieranie 
i rozbieranie również zajmuje kilka chwil. 

Chorych przybywa, a od 18 listopada SANEPID w swoim 
komunikacie internetowym przestał podawać liczbę zaka-
żonych w poszczególnych gminach Powiatu Bocheńskiego. 
Kiedy kończę pisać ten artykuł, w naszej gminie było 255 
potwierdzonych przypadków, z czego większość przybyła 
w ciągu ostatnich 5 tygodni. Aby zbliżyć się do rzeczywi-
stości, można spokojnie przemnożyć podaną liczbę przez 5 
lub nawet 10, biorąc pod uwagę osoby bezobjawowe, cho-
rych którzy pomimo objawów nie zgłosili się do lekarza, 
osoby z fałszywie ujemnym wynikiem badania lub te, które 
nie zostały wysłane na badanie z innych przyczyn. Oznacza 
to, że prawdopodobnie nawet około 20% populacji naszej 
gminy zostało już zakażone. Już teraz stanowi to duże wy-
zwanie, z drugiej strony musimy być gotowi na więcej. 

Dorzucić do tego można jeszcze braki kadrowe powo-
dowane przez przebywanie personelu na kwarantannie czy 
izolacji. Podczas gdy ja wróciłem do pracy w normalnej 
formie, inne osoby z naszego personelu zostały zakażone. 
Niestety dość ciężko zachorowała jedna z naszych lekarek, 
której stan wymagał hospitalizacji. Obowiązki nieobec-
nych z trudem będą musieli udźwignąć ci, którzy pozostali 
w miejscu pracy. Naszego położenia nie poprawia fakt, że 
co około 3 tygodnie następują zmiany prawne dotyczące 
opieki nad pacjentami zakażonymi – ledwo okrzepniemy 
w tym, co poznaliśmy, a tu nowe niespodzianki – z drugiej 
strony cóż, lekarz musi się stale rozwijać! 

Dla Przychodni w Wiśniczu dodatkowym utrudnieniem 
jest prowadzona w jej obrębie termomodernizacja budyn-
ku. Po zakończeniu prac będziemy cieszyć się komfortem 
cieplnym, jednak póki co pozbawieni grzejników pracow-
nicy oraz pacjenci niekiedy marzną. Powróciwszy z waka-
cyjnych urlopów pracownicy nie mieszczą się w połowie 
pozostawionego do użytku budynku, co wymusiło kłopot-
liwą dla pacjentów zmianę miejsca pracy poszczególnych 
lekarzy. I tak z uwagi na brak gabinetów przez pewien 
czas przyjmowałem chorych tylko w Ośrodku Zdrowia w 

Lek. Krzysztof Kubiak
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Królówce. Z powodu braku miejsca dla fizjoterapeutów w 
Nowym Wiśniczu, rehabilitacja czasowo została przenie-
siona do Ośrodka Zdrowia w Muchówce, co z kolei skutku-
je tym, że pacjenci z Muchówki zmuszeni są do uzyskiwa-
nia pomocy w Wiśniczu lub Królówce. Także dentyści jak 
i administracja naszego Zakładu przenieśli się czasowo do 
Królówki. To wszystko oczywiście może ulegać dalszym 
zmianom, gdy gabinety w Wiśniczu „zwolnią się” z powo-
du ewentualnego zachorowania czy kwarantanny kolejnych 
lekarzy…  

Wszystkie te kłopoty wikłają możliwość wiarygodnego 
planowania wizyt lekarskich w odległych terminach, dlate-
go też podjęliśmy decyzję, by czasowo zawiesić możliwość 
rejestracji chorych do lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej z wyprzedzeniem czasowym. Pacjenci są obecnie 
rejestrowani do lekarza rodzinnego dopiero w danym dniu. 
Osoby objęte kwarantanną lub izolacją domową, pragnące 
dostać się do lekarza wyłącznie w celu otrzymania ZUS 
ZLA informuję, że w ich przypadku zwolnienie lekarskie 
nie jest niezbędne do uzyskania zasiłku chorobowego. 
Formalności z tym związane 
można załatwić u pracodawcy, 
który potwierdzi sytuację pra-
cownika, zasięgając informa-
cji w Zakładzie Ubezpieczeń 
Zdrowotnych. Obecnie po 
ustąpieniu objawów choro-
by i upływie odpowiednie-
go czasu, nie wykonuje się 
testów kontrolnych, nie ma 
więc potrzeby uzyskiwania 
skierowania na kolejny wy-
maz. Najważniejsze jest, by 
w zakresie 8-10 dobie trwa-
nia izolacji skontaktować się 
z lekarzem, który zdecyduje 
o konieczności dalszego jej trwania. Warto też wiedzieć, 
że lekarz nie zajmuje się nakładaniem ani zdejmowaniem 
kwarantanny, czyli odosobnienia danej osoby, u której po-
wzięto podejrzenie wystąpienia choroby, ale która nie ma 
wyniku potwierdzającego zakażenie. Lekarz może jedynie 
zakończyć w odpowiednim czasie lub przedłużyć izolację, 
czyli odosobnienie danej osoby związane z potwierdzonym 
laboratoryjnie zakażeniem. Generalnie sprawy związane 
z kwarantanną załatwimy w sanepidzie, a z izolacją – u le-
karza. Poza tym system od niedawna nakłada automatycz-
nie kwarantannę dla wszystkich osób, którym lekarz wyda 
zlecenie na wykonanie wymazu, na co nie mamy wpływu. 
Podczas kwarantanny można bezkarnie opuścić miejsce po-
bytu jedynie celem realizacji zlecenia na badanie w kierun-
ku zakażenia.

Niestety aż do 5 dni przedłużyliśmy chwilowo maksy-
malny czas oczekiwania na wystawienie recepty na leki 
stałe. Ułatwieniem dla części pacjentów może się przy tym 
okazać długoterminowa recepta elektroniczna na leki sta-
łe, ważna nawet rok, przeznaczona dla osób chorujących 
przewlekle, ale będących w stabilnym stanie. Zamiast za-
mawiać u lekarza co miesiąc po jednym opakowaniu leków, 

za każdym razem czekając kilka dni na wypisanie recepty, 
można zamówić więcej opakowań leków na jednej recepcie 
z zaznaczeniem, że chce się je wykupywać po jednym opa-
kowaniu co miesiąc. Nie trzeba wówczas wydać wielkich 
pieniędzy z góry na kilka miesięcy leczenia, a można robić 
to stopniowo, jak dotychczas, z pominięciem czasu przezna-
czonego na oczekiwanie na kolejną receptę. 

Mimo wszystkich utrudnień w dostępie do służby zdro-
wia apeluję, by nie odwlekać „w nieskończoność” wizyt le-
karskich związanych z potencjalnie poważnymi chorobami 
innymi, niż ta obecnie najmodniejsza. Jak wspominałem we 
wcześniejszych artykułach, choroby serca i naczyń oraz no-
wotwory pozostaną głównymi przyczynami niepełnospraw-
ności i śmiertelności w naszym społeczeństwie, a skutki za-
niedbań w tych obszarach możemy odczuć boleśnie za kilka 
lat. Nie pozwólmy na to! Póki badania są jeszcze możliwe do 
wykonywania, korzystajmy z tego. Nie zapominajmy o zasa-
dach zdrowego stylu życia. A jeśli trafiliśmy na kwarantannę 
lub izolację domową, przeznaczmy ją na zacieśnienie więzi 
ze „współizolowanymi”, poświęćmy czas na zagłębienie się 

w tajniki zdrowej kuchni – jedz-
my warzywa i owoce, których je-
sienią nie brakuje, wypijajmy od-
powiednią ilość bezalkoholowych 
płynów, poznajmy i wdrażajmy 
ćwiczenia fizyczne możliwe do 
wykonania w domu, wysypiajmy 
się, nie musząc wcześnie wstawać 
do pracy czy szkoły, otwierajmy 
okna, a jeśli mamy możliwość, 
wyjdźmy przed dom pograbić li-
ście i zaczerpnąć tak cennych, bo 
coraz krócej obecnych w ciągu 
dnia promieni słonecznych… 

Nieco optymizmu pozwala 
nabrać fakt, że pomimo tak dużej 

liczby zakażonych, w naszej gminie nadal nie obserwuje-
my znaczącego wzrostu umieralności, co prawdopodobnie 
wiąże się z łagodniejszą odmianą wirusa obecnego w naszej 
populacji. Kiedy więc te wszystkie utrudnienia się skończą? 
Nadal nie wiadomo. Póki co, apeluję o bezterminową wy-
rozumiałość dla wszystkich pracowników służby zdrowia 
i dla siebie nawzajem, jako dla ludzi. Szanujmy nie tylko 
swoje, ale przede wszystkim cudze zdrowie, nie podejmując 
ryzykownych zachowań mogących skutkować zakażeniem. 
Jeśli na podstawie wyniku wymazu zostaniemy uznani za 
zakażonych, pocieszmy się, że po wyzdrowieniu nie bę-
dziemy już trafiać na kwarantannę po kontakcie z innymi 
zakażonymi. Pamiętajmy, że będąc już ozdrowieńcami, mo-
żemy spróbować pomóc innym chorym, przez oddanie krwi 
zawierającej osocze z naszymi przeciwciałami – zaintere-
sowanych zachęcam do telefonicznego kontaktu z punktem 
krwiodastwa w Bochni. Gdziekolwiek i jakkolwiek przyj-
dzie, Drogim Czytelnikom, celebrować święta wieńczące 
kończący się rok, życzę wszystkim nadziei, którą może 
zrodzić w każdym sercu wiara w Tego, który powinien być 
głównym przedmiotem rozmyślań w tym czasie.

Krzysztof Kubiak

Termomodernizacja budynku SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu.
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Kanalizacja ul. Kazimierza Wielkiego.

WYBRANE INWESTYCJE I FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 
Kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej 

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła inwestycję pn.: 
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kazimierza 
Wielkiego w Nowym Wiśniczu” realizowaną w ramach 
operacji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa – aglome-
racja Nowy Wiśnicz w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 
5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 
Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr. z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej o długości ok. 232 mb wraz z przykana-
likami o łącznej długości 64 mb. Koszt inwestycji to blisko 
320 000,00 zł. W zakresie robót odtworzeniowych dokona-
no wymiany nawierzchni chodnika z kostki brukowej na 
kolektorze sanitarnym.

Ponadto w ramach powyższej operacji Gmina Nowy 
Wiśnicz zrealizowała II etap budowy kanalizacji sanitar-
nej na oś. Leszczyny (Nowy Wiśnicz, Olchawa). W ra-
mach zadania powstało 125 mb sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przykanalikami. Koszt realizacji zadania to blisko  
50 000,00 zł.

W Starym Wiśniczu natomiast powstał 200 m odcinek 
kanalizacji sanitarnej od drogi Południowej w kierunku 

Wiśnicza Małego. Koszt budowy tego odcinka to około  
75 000,00 zł.

Gmina Nowy Wiśnicz podpisała umowę na rozbudowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olchawa 
i Leksandrowa. Inwestycja będzie realizowana w ramach 
zadań: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa – aglomeracja 
Nowy Wiśnicz” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w Gminie Nowy Wiśnicz poza granicami aglomeracji 
– Etap I.” W efekcie prowadzonych prac w Leksandrowej 
powstanie 615 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączami natomiast w Olchawie- 691,5 mb. Rozbudowa ma 
się zakończyć jeszcze w tym roku.

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Nowy Wiśnicz

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła prace przy budowie 
sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Kobylu, 
Leksandrowej, Łomnej oraz Starym Wiśniczu, o rozpoczę-
ciu których informowaliśmy w poprzednim wydaniu WW.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargo-
wego na ww zadanie pozostały środki, które przeznaczo-
no do realizacji II etapu budowy sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia ulicznego w Leksandrowej, Łomnej i Starym 
Wiśniczu. W pierwszej z wymienionych miejscowości po-
wstało 134,6 m sieci z 3 słupami z oprawami LED. Środki na 
realizację tego zadania pochodziły z Funduszu Sołeckiego 
miejscowości i wyniosły ponad 12 000,00 zł. W Łomnej 
w ramach II etapu prac zamontowano 1 słup z oprawą le-
dową za kwotę prawie 8 000,00 zł. Natomiast w Starym 
Wiśniczu (Podgródek) wybudowano 65 m sieci (kablem 
ziemnym) z 1 słupem z oprawą typu LED za kwotę prawie 8 
600,00 zł. W przysiółku Krzywdówka powstało 153 m sieci 
wraz z 3 słupami z oprawami ledowymi za kwotę prawie 
11 600,00 zł. Środki na realizację II etapu prac w Łomnej 
i Starym Wiśniczu pochodziły z Funduszu Sołeckiego miej-
scowości oraz z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz.

Ponadto w ramach realizacji zadania  pn. „Zmiana para-
metrów drogi wojewódzkiej nr 965 polegająca na budowie 
instalacji oświetlenia ulicznego w m. Muchówka dz. nr 254” 
wybudowano 220 m sieci napowietrznej z 4 słupami z opra-
wami ledowymi. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł  

Oświetlenie w Muchówce.
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prawie 19 600,00 zł, pokryto go z budżetu gminy.

Przebudowa drogi powiatowej w Królówce
Trwają prace w ramach realizowanego przez Starostwo 

Powiatowe w Bochni, a współfinansowanego przez Gminę 
Nowy Wiśnicz, zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2082K na odcinku I-w km od 3+042,00 do km3+958,00 
oraz na odcinku II- w km od 4+175,00 do km 4+715,00 
w miejscowości Królówka, Powiat Bocheński”. Zakres 
prac na drugiej części inwestycji obejmuje dokończenie 
budowy chodnika wraz z wykonaniem kanalizacji desz-
czowej na odcinku od mostu przy szkole do ostatnich bu-
dynków. Ponadto zamontowane zostaną lampy solarne przy 
Gackowych Potokach, powstanie wyniesione przejście dla 
pieszych w rejonie szkoły oraz nowa nawierzchnia asfalto-
wa. Całość robót na drugim odcinku przewidziana jest do 
wykonania w 2020 r.

Zakończenie całości inwestycji planowane jest na koniec 
listopada 2021r. Wartość realizowanego zadania to blisko 3 
138 900,00 zł, w roku bieżącym przekazano ok. 321 500,00 
zł z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz.

Chodnik przy drodze powiatowej w Chronowie
Gmina Nowy Wiśnicz udzieliła wsparcia finanso-

wego Powiatowi Bocheńskiemu na budowę chodnika 
w Chronowie w ciągu drogi powiatowej nr 2078K Kobyle 
– Lipnica Górna. Powstał tam 117 metrowy odcinek ciągu 
pieszego. Gmina partycypuje w 50% kosztów jego budowy. 
Kwota ta wynosi 93 935,32 zł, natomiast łączna wartość in-
westycji to 187 870,65 zł. 

Remont alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym 
Wiśniczu

Zakończono prace remontowe ciągów pieszych na 
Cmentarzu Komunalnym w Nowym Wiśniczu. Alejki zy-
skały nową nawierzchnię z kostki brukowej wraz z no-
wymi obrzeżami. Powstał również nowy odcinek chodni-
ka łączący główną alejkę z wejściem bocznym od strony 
zachodniej. Prace obejmowały również wymianę punktu 
poboru wody, teraz korzystanie z niego będzie znacznie  
wygodniejsze. Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi 
Kołodziejczykowi za bezpłatne użyczenie maszyn budow-
lanych (ładowarki i zagęszczarki) oraz Panu Januszowi 
Kaimowi za minikoparkę, dzięki czemu prace przebiegały 
znacznie sprawniej. Panowie niejednokrotnie już służy-
li swoją pomocą w wykonywaniu różnych prac remonto-
wych na terenie naszej gminy, za co jesteśmy im wdzięczni. 
Remont był przeprowadzony przez pracowników Zakładu 
Usług Komunalnych, natomiast materiał potrzebny na ich 
wykonanie został zakupiony przez gminę w ramach środ-
ków z budżetu obywatelskiego miasta Nowy Wiśnicz. 
Koszt poniesionych wydatków na ten cel wyniósł ok. 69 tys. 
zł. Nowa nawierzchnia poprawiła komfort i bezpieczeństwo 
korzystających z cmentarza, a jednocześnie jej ujednolice-
nie wpłynęło korzystnie na wygląd ogólny alejek. 

Budowy chodników w ciągu dróg gminnych na terenie 
gminy Nowy Wiśnicz 

Zakończyły się prace prowadzone przez Gminę Nowy 
Wiśnicz w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 

Przebudowa drogi powiatowej w Królówce.

Cmentarz Komunalny w Nowym Wiśniczu.

Chodnik w Chronowie. Chodnik w Kopalinach.
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Remont kapliczki w Leksandrowej
Gmina Nowy Wiśnicz od kilkunastu lat remontuje ka-

pliczki, które współtworzą nasz krajobraz od wieków. 
Usytuowane na polach, przy drogach – wszędzie tam są 
znakiem sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. 
Fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota dla 
upamiętnienia znaczących dla miejscowej wspólnoty wyda-
rzeń, niejednokrotnie stanowią ważny element budowania 
jej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

Pod koniec października br. zakończyły się prace konser-
watorsko-restauratorskie przy słupowej drewnianej kaplicz-
ce z rzeźbą stiukową św. Anny Samotrzeciej z 1863r. znaj-
dującej się w miejscowości Leksandrowa. Prace te polegały 
m.in. na demontażu kapliczki i wykonaniu nowego funda-
mentu z metalowym stelażem, kompleksowym oczyszcze-
niu drewna, odtworzeniu tekstu inskrypcji, oczyszczeniu 
i pomalowaniu zadaszenia, uzupełnieniu brakujących scho-
dów, a te, które się zachowały osadzono na suchym beto-
nie i wypoziomowano. Teren wokół kapliczki został upo-
rządkowany i prace odebrano bez zastrzeżeń. Koszt prze-
prowadzonych prac wyniósł 19 500,00 zł, w tym kwota  
10 000,00 zł została sfinansowana ze środków Województwa 
Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 
2020”.

        

Projekt „Odkrywamy Małopolskę”
W dwóch pierwszych miesiącach roku szkolnego 

2020/2021 zrealizowany został projekt pn. „Odkrywam 

Kopaliny - Stary Wiśnicz wraz z wykonaniem chodnika, 
muru z palisady i kanalizacją opadową w miejscowości 
Kopaliny-etap IV. Dzięki nim powstał m.in. około 100 m 
odcinek chodnika. Prace na kwotę prawie 107 000,00 zł sfi-
nansowane zostały z budżetu gminy. 

Również w Chronowie, w ramach realizacji I etapu za-
dania, powstał chodnik w ciągu drogi gminnej nr 580273 
K Chronów – Krasna Góra. Nowy odcinek, którego koszty 
budowy wyniosły prawie 40 000,00 zł, ma 30 mb długości. 

Zakup traktorka-kosiarki
W ramach budżetu obywatelskiego 2020 wsi Kobyle 

oraz środków pochodzących z budżetu Gminy Nowy 
Wiśnicz  zakupiono traktorek- kosiarkę firmy Cedrus StarJet 
UJ102/24H PRO za kwotę 21 800,00 zł do utrzymania na-
wierzchni boiska sportowego. Zakupiony sprzęt przyczyni 
się do efektywnego dbania o stan murawy, a tym samym do 
poprawy warunków treningowych miłośników piłki nożnej. 

Plac zabaw przy SP w Muchówce
W ramach realizacji zadania pn.: „Remont i rozbudowa 

placu zabaw z elementami siłowni przy Szkole Podstawowej 
w Muchówce” Gmina Nowy Wiśnicz wykonała ogrodzenie 
panelowe wraz z dwuskrzydłową bramą wjazdową i furt-
ką wejściową. Zamontowano również nowe ławki, zestaw 
zabawowy, huśtawkę typu bocianie gniazdo oraz położo-
no nową nawierzchnię poliuretanową. Prace prowadzone 
były w ramach zadania Funduszu Sołeckiego oraz Budżetu 
Obywatelskiego Sołectwa Muchówka. Łączna kwota wy-
konanych prac to ok. 119 tys. zł. W najbliższym czasie roz-
budowany zostanie monitoring, który poprawi bezpieczeń-
stwo wokół szkoły oraz placu zabaw.

Zakupiony traktorek-kosiarka.

Ogrodzenie placu zabaw w Muchówce.

Kapliczka w Leksandrowej.
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Małopolskę”. Było to możliwe dzięki pomocy finanso-
wej otrzymanej przez Gminę Nowy Wiśnicz z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Celem 
projektu było wsparcie turystyki szkolnej poprzez dofinan-
sowanie, w kwocie 14 600,00 zł, do wyjazdów krajoznaw-
czo-turystycznych dla uczniów szkół podstawowych z te-
renu gminy. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli 
w atrakcyjnych wycieczkach, m.in. do Ojcowa, Oświęcimia, 
Wadowic, Krynicy oraz spędzili aktywnie czas. 

W tym trudnym okresie ogólnoświatowej pandemii, 
ograniczonego kontaktu i integracji, umożliwienie ucz-
niom wyjazdu było urozmaiceniem i odskocznią od tej 
smutnej rzeczywistości, przy zachowaniu wszelkich obo-
wiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z reżimem 
sanitarnym.

 Nowy sprzęt ratowniczy dla gminnych jednostek OSP
Gmina Nowy Wiśnicz w ramach zadania pn. „Wsparcie 

jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Wiśnicz po-
przez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania 
przed klęskami żywiołowymi oraz zakup sprzętu i urzą-
dzeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020 Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych po-
zyskała środki finansowe na zakup sprzętu ratowniczego. 

Nowy specjalistyczny sprzęt ratowniczy został prze-
kazany w dniu 15.10.2020r. wszystkim jednostkom OSP 
z terenu gminy. Przekazane wyposażenie techniczne objęło 
między innymi: turbowentylator oddymiający (2 szt.), agre-
gat prądotwórczy (9 szt.), maszt z pompą ręczną (9 szt.), 
motopompę półszlamową (9 szt.), zaporę przeciwpowo-
dziową (27 szt.), pilarkę do drewna (9 szt.), podkrzesywar-
kę spalinową (9 szt.),  rozdzielacz kulowy (18 szt.), deskę 
ortopedyczną ze stabilizacją i pasami (9 szt.). Wartość za-
kupionego sprzętu opiewa na kwotę 234 167,64 zł, w tym 
dofinansowanie w kwocie blisko 115 tys. zł.

Namiot do walki z Covid-19 dla OSP Nowy Wiśnicz
Końcem sierpnia br. Wicemarszałek Województwa 

Małopolskiego, Łukasz Smółka, przekazał małopolskim 
strażakom ochotnikom 50 specjalnych namiotów, któ-
re posłużą do prowadzenia działań związanych z walką 
z COVID-19. Jeden z nich wraz z dodatkowym wyposa-
żeniem trafił do jednostki OSP Nowy Wiśnicz. Oprócz 
namiotu strażacy otrzymali m.in. przyczepę transportową, 
agregat prądotwórczy, nagrzewnicę olejową, 10 łóżek po-
lowych, 10 foteli/krzeseł składanych, stolik polowy oraz 
śpiwory.

Namioty zakupiono w ramach pakietu medycznego 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej i zostały sfinanso-
wane m.in. z Funduszy Europejskich. W czasie epidemii 
sprzęt będzie wykorzystywany jako polowe izby przyjęć. 
W razie konieczności w namiotach zostaną wydzielone 
miejsca dla chorych. Ponadto namioty będą mogły służyć 
jako magazyny dla leków, środków ochrony osobistej czy 
sprzętu medycznego. Obiekty będą przystosowane do wy-
konania dekontaminacji i fumigacji.

   
Odnawialne Źródła Energii w gminie

W sierpniu br. rozpoczęły się montaże instalacji foto-
woltaicznych w ramach projektu pn. „Partnerski Projekt 
Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla 
Gmin Województwa Małopolskiego”, realizowanego jako 
projekt partnerski w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów zakresie 
polityki spójności finansowanych w ramach perspektywy 
finansowej 2014-2020, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, Działanie 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych”. 

W pierwszej kolejności zostały zamontowane instala-
cje fotowoltaiczne o mocy powyżej 6,4kW. W kolejnych 
miesiącach następował montaż instalacji fotowoltaicznych 
o mniejszych mocach, instalacji solarnych do cieplej wody 
użytkowej oraz pomp ciepła.  Łączna kwota ww.  projektu 
opiewa na kwotę 1 920 000zł, z czego dofinansowanie wy-
nosi ok. 1 060 000zł.

 

Nowy sprzęt dla OSP.

Namiot do walki z Covid-19 dla OSP.
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Nowy wizerunek stołówki szkolnej
Gmina Nowy Wiśnicz w okresie wakacyjnym przepro-

wadziła prace remontowe stołówki w Szkole Podstawowej 
w Starym Wiśniczu. Pomieszczenia kuchni i stołówki zosta-
ły również doposażone w niezbędne sprzęty. Było to moż-
liwe dzięki pozyskanym środkom w wysokości 80 000,00 
zł, przyznanym w ramach rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu”. Całość przeprowadzonych prac opiewa 
na kwotę 98 890,93 zł.

W ramach realizacji prac remontowych wykonano nastę-
pujące zadania:
1. Prace remontowo – adaptacyjne polegające na uspraw-
nieniu wentylacji mechanicznej, nawiewnej, cyklinowaniu 
podłóg oraz demontażu starej boazerii w jadalni, szpachlo-
waniu i malowaniu ścian. Pozwoli to uczniom na spożywa-
nie posiłków w odpowiednio komfortowych warunkach. 
2. Wyposażenie stanowisk obróbki cieplnej: zakupiono 
dwie kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem 
elektrycznym, dwa taborety gazowe, patelnię elektryczną 
oraz okap centralny, przyścienny, wentylator dachowy i na-
grzewnicę elektryczną z termostatem. Wyposażenie kuchni 
w taki sprzęt zdecydowanie wpłynie na jakość wydawanych 
posiłków.
3. Wyposażenie stanowiska sporządzania potraw, napojów 
oraz produkcji ciast: zakupiono zmywarkę oraz szafy chłod-
nicze, co w dużym stopniu będzie wpływać na utrzymanie 
odpowiedniej higieny nie tylko miejsca pracy, ale również 
przechowywanych artykułów spożywczych.
4. Wyposażenie stanowiska obróbki wstępnej: zakupiono 
szatkownicę do warzyw oraz drobny sprzęt kuchenny po-
zwalający na odpowiednie przygotowanie posiłków dopaso-
wanych do potrzeb dzieci.
5. Wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spoży-
wania posiłków poprzez zakup odpowiednich stołów oraz 
krzeseł. Nowe meble dostosowane są do metrażu pomiesz-
czenia, powodując tym samym idealne zagospodarowanie 
przestrzeni małej jadalni.

 Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym i zaku-
pom szkoła zyskała odnowione, bezpieczne, przyjemne po-
mieszczenia, w których dobrze się pracuje i spożywa posiłki.

Projekt „Umiem pływać”
Po raz kolejny Gmina Nowy Wiśnicz przystąpiła do pro-

jektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współ-
finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w porozumieniu z Małopolskim Okręgowym Związkiem 
Pływackim. W projekcie bierze udział łącznie 90 uczniów 
z klas od I do III szkół podstawowych z terenu gminy Nowy 
Wiśnicz. Zajęcia odbywają się na Krytej Pływalni im. Jana 
Kota w Bochni. Celem projektu jest nabycie przez najmłod-
szych umiejętności i podstaw poprawnej techniki pływania. 
Koszt, jaki pokrywa gmina Nowy Wiśnicz w związku z re-
alizacją w/w projektu opiewa na kwotę około 16 300,00 zł. 

Nowe nawierzchnie asfaltowe
Gmina Nowy Wiśnicz w ramach zadania pn: „Wykonanie 

nawierzchni asfaltowych na terenie gminy Nowy Wiśnicz” 
wykonała: Część I. Remont dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Wiśnicz 
na kwotę brutto: 165 706,85. Inwestycję zrealizowano i sfi-
nansowano przy udziale środków w kwocie 73 457,00 zł po-
zyskanych z budżetu województwa małopolskiego. 
Na drogach zostały wykonane nowe nawierzchnie z mie-
szanek mineralno-bitumicznych na łącznych odcinkach 
o długości ok. 680 mb oraz podbudowy z kruszyw - łącznie 
ok. 660 mb. Prace zrealizowano we wszystkich sołectwach 
gminy. 

Natomiast w trakcie realizacji jest Część II. Wykonanie 
nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych i wewnętrz-
nych na terenie gminy Nowy Wiśnicz na kwotę brutto:  
418 011,07 zł. Prace finansowane są m.in. z BO. 

Prace przy termomodernizacji budynku ZUK i MOPS 
i SPG ZOZ.

Końcem października br. Gmina Nowy Wiśnicz zakoń-
czyła prace termomodernizacyjne w siedzibie ZUK i MOPS 

– Rynek 16 wykonywane w ramach zadania pn.: „Głęboka 
modernizacja energetyczna budynków administracyjnych 
oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Nowy Wiśnicz”. 
Koszt inwestycji to ok. 1 274 000,00 zł. Zakres prac w sie-

Zakupiony sprzęt.

Nowa nawierzchnia asfaltowa - droga w Olchawie.
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Funduszu Dróg Samorządowych jakie pozyskała Gmina 
Nowy Wiśnicz w latach 2018-2020 na łączną kwotę 2 482 
081,00 zł. 

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

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła modernizację boiska 
sportowego w miejscowości Kobyle. W ramach przedmio-
towego zadania wykonane zostały m.in.: piłkochwyty o wys. 
6 m, altana wypoczynkowa wraz z utwardzeniem terenu 
z kostki brukowej betonowej oraz monitoring terenu boiska.

Zamontowane zostały również nowe bramki do piłki 
nożnej. Pozyskano na ten cel dofinansowanie w wysokości 
80 240 zł w ramach programu „Małopolska Infrastruktura 
Rekreacyjno-Sportowa”.

Całkowity koszt realizacji wyniósł 148 437,63zł. Ponadto 
zakupiono obrzeża i kruszywo do utwardzenia terenu (budo-
wy parkingu) przy boisku sportowym w ramach BO.

Na podstawie danych
z Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;

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

  

dzibie ZUK i MOPS objął m.in.: wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, wewnętrz-
nych na poddaszu nieużytkowym, stropów wewnętrznych, 
wykonanie portali okiennych i drzwiowych oraz gzymsów, 
oczyszczenie i impregnację cokołu kamiennego, wymianę 
pokrycia dachowego, wykonanie opaski budynku od stro-
ny podwórza, modernizację systemu centralnego ogrzewa-
nia i c.w.u, modernizację kotłowni, wymianę kotła na kotły 
gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne dla części admini-
stracyjnej i indywidualnie dla mieszkań, wykonanie klima-
tyzacji, remont instalacji wod-kan, modernizację instalacji 
teletechnicznej, wymianę rynien i rur spustowych.

Natomiast prace remontowe prowadzone są jeszcze 
w Ośrodku Zdrowia w Nowym Wiśniczu. Prace termomo-
dernizacyjne obejmują m.in.: wykonanie ocieplenia stropu, 
ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją, wy-
mianę okien i drzwi zewnętrznych, remont schodów, obrób-
ki blacharskie, wymianę kotłów gazowych, instalacji cen-
tralnego ogrzewania oraz c.w.u. i kanalizacji wewnętrznej, 
remont instalacji odgromowej, remont instalacji elektrycz-
nej, wymianę oświetlenia z montażem paneli fotowoltaicz-
nych. Termin realizacji zadania to koniec sierpnia 2021r. 
Koszt inwestycji to blisko 1 275 890,05 zł.

 

Blisko 884 000 zł dofinansowania na przebudowę drogi 
gminnej z FDS

Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie w kwo-
cie 883 557,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dro-
gi gminnej nr 580273K Chronów – Krasna Góra na odcinku 
I – w km od 0+043 do km 0+342, na odcinku II – w km 
od 0+696 do km 0+877 w miejscowości Chronów, Gmina 
Nowy Wiśnicz” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
W związku z realizacją zadania zostanie wykonany m. in.: 
chodnik, ścieżka rowerowa z kanalizacją opadową, prze-
budowa przepustu oraz poszerzenie jezdni wraz z pobo-
czami. Koszt realizacji prac oszacowano na kwotę około 
1 767 115,00 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony 
w ramach naboru uzupełniającego na 2020 rok. Planowany 
termin zakończenia zadania to wrzesień 2021. Nadmienić 
należy, że jest to już 5 zadanie dofinansowane w ramach 

SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu.
Boisko sportowe w Kobylu. 

Altana przy boisku w Kobylu.
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i okolicznych plenerach. Pod nadzorem profesjonalnego in-
struktora Nordic Walking. zorganizowaliśmy 20 treningów, 
a zakupione z projektu kijki do tej dyscypliny sportowej po-
mogły zgłębić prawidłową technikę, odpowiednie ćwicze-
nia poprawiły postawę i prawidłową technikę chodzenia. 

Zimą, gdy aura nie sprzyjała już aktywności na ze-
wnątrz, przyszedł czas na zajęcia w Centrum Active-Artist 
w Nowym Wiśniczu. Seniorzy pod bacznym okiem wykwa-
lifikowanej kadry tego studia fitness, ćwiczyli swoją posta-
wę na piłkach, stołkach, matach czy z elastycznymi gumami. 
15 regularnych treningów uzupełniły zajęcia zumby, pilates, 
jogi czy ćwiczenia na zdrowy kręgosłup.

Kolejne etapy projektu pod nazwą „Zdrowo i smacznie” 
odbywały się głównie w galerii „Fakt” w piwnicach ratuszo-
wych. „Wnuczek gotuje babci - zapraszamy na pizzę” były 
to pierwsze warsztaty z tego cyklu. Gotowanie to zazwyczaj 
domena babci, ale nie tym razem. Tu młodsze pokolenie 
miało okazję nauczyć babcie czegoś o swoich ulubionych 
potrawach. Tymczasowa kuchnia, a w niej pyszna pizza, 
rogaliki i tarteletki, które wspólnie przygotowane, zostały 
jeszcze szybciej zjedzone ze smakiem.  

W sierpniu podczas wycieczki do Racławic odbyły się 
kolejne warsztaty - robienia pierogów i naleśników pod 
okiem doświadczonych szefów kuchni, a ich wspólna de-
gustacja była okazją do wspaniałej integracji wszystkich 
uczestników.

Pobyt w luksusowym hotelu „Mercure” Racławice - 
Dosłońce, zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych, 

takich jak winnica oraz 
skansen z makietą bitwy 
pod Racławicami, wieża 
widokowa to kilka punk-
tów w bogatym programie 
tej dwudniowej wycieczki. 

Nad prawidłowym 
odżywianiem się nie 
tylko seniorów czuwa-
ła pani dietetyk Dorota 
Włodzimirow. „Właściwe 
żywienie – strażnikiem 
odporności”, czyli co ro-
bić, by wyjść z błędne-
go koła chorób to temat 
pierwszego z dwóch spot-
kań. Natomiast po pre-
lekcji o zasadach zdrowej 
diety poznaliśmy przepisy 
na zdrowe potrawy i de-

sery, takie jak: leczo z ciecieżycy, pieczone ziem-
niaczki, a na deser pyszne, ale zdrowe „Rafaello” 
z fasoli. 

Kolejne spotkanie z tematem zdrowego odżywia-
nia zaowocowało m.in. przepisami na zupę z dyni. 
Podobnie gotowanie pt. „Tradycyjna kuchnia babć” 
to okazja, aby seniorzy pokazali swoim wnukom, 
jak gotować smaczne i tradycyjne potrawy, które, 

Jesień życia jest nieunikniona, ale nie musi oznaczać 
bierności i samotności. Wręcz przeciwnie, dzięki wydłu-
żaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, 
w tym także stanu zdrowia, może być to czas aktyw-
nej realizacji własnych pasji i marzeń. Aktywny senior 
w polskiej rzeczywistości, zwłaszcza w małych ośrod-
kach miejskich jest wciąż jeszcze czymś nowym.

Jednak powoli to się zmienia, m.in. dzięki takim 
organizacjom jak Stowarzyszenie 60+Nowy Wiśnicz, 
w którym seniorzy nie tylko aktywnie uczestniczą w ży-
ciu społecznym i kulturalnym, ale również sami są ini-
cjatorami różnych projektów. 

Początki Stowarzyszenia 60+ Nowy Wiśnicz sięgają 
2015 roku, a większość naszych pomysłów rodzi się na 
spotkaniach w Piwnicach Ratuszowych Rynek 1, gdzie 
mamy siedzibę. Jednym z ostatnich, najbardziej rozbudo-
wanym, czasochłonnym i satysfakcjonującym projektem 
jest zakończony w październiku 2020 r. „Aktywny Senior 
w Gminie Nowy Wiśnicz”.

Projekt rozpoczęty we wrześniu 2019 r. miał za zadanie 
aktywować seniorów z gminy Nowy Wiśnicz, zapewniając 
im dostęp do zajęć edukacyjno-warsztatowych, kultural-
nych oraz sportowych połączonych z ciekawymi wyjazda-
mi. Osoby w wieku 50 - 80 lat i więcej, z obszaru naszej 
gminy często skazane na społeczną izolację, mające ograni-
czone możliwości obcowania z wydarzeniami kulturalnymi 
znalazły w tym projekcie wsparcie, szansę na rozwój oraz 
integrację międzypokoleniową. Bogata oferta tematyczna 
zajęć pozwoliła wybrać każde-
mu coś dla siebie.

Cykl działań współtworzy-
ło Stowarzyszenie 60+ Nowy 
Wiśnicz, Klub Seniora w Nowym 
Wiśniczu oraz wszyscy chętni, 
którzy wzięli udział w projekcie. 

Na przełomie października 
i listopada 2019r. zachęciliśmy 
do zajęć na świeżym powietrzu, 
które odbyły się na malowniczo 
położonym boisku „Targowica” 

AKTYWNY SENIOR W GMINIE NOWY WIŚNICZ

Zajęcia ruchowe 
w Centrum Active - Artist,
oraz Nordic - walking 
na „Targowicy”.
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zem teatr J. Słowackiego. 
 „Chory z urojenia” to spektakl uwielbiany przez 

widzów, nieschodzący z afisza od ponad szesnastu 
lat. Ogromnie śmieszna i wiecznie aktualna klasycz-
na komedia Moliera. Śledziliśmy przygody Argana 
granego brawurowo przez Andrzeja Grabowskiego.

Projekt od początku do końca cieszył się dużym 
zainteresowaniem seniorów z terenu naszej gminy. 
Z każdym zadaniem przybywało uczestników i łącz-
nie w projekcie uczestniczyło 120 osób. Już są chęt-
ni na następne działania.

Projekt został sfinansowany w 75% 
z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w Krakowie. Bardzo dziękujemy.

Składamy także serdeczne podziękowania za 
pomoc w realizacji projektu instytu-
cjom i organizacjom, które nas wspiera-
ły: Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, 
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym 
Wiśniczu oraz Klub Seniora w Nowym 
Wiśniczu.

Dorota Dejnak

jak wiadomo, najlepiej smakują 
u babci. Mamy nadzieję, że se-
kretne przepisy, niejednokrotnie 
wykorzystywane od pokoleń, 
przetrwają w pamięci kolejnych 
pokoleń. W menu były pierogi 
ruskie, z serem, z owocami oraz 
kluski śląskie, pieczeń, buracz-
ki z chrzanem. Na deser: ciasto 
drożdżowe z kruszonką i czeko-
ladowe kulki mocy.

W temacie kulinariów należy 
wspomnieć również współpracę 
Stowarzyszenia 60+ w realizacji 

„Rodzinnego Rajdu Rowerowego”, 
który na stałe wpisał się w kalen-
darz wydarzeń w Nowym Wiśniczu. 

Była to wspaniała okazja do 
promocji i popularyzacji projektu 

„Aktywny senior w Gminie Nowy 
Wiśnicz”. Na stoisku stowarzysze-
nia znalazły się znakomite naleś-
niki z mięsem, szpinakiem, serem, 
dżemem, nutellą, parówką oraz 
pyszna drożdżówka pani Ani.

Nasz projekt umożliwił także wyjazdy do ope-
ry i teatru. Często, mimo chęci, seniorzy są odcię-
ci od wydarzeń kulturalnych tego typu. Dotarcie 
do opery czy teatru usytuowanego w odległym 
mieście dla ludzi z obszarów wiejskich stanowi 
nie lada kłopot. 

W październiku br. mieliśmy okazję podziwiać 
jedną z najsłynniejszych francuskich oper, jaką 
jest „Carmen” Bizeta. Miłość, pożądanie, za-
zdrość, śmierć - takimi słowami można w najkrót-
szy sposób streścić to dzieło.

Przedstawienie przypadło do gustu wszystkim 
miłośnikom opery, a także tym, którzy zobaczyli 
to widowisko po raz pierwszy. Także w paździer-
niku odwiedziliśmy ponownie Kraków, tym ra-

Stoisko Stowarzyszenia 60+ Nowy 
Wiśnicz podczas Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego.

Warsztaty robienia pierogów w Racławicach, 
Tradycyjna kuchnia babć oraz pizza w wykonaniu wnu-
ków w glerii „Fakt”.

Wyjazd do opery.
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Listopad, środek jesieni. Ostatnie pożółkłe liście spa-
dają z drzew. Przyroda zapada w zimowy sen. To zawsze 
czas, kiedy zaczynamy powoli podsumowywać kończący 
się rok. Przygotowywać do zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Snuć plany na następny rok. To zawsze mo-
ment, kiedy wszyscy podsumowujemy nasze dokonania, 
sukcesy, porażki. Staramy się wyciągać wnioski na przy-
szłość. I takie też były pod koniec roku moje dotychcza-
sowe artykuły „Patrząc z wysokości Baszty Bony”.

Ale pandemia Covid-19 sprawiła, że rok 2020 jest dla 
Muzeum Ziemi Wiśnickiej wyjątkowy. Niestety, nie w do-
brym tego słowa znaczeniu. Cóż można podsumowywać 
w roku, w którym mogliśmy normalnie pracować i rea-
lizować nasze cele i zadania, praktycznie tylko przez trzy 
miesiące. Bo nawet maj i czerwiec, kiedy otworzyliśmy 
nasze bramy dla zwiedzających po pierwszym lockdown’ie 
w niczym nie przypominały ostatnich czterech lat. Zabrakło 
przede wszystkim wycieczek szkolnych. Dopiero w waka-
cje ruch turystyczny wrócił do normalności. Momentami 
ilość zwiedzających była nawet większa niż w poprzednim, 
rekordowym roku. Jakaż była radość, że możemy normal-
nie pracować, że zaczyna wszystko wyglądać tak jak po-
winno. Tak było jeszcze we wrześniu. Zaczęły pojawiać się 
wycieczki szkolne, a ilość rezerwacji na początku paździer-
nika zaczęła powoli przypominać ubiegły rok. I wtedy wi-
rus przystąpił do kolejnego ataku. Jeszcze mocniejszego niż 
w marcu. I w ciągu tygodnia wycieczki zniknęły, odwołano 
rezerwacje, a my musieliśmy ponownie zamknąć zamek 
i muzeum. I gdy piszę te słowa już wiadomo, że nie będzie-
my mogli ich otworzyć, co najmniej do 28 grudnia.

Czy mam teraz wyliczać, jakie wydarzenia nie mogły 
się odbyć, czego nie mogliśmy zrealizować? Bez sensu. 
I tak wszyscy mamy 
wystarczająco popsute 
nastroje w tym roku. 
Ale też nie jest tak, że 
nic się nie udało i nie 
odbyło. Odświeżona 
i zmieniona została 
ekspozycja pomników 
Jana Pawła II autor-
stwa prof. Czesława 
Dźwigaja w salach tzw. 
zamkowej Kmitówki. 
Przygotowana zosta-
ła jubileuszowa eks-
pozycja poświęcona 
twórczości profesora 
Czesława Dźwigaja. 
Jej otwarcie połączo-
ne zostało z benefisem 
pana profesora, który 
przy wsparciu finan-
sowym Urzędu Miasta 
z o rg a n i z o w a l i ś m y 
w Sali Balowej wiśni-

ckiego zamku. Pozyskaliśmy też z MKiDN finansowanie 
na dwa projekty, dzięki którym zrekonstruowany został 
kolejny fragment murów na Bastionie wschodnim zamku 
oraz zrealizowany cykl koncertów „Tryptyk Wiśnicki, czyli 
historia muzyką pisana”.

I właśnie przy tym ostatnim projekcie chciałbym się 
chwilkę zatrzymać. Został on sfinansowany w prawie 
100% z programu „Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Założeniem programu minister-
stwa było, wsparcie realizacji przez instytucje kultury wyda-
rzeń kulturalnych, które będą ogólnie dostępne w Internecie 
i zrekompensują w ten sposób ograniczenia w dostępności 
do placówek kulturalnych, możliwości uczestniczenia kon-
certach, wystawach, itp.

W ramach naszego projektu w Sali Balowej wiśnickiego 
zamku odbyły się trzy koncerty:

- „Koncert Filmowy” z okazji 100-lecia polskiej muzyki fil-
mowej,

- „Koncert Papieski” z okazji 100. rocznicy urodzin Jana 
Pawła II,
- „Koncert Kolęd”.

Nie były one dostępne dla szerokiej publiczności, gdyż 
takie w chwili ich nagrywania obowiązywały ograniczenia 
związane z pandemią. Nie będę się też o nich rozpisywał, 
ponieważ wszystkie trzy są dostępne na stronie Zamek 
Wiśnicz na You Tube, na profilu Muzeum Ziemi Wiśnickiej 
na Facebook oraz na stronie zamekwisnicz.pl (w aktualnoś-
ciach). Ale serdecznie namawiam i zapraszam państwa do 
ich obejrzenia. Można je sobie obejrzeć w dowolnym mo-
mencie, jak również z You Tuba „ściągnąć” na swój laptop 
czy smartfon.  Ich formuła, inna niż przy tradycyjnych kon-
certach, jest naszym autorskim pomysłem, a czy dobrym - 

PATRZĄC Z WYSOKOŚCI BASZTY BONY

Tryptyk Wiśnicki – Koncert Kolęd.
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proszę, niech państwo ocenią sami.
Może ktoś się zapytać, że kon-

certy z okazji takich ważnych 
rocznic to rozumie, ale skąd po-
mysł na koncert kolęd i w dodat-
ku we wrześniu?. Uprzedzając 
takie pytania, od razu odpowiem. 
Tak wczesne nagranie koncertu 
wynikało z regulaminu programu 
„Kultura w sieci”, który wymagał, 
aby wszystkie projekty zostały 
zrealizowane i rozliczone do koń-
ca października br. A czemu ko-
lędy? Chcieliśmy podtrzymać już 
kilkuletnią tradycję koncertów no-
worocznych na wiśnickim zamku. 
A ponieważ z wszystkich prognoz 
dotyczących pandemii Covid-19 
wynikało, że należy bardzo poważ-
nie brać pod uwagę, iż w styczniu 
koronawirus będzie jeszcze sta-
nowił zagrożenie, postanowiliśmy 
nagrać koncert wcześniej. Można go oglądać już teraz, ale 
przed Świętami Bożego Narodzenia, gdy świąteczna scene-
ria zagości na dobre na wiśnickim rynku, nagramy jeszcze 
specjalną zapowiedź tego koncertu i już w całości w Wigilię 
zaprosimy całą Polskę na kolędy z Wiśnicza. Mamy nadzie-
ję, że w ten świąteczno-noworoczny czas sprawimy trochę 
radości wszystkim mieszkańcom ziemi wiśnickiej, a Polsce 
przekażemy troszeczkę atmosfery wiśnickich świąt.

Kończąc, powinienem coś napisać na temat planów na 
przyszły rok. Ale cóż można dzisiaj napisać wiarygodne-
go, jeśli tak naprawdę nie wiadomo, czego spodziewać się 
zwłaszcza w pierwszej połowie nowego roku?. Dlatego 
o planach Muzeum 
Ziemi Wiśnickiej 
w 2021 roku na-
piszemy w pierw-
szym przyszło-
rocznym wyda-
niu „Wiadomości 
W i ś n i c k i c h ” . 
Kiedy może bę-
dzie już wiadomo 
czy koszmar pan-
demii mamy już 
za sobą. Mam jed-
nak dla państwa 
chociaż jedną za-
powiedź związaną 
z nowym rokiem. 
Jeżeli tylko wa-
runki i przepisy 
pozwolą szyku-
jemy dla wszyst-
kich mieszkańców 
ziemi wiśnickiej 
w pierwszy stycz-

niowy weekend noworoczną niespodziankę. A jaką? O tym 
powiadomimy niezwłocznie, jak tylko będziemy wiedzieli, 
że możemy ją zrealizować. I z pewnością ta informacja do-
trze do wszystkich państwa.

A póki co, cały zespół Muzeum Ziemi Wiśnickiej życzy 
czytelnikom Wiadomości Wiśnickich i wszystkim miesz-
kańcom Gminy Nowy Wiśnicz zdrowych, spokojnych i ro-
dzinnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego co najlep-
sze w 2021 roku!

                                                        Piotr Pyziak

Tryptyk Wiśnicki – Koncert Papieski.

Tryptyk Wiśnicki – Koncert Papieski.
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„SIŁA MUZYKI” W PARKU 400-LECIA

Park 400-lecia został udo-
stępniony mieszkańcom gminy 
Nowy Wiśnicz na początku tego 
roku. Przestrzeń ta została za-
projektowana i zagospodarowana 
z okazji 400-letniej rocznicy loka-
cji Nowego Wiśnicza. Znajdujący 
się na wzgórzu zamkowym obiekt 
jest idealnym miejscem do spędze-
nia wolnych chwil na łonie natury, 
a także dopełnieniem wiśnickiej 
infrastruktury rekreacyjno- tury-
stycznej.

To właśnie tam, w niedzielę 15 
sierpnia, odbył się koncert pod na-
zwą „Siła muzyki”, który stał się 
nieoficjalną inauguracją i pierwszym 
wydarzeniem odbywającym się 
w tym niezwykle uroczym miejscu 
w aranżacji parkowej. Podczas ar-
tystycznych występów publiczność 
mogła wysłuchać nastrojowego kon-
certu Strażackiej Orkiestry Dętej ze 
Starego Wiśnicza. W dalszej części 
programu prezentowali swoje mu-
zyczne talenty uczestnicy zajęć wo-
kalnych prowadzonych przy MOK 
przez Panią Karinę Grandys.

Ze względu na czas epidemicz-
ny przedsięwzięcie zostało zorgani-
zowane w kameralnych warunkach, 
a „siła muzyki” pozwalała na nowo 
poczuć „ducha” wspólnotowych 
spotkań mieszkańców ziemi wiśni-
ckiej, które zakończył występ ze-
społu „The rock teens”, działającego 
przy wiśnickim MOK.

Tego dnia do rodzinnych spa-
cerów zachęcały również wystawy 
w tzw. „plenerowej galerii” na wiś-
nickim Rynku. Można było obejrzeć 
zorganizowaną ekspozycję wieńców 
dożynkowych, które jako dar dzięk-
czynny rokrocznie są przynoszone 
15 sierpnia do wiśnickiej świątyni, 
oraz czasową wystawę pn. „Sakralne 
Dziedzictwo Ziemi Wiśnickiej”.

Irena Michalczyk

Na zdjęciach:
Koncert Strażackiej Orkiestry Dętej 
ze Starego Wiśnicza, 
występ zespołu „The rock teens”,
oraz publiczność zgromadzona 
w plenerowym amfiteatrze.
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WAKACYJNE KINO PLENEROWE

Rozrywka na świeżym powietrzu? Ależ tak!  
Wakacje to okres, kiedy często myślimy nad cie-
kawym sposobem zagospodarowania długich 
wieczorów. 

Taką inicjatywą było kino plenerowe na tere-
nie Parku 400-lecia w Nowym Wiśniczu,  w so-
boty sierpnia i września. Wydarzenie, które zor-
ganizowali członkowie stowarzyszenia działają-
cego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Lubomirskiego i pracownicy MOK w Nowym 
Wiśniczu, cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

Wybór miejsca pomógł stworzyć odpowied-
ni klimat. Zabawa na tle pięknego krajobrazu, gra 
świateł stały się wymarzoną oprawą dla filmowych 
projekcji: „Najlepsze najgorsze wakacje” (2013) - 
opowieść o nieśmiałym nastolatku, który z rodziną 
wyjeżdża na wakacje oraz „Jurassic World” (2015) 
- film przygodowy.

Seanse uatrakcyjniły bezpłatne kupony upoważniające do losowania 
upominków w dniu projekcji. Szczęśliwcy stali się posiadaczami akceso-
riów komputerowych i gadżetów.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Województwa 
Małopolskiego, Gminy Nowy Wiśnicz. Pomogli nam również: Restauracja 
& Hotel Panorama  Krzysztof  Kołodziejczyk Nowy Wiśnicz, Firma 
Produkcyjno – Handlowo - Usługowa „BILIT”  Renata i Jerzy Dymurowie, 
Firma „DANIEC” Łukasz Daniec Olchawa, Zakład Robót Inżynieryjno-
Budowlanych Michał Anioł Stary Wiśnicz, Anna, Łukasz Taborowie Stary 
Wiśnicz, FHU „RAFI” Rafał Rosiek Stary Wiśnicz, Myjnia Samoobsługowa 
Marta Rafał Rosiek, Poligrafia „ISA” Izabela Fielek Kopaliny, Granit – Pol 
S.C. Urszula Paweł Słowikowie Nowy Wiśnicz.

Zakupiony profesjonalny rzutnik i ekran do projekcji będzie wykorzy-
stywany w przyszłych latach i da szansę na realizację podobnych pomysłów.

Małgorzata Korta
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ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
W październiku, 

w Szkołach Podstawowych 
Gminy Nowy Wiśnicz, 
miały miejsce uroczystości 
ślubowania uczniów klas 
pierwszych. Niewątpliwie 
jest to jedno z najważniej-
szych wydarzeń w życiu 
każdego ucznia rozpoczy-
nającego swoją edukację, 
dlatego, mimo pandemii 
koronawirusa, uroczysto-
ści te miały podniosły, a za-
razem radosny charakter. 

Choć tym razem, ze 
względu na reżim sanitarny, 
w ślubowaniach nie mogli 
uczestniczyć rodzice, to jed-
nak  pierwszoklasiści, ubrani 
w stroje galowe, niecierpli-
wie oczekiwali na najważ-
niejszy moment uroczystości 
– pasowanie na ucznia. 

Po pasowaniu dzieci oficjalnie zostały przyjęte w poczet 
uczniów szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami spo-
łeczności szkolnej. Otrzymały legitymacje szkolne, dyplo-
my i słodkie upominki. Jak co roku Instytut Książki ufun-
dował w ramach kampanii „Mała książka - wielki człowiek”  
upominki książkowe dla każdego ucznia.

Kochani Pierwszoklasiści! Witamy Was w gronie braci 
uczniowskiej, cieszymy się, że jesteście już  pełnoprawnymi 
uczniami i życzymy samych  sukcesów na Waszej szkolnej 
drodze.

Bożena Głąb, 
Teresa Kowalska - Rydz

Szkoła Podstawowa w Kobylu klasa 1, wychowawca mgr Violetta 
Kiepura.

Szkoła Podstawowa w Starym Wiśniczu klasa 1, wychowawca 
mgr Jolanta Łacna.
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Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu klasa 1a, wychowawca mgr Beata Filipczyk.

Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu klasa 1c, wychowawca  mgr Ewa Mazanek.
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Szkoła Podstawowa w Chronowie klasa 1, wychowawca mgr Katarzyna Dudek.

Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu klasa 1d, wychowawca mgr Marta Pięta.
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Szkoła Podstawowa w Królówce klasa 1, wychowawca mgr Natalia Rudek.

Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu klasa 1b, wychowawca mgr Henryka Mulka.
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STYPENDIA BURMISTRZA NOWEGO WIŚNICZA 
ZA II PÓŁROCZE 2019/2020

Decyzją Komisji ds. stypendiów, której posiedzenie 
odbyło się w dniu 20 sierpnia br. w Ratuszu Miejskim 
w Nowym Wiśniczu, przyznano stypendia Burmistrza 
Nowego Wiśnicza w ramach programu wspierania edu-
kacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz. 

Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków Komisja 
przyznała stypendia za II półrocze roku szkolnego 
2019/2020 - 78 najzdolniejszym uczniom. 

Stypendia przyznano w czterech kategoriach: za wy-
bitne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne, za wybitne 
osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Oto nagrodzeni w poszczegółnych kategoriach:

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

W związku z panującą sytua-
cją epidemiologiczną nie została 
zorganizowana uroczystość wrę-
czenia dyplomów potwierdza-
jących przyznanie stypendium 
Burmistrza Nowego Wiśnicza. 
Dyplomy przekazano do dyrek-
torów placówek oświatowych, 
którzy wręczyli je uczniom.

Katarzyna Faber
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FESTIWAL NA ŻOŁNIERSKĄ NUTĘ
Piękno krajobrazu i zabytków dziedzictwa kulturo-

wego zachęca do odwiedzania ziemi wiśnickiej. Ale Nowy 
Wiśnicz i okoliczne miejscowości naszej gminy, to rów-
nież szczególne miejsca pamięci, do których najczęściej 
nawiązujemy w okresie obchodzonych rocznic – zbroj-
nych starć czy zwycięstw. Są to cmentarze wojenne, wy-
darzenia i postacie znaczące dla naszej „Małej Ojczyzny”, 
a także Narodu i Państwa Polskiego, w szczególności 
pomniki, krzyże przydrożne, kapliczki i tablice pamiąt-
kowe, które z biegiem lat wnikają w naszą codzienność 
i stają się cząstką nas. 

Taką ważną datą dla każdego Polaka jest Święto 
Niepodległości. W przededniu 11 listopada Miejski Ośrodek 
Kultury w Nowym Wiśniczu od wielu lat organizuje festiwal 
poświęcony piosence żołnierskiej i patriotycznej. Dzieci, 
młodzież i dorośli nie tylko chętnie uczestniczą w tym wy-
darzeniu, ale również chcą słuchać, a także śpiewać te, jakże 
melodyjne, piosenki. 

Wartością dodaną Festiwalu jest akcent edukacyjny, bo-
wiem utwory o zabarwieniu patriotyczno-historycznym 
ukazują w skrótowy sposób dzieje walk o wolność i niepod-
ległość Narodu polskiego.

Festiwal „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wie-
ki”, to projekt adresowany do społeczności województwa 
małopolskiego. Ideą, która przyświecała zapoczątkowa-
niuFestiwalu, było stworzenie okazji do radosnych i twór-
czych spotkań artystycznych. Ze względów epidemicznych 
podczas tegorocznej, XVIII edycja festiwalu, aby zachować 
wytyczne dystansu społecznego, zmuszeni byliśmy zre-

Wyróżnienie w kategorii 14-17 lat. Aleksandra Olipra

zygnować z kategorii grup wokalnych, chórów i zespołów. 
Natomiast wokaliści wystąpili w trzech kategoriach wieko-
wych, ale bez udziału publiczności. 

Aby zrekompensować uczestnikom brak możliwości 
zorganizowania finałowego Koncertu Laureatów, który rok-
rocznie odbywał się w Sali Rycerskiej Wiśnickiego Zamku, 
na bazie tegorocznych przesłuchań konkursowych został 
nakręcony film. Mamy nadzieję że będzie on chociaż na-
miastką wrażeń i emocji, które każdorazowo towarzyszyły 
wcześniejszym edycjom Festiwalu. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSBUAYjWTHM&
feature=youtu.be 

Leszek Marszałek

Książka Jacka Faiweathera pt. The Volunteer, która 
miała promocję rok temu w Nowym Jorku, Londynie 
i Warszawie, stała się światowym bestselerem. 

Przetłumaczona na dwadzieścia pięć języ-
ków, dopiero teraz ukazała się w języku pol-
skim. Premiera tej książki, pod polskim tytu-
łem „Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej misji 
Witolda Pileckiego” miała miejsce w Oświęcimiu-
Auschwitz i 26 września w Bochni. Spotkanie 
z Jackim Faiweatherem zorganizowane zostało 
przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej w niedawno otwartej Tężni na 
Plantach Salinarnych. 

Autor książki był korespondentem wojen-
nym The Washington Post i Deily Telegraph na Bliskim 
Wschodzie w Afganistanie i Iraku, tam interesując się ru-
chem oporu w różnych krajach, dowiedział się o historii 
Witolda Pileckiego i jego konspiracyjnej działalności. Ze 
zdziwieniem zorientował się, że nie ma o nim żadnych tłu-
maczeń i materiałów w języku angielskim. Fascynacja tą 
postacią spowodowała, że przyjechał do Polski i poświę-
cił pięć lat na zbieranie dokumentacji. Podczas zbierania 
materiałów i pisania książki, śledząc między innymi drogę 

OCHOTNIK. PRAWDZIWA HISTORIA TAJNEJ MISJI 
WITOLDA PILECKIEGO

ucieczki Witolda Pileckiego z obozu w Auschwitz kilka-
krotnie odwiedził Bochnię i Koryznówkę w Wiśniczu. 

Stanisław Domański

29.09.2020 r., przed Muzeum Pamiątek po Janie Matejce  
„Koryznówka” w Wiśniczu. Od lewej: Jack Fairweather, Maria 
Serafińska-Domańska, Grażyna Kasprowicz, Małgorzata 
Więckowska, Stanisław Domański, Magdalena Janeczek. 
Fot. Stanisław Mróz  
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KRÓLÓWCE
W dzisiejszym świecie szybkiego rozwoju technolo-

gicznego, kontaktów drogą telefoniczną lub internetową, 
organizacje takie jak Koła Gospodyń Wiejskich prze-
żywają swój renesans. Organizacja taka powstała rów-
nież w niezwykle malowniczej miejscowości gminy Nowy 
Wiśnicz – w Królówce. 

Formalnie 12 sierpnia 2019 r. KGW Królówka zostało 
zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. W jej szeregi wstąpiło trzydzieści jeden Pań 
w różnym wieku, uzupełniając się w działaniu dla wspól-
nego dobra. Jak same mówią ….Co prawda, jeszcze krótki 
okres naszego działania, ale mamy głowy pełne pomysłów 
i ręce gotowe do ich realizacji. Panie podejmują coraz cie-
kawsze inicjatywy na rzecz swojej wsi i jej mieszkańców. 
Możliwe jest to również dzięki przyznawanym środkom, 
które organizacja otrzymuje.

W początkowym etapie funkcjonowania panie pomyśla-
ły o swej identyfikacji. Powstało logo oraz strój, który (…) 
nawiązuje do ubioru naszych babć, rdzennych królewianek. 
Najwięcej wpływu widać w uszytych spódnicach. Kiedyś 
były one jednobarwne z wszytym kolorowym pasem i za-
kładane na większe święta, takie jak np. odpust parafialny. 
Podobne starałyśmy się odwzorować - wyjaśniają członki-
nie. Nieocenioną pomocą służyła pani Ania, która kierowała 
i wykonywała najtrudniejsze zadania krawieckie. Dzisiaj 
wszystkie członkinie mogą pochwalić się pięknymi strojami 
scalającymi wizerunkowo grupę. Po raz pierwszy zaprezen-
towały się w nich 22 września 2019 r. podczas Rodzinnego 
Pikniku Naukowego w Szkole Podstawowej w Królówce. 
Na uroczystość przygotowały również wspaniałe ciasta, 
ciasteczka oraz napoje, ukazując swe talenty kulinarne. 
Uczestnicy imprezy kosztując tych specjałów, wyrażali 

swój zachwyt nad walorami smakowymi potraw. Pierwsza 
publiczna prezentacja najbardziej zapada w pamięć. Panie 
tak ją dzisiaj wspominają: Wszyscy tam zgromadzeni: ro-
dzice, nauczyciele oraz pani Burmistrz, byli pod wielkim 
wrażeniem. Gratulowali pomysłów i strojów. Nam te opinie 
dodały skrzydeł i jeszcze bardziej zmotywowały do działania. 

W tradycję i historię Królówki wpisała się wiklina. 
Miejscowi gospodarze przez długi okres zajmowali się 
wyplataniem koszy, wianków i z czasem bardzo cieka-
wych i oryginalnych wyrobów, bowiem materiał dawał 
duże możliwości. KGW postanowiło, że tego elementu też 
nie może zabraknąć w imprezach, w których biorą udział. 
Własnoręcznie ścinały wiklinę, a dzięki pomocy i życzliwo-
ści mieszkanki wsi - pani Zofii, dzisiaj mogą prezentować 
piękne kosze, koszyczki i tace. Mają one też walor funkcjo-
nalny, to w nich podawane są poczęstunki, które przygoto-
wują.

Z czasem zwiększała się ilość działań i różnorodność im-
prez, w których brały udział. Jesienią 2019 r. w Centrum Jana 
Pawła II w Krakowie uczestniczyły w obchodach 25-lecia 
ARiMR. W okresie przedświątecznym przygotowały ozdoby 
choinkowe i potrawy wigilijne, by wziąć udział w Jarmarku 
Bożonarodzeniowym w Nowym Wiśniczu, w bieżącym 
roku powstał wieniec dożynkowy zaprezentowany pod-
czas dożynek w Nowym Wiśniczu. Aktywnie włączyły się 
również w szycie maseczek przekazanych potrzebującym. 
Mimo, że pandemia mocno ograniczyła plany chcą się nadal 
rozwijać, kultywować tradycję regionu, aktywnie korzystać 
z kursów i szkoleń, aby później swoją profesjonalną wiedzą 
dzielić się z innymi.

Na ręce Pani Przewodniczącej przekazujemy życzenia 
zdrowia, pomyślności, nowych twórczych pomysłów, dal-
szej wytrwałości w działaniu na rzecz lokalnego środowiska. 
Jesteśmy przekonani, że Wasza inicjatywa zachęci innych 
do twórczego działania.

Paulina Mus

Stoisko KGW z Królówki podczas Małopolskiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego w Nowym Wiśniczu.

Gospodynie przed centrum Jana Pawła II w Krakowie, gdzie odby-
ły się obchody 25-lecia ARiMR.
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 „ARTSTYL” W LEKSANDROWEJ
Pracownia Ceramiki w Leksandrowej 

założona została przez dwie kobiety, 
Urszulę oraz  Dagmarę, które wiąże nie 
tylko pokrewieństwo, ale także zaanga-
żowanie i miłość do wspólnego hobby, 
jakim jest ceramika. 

Dzielona przez matkę 
i córkę pasja przyczyniła się do powstania 
w 2011 roku Pracowni Ceramiki „ArtStyl” 
w Leksandrowej. Pracownia ta powstała 
z marzeń artystek oraz chęci stworzenia 
miejsca realizacji swoich umiejętności i po-
mysłów. Zdobyte zaplecze wiedzy podczas 
nauki w wiśnickim Liceum Plastycznym 
na profilu ceramika artystyczna, dało ar-
tystkom podstawę do dzielenia się swoi-
mi umiejętnościami z innymi. Dodatkowy 
udział w odpowiednim szkoleniu bizneso-
wym, a także wykształcenie pedagogiczne 
Pani Dagmary nie tylko umożliwiło otwar-
cie stacjonarnego sklepu z wyrobami pra-
cowni „ArtStyl”, ale także pozwoliło na prowadzenie war-
sztatów edukacyjnych dla najmłodszych i dorosłych.

O ceramice artystki mówią z pełnym zaangażowaniem 
i pasją, dla nich jest to magiczny świat żywiołów: ziemi, 
czyli gliny, wody i powietrza zapewniających plastyczność 
i suszenie oraz ognia, który utrwala stworzone kształty. 
Glina jest wyjątkowym surowcem pozwalającym formować 
przeróżne prace oraz stanowi nadzwyczajny materiał umoż-
liwiający indywidualną wypowiedź artystyczną przy tworze-
niu przedmiotów dekoracyjnych jak i użytkowych. Proces 
tworzenia wytworów ceramicznych jest czasochłonny i wy-
maga odpowiedniej wiedzy oraz uwagi podczas formowa-
nia kształtów, zdobienia i wypalania. Wychodzące spod ręki 
Pani Dagmary oraz Pani Urszuli prace pełnią nie tylko funk-
cję ozdobną, ale również tworzone są w celu użytkowym. 

Dlatego w katalogu ceramicznych wytworów pracowni 
„ArtStyl” znajdują się między innymi „łapacze snów”, figur-
ki busów „VW” oraz wazony i patery. Twórczynie często 
przygotowują prace pod indywidualne zamówienie klienta, 
który przekazuje im swoją wizję, jednak duża część produk-
tów jest powielana według własnych wzorów i możliwości 
swobody artystycznej. Jak opowiadają, inspiracje czerpią 
z otaczającego je świata przyrody, architektury i kultury, za-
równo bliskich, lokalnych okolic, ale również z odległych 
miejsc odwiedzonych podczas licznych rodzinnych podró-
ży. Wspomnienia przekształcają się w pomysły, a te kolejno 
w dzieła, którym poświęcają nie tylko wiele czasu i uwagi, 
ale również serca. 

Historia ceramiki sięga tysięcy lat przed Chrystusem, 
od wieków towarzyszyła ludzkości, a jej techniki były 

i nadal są przekazywane 
z pokolenia na pokolenie, 
tym samym kontynuując 
krzewienie kultury i trady-
cji. Właścicielki Pracowni 
Ceramicznej „ArtStyl” 
w Leksandrowej wyrażają 
wdzięczność, że mają dziś 
możliwość czerpania inspi-
racji z powstałych przed laty 
dzieł oraz że mogą pozosta-
wić po sobie ślad i zapisać 
na ceramicznych kartach hi-
storii ułamek własnych efe-
merycznych emocji i chwil.

Irena Michalczyk

Twórczynie ceramicznych dzieł Pracowni Ceramiki „ArtStyl”.

 Pracownia Ceramiki „ArtStyl” w Leksandrowej.
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PRZYJECHAŁY DO WIŚNICZA ŻARCIOWOZY

ny punkt animacji z niestrudzonymi klaunami, którzy „ser-
wowali” wciągające w zabawę konkursy.

I chociaż oferta „żarciowozowego” biesiadowa-
nia dalece różni się od specjałów z receptur Stanisława 
Czernieckiego, autora pierwszej polskiej książki kuchar-
skiej Compendium ferculorum, czyli zebranie potraw…, 
która przez co najmniej całe stulecia w przemożny sposób 
kształtowała polskie gusta kulinarne, to myślę, że również 
warto było spróbować i tych smaków.

Leszek Marszałek

Kiedy wydawało się, że letni sezon rodzin-
nych festynów kulturalno-rekreacyjnych 
z racji epidemii w tym roku jest niemożliwy, 
wrzesień okazał się dość łaskawy. Ciepła koń-
cówka lata, zluzowanie obostrzeń reżimu sa-
nitarnego i stopniowy powrót do normalności 
pozwoliły na realizację spotkania z kulinaria-
mi „całego świata”. 

Jadło zostało przywiezione do Nowego 
Wiśnicza w tzw. „Żarciowozach”. Pod tą nazwą 
kryje się organizacja zrzeszająca kulinarną elitę 
Foodtrucków w Polsce. Dwanaście kolorowych 
pojazdów, które pełniąc formę „budki na kół-
kach” z przysłowiowymi frytkami czy z keba-
bem, w dniach 18-20 września zaparkowało na 
Rynku w Nowym Wiśniczu tworząc w tym cza-
sie swoistą jadłodajnię. Pośrodku placu zostały 
postawione hale namiotowe i parasole z ławo-stołami.

Bogata oferta niecodziennej kuchni i ciekawość spróbo-
wania różnorodnych smaków, zgromadziła niemało sympa-
tyków fast-food (owego) jedzenia, które stało się również 
okazją do rodzinno-towarzyskich spotkań. W „żarciowo-
zach” można było zamówić m.in. węgierskie langosze, ame-
rykańskie burgery, tybetańskie pierożki na parze, hiszpań-
skie churrosy, meksykańskie quesadilla, kurczaki w stylu 
Kentucky, tureckie specjały, węgierskie kurtosze, owoce 
w czekoladzie, belgijskie frytki, greckie pity oraz tajskie 
makarony. 

Dla najmłodszych oprócz bogatej oferty smakowej lo-
dów, napojów czy owoców w czekoladzie został zapewnio-
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ROWEROWE POŻEGNANIE LATA
Od kilku lat przyjęło się, że na ziemi wiśnickiej 

z kalendarzowym latem żegnamy się, uczestnicząc 
w „Rodzinnym Rajdzie Rowerowym - śladami zabytków, 
legend i historii”. Nie inaczej było 20 września 2020 roku. 
Słoneczna pogoda oraz atrakcje towarzyszące przedsię-
wzięciu zgromadziły ponad stu osobową grupę sympaty-
ków jazdy na rowerze i równie liczną publiczność. 

Dwudziestokilometrowa trasa (na mapie rajdu oznaczo-
na jako niebieska) prowadziła po malowniczych szlakach 
ziemi wiśnickiej, a każdy mógł skorzystać z jej kulturowo-

-rekreacyjnych i sportowych walorów. Były strome podjaz-
dy, zjazdy z górki i trasy widokowe. Można było poczuć 
chłód lasu i zapach łąki. Dodatkowo trzeba było wykazać się 
znajomością topograficzną i czujnością, bowiem na szlaku 
zastały oznaczone trzy punkty kontrolne. Przy wyznaczo-
nych przez organizatorów, przydrożnych kapliczkach (słu-
powej, szafkowej i domkowej), trzeba było się zatrzymać, 
zapoznać z zamieszczonym opisem obiektu i poświadczyć   
przybiciem pieczęci na kuponie rajdu. Komplet zdobytych 
stempli gwarantował możliwość wzięcia udziału w losowa-
niu nagrody głównej, którą był rower. 

Najmłodsi mogli skorzystać z trasy różowej, która pro-
wadziła z Nowego Wiśnicza przez Zagrody do Miasteczka 
Ruchu Drogowego w Starym Wiśniczu, gdzie odbyły się 
konkursy i zabawy zorganizowane przez animatorów sportu, 
za udział w których również zdobywało się pieczątki. 

Nad bezpieczeństwem uczestników (na kluczowych 
przejazdach drogowych) czuwały zastępy strażaków 
z Nowego Wiśnicza, Kobyla i Starego Wiśnicza, a na trasie 
cyklistom towarzyszył radiowóz wiśnickiej Policji, ambu-
lans z ratownikami medycznymi oraz wóz techniczny or-
ganizatorów. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy pomyślnie 
i bezpiecznie dotarli do mety, gdzie czekały na nich różne 

atrakcje – ciepły posiłek oraz napoje i owoce przygotowane 
przez Stowarzyszenie 60+ Nowy Wiśnicz, a także równie 
smaczne jedzenie z dwunastu „Żarciowozów”, które po 
raz pierwszy przyjechały do Wiśnicza i przez weekend ser-
wowały „food truck-ową” kuchnię „z całego świata”. Dla 
wszystkich uczestników i przybyłej publiczności został zor-
ganizowany pokaz ekstremalnych akrobacji rowerowych w  
wykonaniu Mateusza Kowalczyka, jednego z czołowych 
zawodników Polskiego Trialu Rowerowego.

Ostatnim akcentem Rajdu było wręczenie uczestni-
kom pamiątkowych medali, dyplomów i nagród z rąk Pani 
Burmistrz Małgorzaty Więckowskiej, zastępcy Burmistrza 
Reginy Wielgus, Prezesa Stowarzyszenia 60+ Doroty Dejnak 

oraz Dyrektora MOK Leszka 
Marszałka. Wśród uczestników 
Rajdu rozlosowana została na-
groda główna (rower), która 
w tym roku trafiła do rodziny 
ze Starego Wiśnicza. 

Aby ukazać walory tu-
rystyczne ziemi wiśnickiej 
oraz promować rodziną re-
kreację rowerową,  organiza-
torzy nakręcili obraz filmo-
wy z VI edycji Rajdu. Film 
można obejrzeć za pośred-
nictwem strony internetowej 
organizatorów - Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Nowym 
Wiśniczu oraz Urzędu Miasta 
i Gminy w Nowym Wiśniczu 
-https://www.facebook.com/
g m i n a n o w y w i s n i c z / v i -
deos/1260701570945503 

Leszek Marszałek 
 

Laureatka z główną nagrodą Rajdu.

Start z Rynku w Nowym Wiśniczu - przed uczestnikami 20 km trasa.
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Z KOPALIN DO CZESTOCHOWY

Jak już wcześniej pisaliśmy na łamach „WW”, trady-
cyjnie 15 sierpnia do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowym Wiśniczu przynoszone są plony i płody pól, sa-
dów i łąk w postaci wieńców dożynkowych w tym wyko-
nany przez świetlicę w Kopalinach. 

Sołtys naszej wsi Grzegorz Kuchnik zaproponował, aby 
nasz wieniec zgłosić również do konkursu na najpiękniejszy, 
tradycyjny wieniec dożynkowy w powiecie, który rokrocz-
nie jest organizowany przez Starostwo Powiatowe w Bochni 
i parafię pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni. Wszyscy za-
reagowaliśmy na ten pomysł bardzo entuzjastycznie i posta-
nowiliśmy wysłać zgłoszenie.

Kopaliny na Dożynkach Powiatowych w Bochni 
W dniu konkursu 16 sierpnia 2020 r. uzupełniliśmy wie-

niec o świeże kwiaty i dokonaliśmy ostatnich poprawek, na-
stępnie udaliśmy się do Bochni. Uroczystości Dożynkowe 
rozpoczęły się na pl. gen. Okulickiego, gdzie został uformo-
wany korowód dożynkowy, który udał się do Bazyliki św. 
Mikołaja. Po uroczystej Mszy Św. na Placu Sanktuaryjnym 
zaprezentowano wszystkie zgłoszone w konkursie wieńce. 
Jak przyznali organizatorzy poziom artystyczny w tym roku 
był bardzo wysoki. Komisja konkursowa miała trudne zada-
nie, a obrady trwały bardzo długo.

Przy ocenie kierowano się następującymi kryteriami: 
zgodność wykonania wieńca z tradycyjną techniką wicia, 
różnorodność użytych do wykonania wieńca podstawowych 

materiałów naturalnych, ogólny wyraz artystyczny i forma 
plastyczna, sposób prezentacji wieńca, w tym stroje re-
gionalne grupy wieńcowej oraz pomysłowość wykonania 
wieńca.

Przy ogłaszaniu wyników wszystkim towarzyszyły 
ogromne emocje, kiedy usłyszeliśmy, że Kopaliny zajęły 
zaszczytne pierwsze miejsce, cała nasz grupa była w szoku, 
nikt się tego nie spodziewał, gdyż wieniec robiliśmy po raz 
pierwszy.

Detale wieńca - misterny napis z ziarenek maku - „400 lat Parafii” 

Wystawa wieńców dożynkowych na wiśnickim rynku 15 sierpnia.
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swojego przemówienia dzię-
kował rolnikom za trud, cięż-
ką pracę, a także za bezpie-
czeństwo żywnościowe, jak-
że ważne zwłaszcza w czasie 
obecnej epidemii. 

Po Mszy św. poszliśmy 
się pokłonić przed Cudowny 
Obraz, powierzając swoje 
troski i prośby, ale też po-
dziękowania za otrzymane 
łaski Matkce Bożej. 

Na zakończenie naszej 
pielgrzymki, zapewne za 
sprawą niesionego wieńca, 
tablicy z nazwą naszej miej-

scowości oraz regionalnych strojów, w których reprezento-
waliśmy gminę i powiat ponowie mogliśmy podzielić się 
wrażeniami przed kamerami TVP, promując nasz małą miej-
scowość. Urywki wypowiedzi można było zobaczyć m.in. 
w materiałach informacyjnych „Teleexpressu”, „Panoramy” 
i głównego wydania „Wiadomości”.

Przed powrotem zwiedziliśmy jeszcze XXIX Krajową 
Wystawę Rolniczą oraz towarzyszące jej targi. Wracaliśmy 
zmęczeni, lecz zadowoleni i dumni, że mogliśmy godnie re-
prezentować Ziemię Wiśnicką oraz cały Powiat Bocheński.

Emilia Goryczko

Dożynki Jasnogórskie
Po wygranej na Dożynkach Powiatowych dostaliśmy za-

proszenie na Dożynki Jasnogórskie.
Wyjazd ten nie mógłby się odbyć gdyby nie zaangażo-

wanie i pomoc finansowa ks. Stanisława Kani proboszcza 
z Parafii Proszówki oraz organisty Piotra Waśniowskiego, 
szczególne podziękowania należą się także Urzędowi 
Miejskiemu w Nowym Wiśniczu za zorganizowanie trans-
portu na uroczystości.

Dożynki Jasnogórskie odbyły się 6 września 2020r., grupa 
przedstawicieli z Kopalin Piotr Kapała, Grzegorz Kuchnik, 
Joanna Pyrz, Emilia Goryczko, Katarzyna Goryczko, 
Patryk Brzegowy wraz z Księdzem Proboszczem naszej 
parafii, Krzysztofem Wąchałą, udała się do Częstochowy. 
Wczesnym rankiem pogoda nie zapowiadała się dobrze, pa-
dał deszcz, było bardzo zimno, jednak nie traciliśmy wiary 
i jak się okazało tuż przed Częstochową zaczęło się przebi-
jać piękne słońce. Uczestnikom pielgrzymki od razu popra-
wiły się humory.  

Prezentując się na Błoniach 
Jasnogórskich, wzbudzaliśmy zainte-
resowanie, już na wejściu zostaliśmy 
poproszeni o udzielenie wywiadu dla 
biura prasowego Jasna Góra.

Uczestniczyliśmy w Uroczystej 
Sumie z błogosławieństwem wień-
ców żniwnych, której Głównym 
Celebransem i głoszącym homilię był 
Ks. Arcybiskup Metropolita Białostocki 
Tadeusz Wojda SAC. W uroczystoś-
ciach tradycyjnie wziął udział prezy-
dent RP Andrzej Duda, który w trakcie 

Reprezentacja Kopalin 
z nagrodą w konkursie 
powiatowym w Bochni.

W drodze na błonia jasnogórskie w Częstochowie,
gdzie odbyły się główne uroczystości.

Delegacja Kopalin 
w Częstochowie.
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Swoją kapłańską i społeczną pracą „u podstaw” za-
pisuje się w gronie wybitnych księży parafii w Starym 
Wiśniczu oraz zasłużonych obywateli Nowego Wiśnicza. 
Dzisiaj warto przypomnieć postać duszpasterza 
Wincentego Wąsikiewicza, który umiejętnie łączył war-
tości wiary z hasłami polskiego pozytywizmu. Probostwo 
w parafii Stary Wiśnicz objął 1 listopada 1870 r.  

Urodził się 
w Brzesku 22 
stycznia 1815 
roku i w tym sa-
mym dniu zo-
stał ochrzczony. 
Przyszedł na 
świat w rodzinie 
rzemieślniczej. 
Tutaj ukończył 
szkołę podstawo-
wą, gimnazjum 
prawdopodobnie 
w Bochni, a studia 
filozoficzno-teo-
logiczne rozpo-
czął we Lwowie. 
Po pierwszym 
roku przenosi się 
do Tarnowa i tu 
święcenia kapłań-
skie przyjmuje 

10 sierpnia 1841 roku z rąk bpa Józefa Wojtarowicza. Na 
pierwszą parafię zostaje posłany do Białej, tam też pełni 
funkcję administratora. Tamtejszy dziekan, późniejszy bi-
skup Józef Pukalski napisał o nim: Dobrego usposobienia, 
temperament sangwiniczno-choleryczny, dużo czyta, a także 
pisze wiersze. Posiada godne pochwały liczne zalety. Uczy 
siedem godzin w czterech klasach i jedną w kościele. Był 
doskonałym mówcą i kaznodzieją ludowym. W pracy an-
gażował się na rzecz rozwoju szkolnictwa ludowego, zaj-
mowało to jego uwagę i wiele pracy poświęcił temu zada-
niu w kolejnych placówkach m.in. w Bulowicach, Radoczy, 
Wilamowicach. Od 23 czerwca 1853 roku objął probostwo 
w Męcinie i tu zostaje równocześnie dziekanem dekanatu. 
W kronice parafialnej pod datą 1864r. zapisano o założy-
cielu szkoły ludowej w Męcinie: Ks. Wincenty Wąsikiewicz, 
pisarz dzieł ludowych, redaktor, wielki patriota, starał się 
o podniesienie oświaty w parafii męcińskiej. Był inspekto-
rem szkół ludowych(...) a szkoła w Męcinie była wzorowo 
prowadzona i głośna z popisów dziatwy. Toteż prawie wszy-
scy starsi umią pisać.

Dokument z 15 czerwca 1867 r. informuje, że ksiądz 
wiedząc jak ważną rolę pełni rodzina w procesie kształcenia, 
udzielał upomnień rodzicom, którzy nieregularnie posyłali 
dzieci do szkoły, a jeśli to nie skutkowało i dodatkowo (…) 
gorszącym swoim przykładem wpływa na innych gospoda-
rzy i zakładowi szkolnemu wielce szkodliwym się staje C.K. 
Urząd Powiatowy uznaje go winnym przekroczenia przepi-

sów względem uczęszczania do szkół ludowych i zarządza 
(...) karę porządkową, która na fundusz szkoły do rąk W-go 
Jeg. Księdza Proboszcza (…) natychmiast złożyć ma. Ta me-
toda skuteczniejszą się stawała skoro zapisano, że wszyscy 
starsi posiedli umiejętność pisania. 

1 listopada 1870 roku objął probostwo w parafii Stary 
Wiśnicz. Dalej podejmuje kwestie rozwoju szkolnictwa 
ludowego w powiatach bocheńskim i brzeskim. Ksiądz 
Edward Wojtusik w pozycji „Duchowieństwo ludowe w die-
cezji tarnowskiej” napisał (…) był pierwszym organizatorem 
szkół ludowych i równocześnie I-szym inspektorem szkolnym 
od roku 1874 do roku 1877 na powiat bocheński i brzeski. 
Nadto za pracę i organizowanie kółek rolniczych i za pra-
cę oświatową na tym polu mianowany był wicemarszałkiem 
powiatu bocheńskiego (…). Dla kapłana ważna była także 
edukacja dorosłych w kwestii mądrego i dobrego gospo-
darowania na roli. Podejmując to zagadnienie, wydał dru-
kiem publikację: „Nauka o nawozie, która ukazuje, jakim 
sposobem rolnicy dochody swoje pomnożyćby mogli” oraz  

„Naukę dla szkół wiejskich o rozpoznawaniu gatunków 
roli, o jej uprawie i nawozie”, która kilkakrotnie ukazała 
się w Bochni. Sam też testował na polach plebańskich nowe 
odmiany nasion, dzielił się spostrzeżeniami o ich uprawie 
pisząc do gazet i rozdawał zebrane plony do dalszych obser-
wacji ( „Korespondent” – wychodził jako pismo dodatkowe 
przy „Gazecie Warszawskiej” w wydaniu z 13 maja 1886r. 
opisał amerykańską odmianę owsa tryumfalnego).

Wiele czynił na rzecz tworzenia Kółek Rolniczych. 
W Kurierze Lwowskim z dnia 24 listopada 1886 roku 

KSIĄDZ WINCENTY WĄSIKIEWICZ

Ks. kanonik Wincenty Wąsikiewicz.

Grobowiec ks. Wąsikiewicza na cmentarzy w Starym Wiśniczu.
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KAPLICZKA DOMKOWA W STARYM WIŚNICZU

opublikowano informację, iż ukonstytuował się w powie-
cie bocheńskim piąty powiatowy zarząd Towarzystwa 
Kółek Rolniczych, którego przewodniczącym został ksiądz 
Wincenty Wąsikiewicz, zastępcą Teodor Bernadzikiewicz 
dyrektor szkoły w Nowym Wiśniczu, a sekretarzem Jan 
Różański nauczyciel szkoły wydziałowej w Bochni. W ko-
lejnych numerach pojawiały się też informacje o zjazdach 
delegatów.

 Ksiądz Wincenty zainicjował powstanie Kółka 
Rolniczego w Starym Wiśniczu. Dla potrzeb działalności 
organizacji zakupiona została działka, na której powstaje 
(już po jego śmierci) drewniany budynek  w konstrukcji 
zrębowej (dzisiejszy OER). W miejscowości wraz z kie-
rownikiem szkoły Wojciechem Kaszubą i Janem Kokoszką 
w 1890 roku założyli również Ochotniczą Straż Pożarną, 
która nieprzerwanie działa do dziś i w br. obchodzi 130. le-
cie swego istnienia. Ogromną zasługą dla dziedzictwa kul-
turowego było zamówienie do zabytkowego kościoła  u mi-
strza Jana Matejki obrazu Matki Bożej do ołtarza głównego. 
Artysta to zadanie powierzył swemu uczniowi Florianowi 

Cynkowi, a sam dokonał jego ostatecznego szlifu.  Za  swo-
ją działalność i zasługi dla regionu kapłan otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Nowego Wiśnicza w 1881 roku. 
W 1890 r. otrzymał godność kanonika honorowego kapituły 
tarnowskiej.

Ksiądz dr Józef Pelczar w „Zarysie dziejów kaznodziej-
stwa w Kościele katolickim”(1896) pod jego nazwiskiem 
zanotował, iż był chętnym pracownikiem na polu religij-
no-społecznym i dobrym kaznodzieją ludowym. Dla po-
głębiania wiary i wiedzy religijnej wśród wiernych wydał 

„Czytanki”, a w 1881 roku „Nauki dla ludu o dziesięciu przy-
kazaniach Bożych, do tegoczesnych potrzeb zastosowane”.

W parafii starowiśnickiej pracował do końca swego ży-
cia,  zmarł w wieku 81 lat, 24 marca 1896 roku w 55 roku 
kapłaństwa. Jego ciało spoczywa na cmentarzu parafialnym 
w Starym Wiśniczu. W bieżącym roku przypada również 
150. rocznica kiedy to śp. ksiądz Wincenty Wąsikiewicz 
rozpoczął pracę na Ziemi Wiśnickiej.

Bernadetta Błoniarz

Przemierzając drogi gminne przy ustalaniu trasy  
VI Rodzinnego Rajdu Rowerowego, w bieżącym roku 
dotarliśmy w urokliwy zakątek przysiółka Zalipie 
w Starym Wiśniczu. Przepiękne miejsce otoczone lasem, 
różnorodną roślinnością, a wśród pięknego naturalnego 
otoczenia kapliczka domkowa. 

Zadałam sobie wtedy pytanie, jaka była idea postawienia 
tego obiektu i kto ją zrealizował?

Odkryłam piękną historię. Fundatorem kapliczki jest pan 
Franciszek Agustyn właściciel działki, na której jest usytuo-
wana. On również jest głównym projektantem i wykonawcą. 
A skąd pomysł na taką realizację? W rozmowie wspomina… 
Przed domem na rodzinnej ziemi Agustynów w Jaźwinach  
w 1888 roku mój pradziadek Mikołaj Augustyn wraz z mał-
żonką Zofią ufundowali kapliczkę będącą wotum wdzięcz-
ności za szczęśliwy powrót z zesłania z Syberii i oddali ro-
dzinę pod opiekę 
Matki Boskiej 
Częstochowskiej, 
u m i e s z c z a j ą c 
w niej jej wizeru-
nek. Stoi tam do 
dziś od 132 lat. 
Ta kapliczka była 
wzorem do mojej 
realizacji.

Do Bochni 
Pan Franciszek 
wraz z rodziną 
przybył w 1994 
roku, dwa lata 
wcześniej  nabył 
ziemię w Starym 
Wiśniczu. Ważną 
datą dla rodziny  

był rok 2004, w którym 
przypadała 35. rocznica 
ślubu z żoną Jadwigą, 
a także 10.lecie poby-
tu na bocheńszczyź-
nie.  Wtedy zrodził 
się pomysł ufundowa-
nia kapliczki będącej  
dziękczynieniem za 
dotychczasową oraz 
powierzenie dalszej  
opiece rodziny Matce 
Bożej.  W tym celu do 
obiektu zamówiono 
obraz. Namalowany 
został na wzór wize-
runku Matki Boskiej 
Częstochowskiej, który znajdował się w domu rodzinnym 
fundatora. W małej kapliczkowej izdebce zawieszony jest 
na ścianie bocznej wizerunek Wielkiego Polaka papieża 
Jana Pawła II, a  całości dopełnia ołtarzyk,  na którym znaj-
dują się świece i modlitewnik. We wnęce ściany szczyto-
wej umieszczono rzeźbę Chrystusa Frasobliwego wykonaną 
prze samorodnego artystę. Na spotkaniu modlitewnym 26 
sierpnia 2004 roku  proboszcz starowiśnickiej parafii ksiądz 
Ryszard Kołodziej poświęcił kapliczkę, włączając ją do gro-
na obiektów kultu religijnego w regionie.

Właściciele tego urzekającego zakątka w Starym 
Wiśniczu mają nadzieję, że odwiedzane będzie nie tylko 
przez okolicznych mieszkańców. Jest to doskonałe miejsce 
do zadumy, modlitwy, refleksji i wyciszenia się w dzisiej-
szej „krzykliwej” rzeczywistości.

Bernadetta Błoniarz
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UTRACONE PIĘKNO BAROKOWEJ ŚWIĄTYNI 
Stanisław Lubomirski tuż po zwycięskiej bitwie pod 

Chocimiem w 1621 r. ufundował w swoim rodowym mie-
ście Wiśniczu klasztor wraz z kościołem pw. Chrystusa 
Zbawiciela. Kościół usytuowany był na najwyższym 
wzniesieniu, a jego sylwetka trwale wpisała się w wiś-
nicki krajobraz aż do czasów drugiej wojny światowej, 
kiedy to niemiecki okupant doprowadził do zniszczenia 
tego niezwykle cennego zabytku. 

Kościół konsekrowano 1 lipca 1635 r. Dwuwieżowa, 
dwukondygnacyjna fasada (skierowana na północ) oblico-
wana została płytami z piaskowca, co w Polsce było nie-
zmiernie rzadko spotykane. Ozdobiona posągami nawiązy-
wała wyglądem do włoskiej architektury. Boczne elewacje 
kościelne były otynkowane. Kościół był dziełem sztuki, po-
mnikiem zwycięstwa głoszącym chwałę fundatora oraz ro-
dowym mauzoleum rodu Lubomirskich. 

Świątynia przetrwała wiele ciężkich chwil związanych 
z polską historią. Była niemym świadkiem potopu szwedz-
kiego, zaborów, likwidacji klasztoru i przemianowania go 
na więzienie, ale przetrwało aż do czasów okupacji niemie-
ckiej. 

Wiosną 1940 roku w czasie funkcjonowania obozu pra-
cy i niemieckiego ciężkiego więzienia w Wiśniczu, kościół 
klasztorny został przez Niemców zdewastowany a następ-
nie rozebrany. Zdumiewający jest fakt, że obiekt nie uległ 
zniszczeniu w wyniku prowadzonych  działań wojennych 
(ostrzału artyleryjskiego czy bombardowania). Jego dewa-
stacja była wynikiem zwyrodnienia ówczesnej załogi SS 
i nienawiści niemieckich władz okupacyjnych do polskiej 
kultury, religii i architektury.

Niszczenie kościoła rozpoczęto w kwietniu 1940 r. 
W lipcu 1940 r. komendant więzienia wystąpił do władz 
Generalnej Guberni o zgodę na rozbiórkę świątyni, moty-
wując ją zagrożeniem jakie stwarzało popękane sklepienie. 
Do wiosny 1942 r. rozebrano mury świątyni. Z kościoła po-
zostały tylko dolne partie ścian, które przetrwały do naszych 

czasów. Zabytkowe wyposażenie świątymi zostało znisz-
czone i spalone przez Niemców, a cenniejsze przedmioty 
rozkradzione.

19 maja 1947 roku budynek poklasztorny wraz z mu-
rami kościoła karmelitańskiego został wpisany do rejestru 
zabytków. Decyzja ta nie była po myśli ówczesnych władz 
więziennictwa, gdyż nakładała ona szereg ograniczeń i obo-
wiązków związanych z utrzymaniem wartości zabytkowej 
obiektu. W dniu 5 sierpnia 1947 r. od wydanej decyzji wła-
dze więzienne złożyły odwołanie do Ministerstwa Kultury 
i Sztuki. Odwołanie nie zostało uwzględnione a Ministerstwo 
przesłało pismo, w którym wyjaśniono:

„Rozległy kompleks zabudowań dawnego klasztoru oraz 
ruin kościoła Karmelitów w Wiśniczu należą jeszcze dziś, 
pomimo barbarzyńskich wyburzeń i zniekształceń, do naj-
cenniejszych tego rodzaju założeń wczesnobarokowych na 
ziemiach Rzeczpospolitej. Zburzenie przez wroga znacznej 
części murów kościoła w Wiśniczu nie może w żadnym ra-
zie stanowić przesłanki do pozbawienia przez nas samych 
w drodze prawnej cech zabytkowości przynależnych temu 
szacownemu zabytkowi architektury włosko-polskiej”.

W 1949 roku na terenie Zakładu Karnego 
w kaplicy grobowej dawnego kościoła 
znajdowały się jeszcze sarkofagi z doczes-
nymi szczątkami Lubomirskich. Wydział 
Kultury i Sztuki Krakowskiego Urzędu 
Wojewódzkiego czynił starania, aby sarkofagi 
zostały przeniesione z terenu więzienia do po-
bliskiego zamku Lubomirskich. Dnia 3 maja 
1949 roku Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego w Krakowie wyraził zgodę na 
przeniesienie sarkofagów. Planowo miało się 
to odbyć w maju 1949 r. Jednak 4 czerwca 
1949 r. ponownie zwrócono się z ponagleniem 
do Wydziału Kultury i Sztuki Krakowskiego 
Urzędu Wojewódzkiego o ich zabranie uza-
sadniając ponaglenie względami sanitarnymi 
i brakiem możliwości ich dalszego przecho-
wywania na terenie więzienia. 

Po załatwieniu wszystkich formalności 
zabezpieczone sarkofagi zostały wyciągnięte 

z dawnej kaplicy grobowej i na specjalnie skonstruowanym 
wozie przewieziono je do pobliskiego zamku. Były wśród 
nich: miedziany sarkofag Stanisława Lubomirskiego, pięć 
marmurowych sarkofagów członków jego rodziny i kilka-
naście drewnianych trumien. 

Do dnia dzisiejszego na terenie więzienia w zasypanej 
kaplicy grobowej Lubomirskich najprawdopodobniej znaj-
duje się trumna ze zwłokami Macieja Trapoli – nadwornego 
architekta Lubomirskiego. 

Z początkiem lat 90 XX wieku, po przemianach ustrojo-
wych, do Zakładu Karnego zaczęły wpływać pisma od kon-
serwatora zabytków, aby podjąć prace konserwatorskie przy 
portalu wejściowym do dawnego kościoła karmelitańskiego. 
To wyjątkowej wartości dzieło sztuki było w stanie daleko 
posuniętej destrukcji. Zwracano także uwagę na pozostało-

Wygląd elewacji frontowej – stan przed pracami konserwatorskimi.
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ści dawnych murów kościelnych i konieczność ich zabez-
pieczenia przed dalszymi zniszczeniami. 

Jednakże w tamtym czasie zadania remontowe, które nie 
dotyczyły warunków socjalno-bytowych osadzonych czy 
bieżących spraw remontowych, nie były ujmowane w pla-
nach finansowych. Podejmowano jedynie prowizoryczne 
działania związane z zabezpieczeniem tej zabytkowej sub-
stancji. Główny portal wejściowy do kościoła został zabez-
pieczony początkowo blaszanym daszkiem. W późniejszym 
czasie płytami poliwęglanowymi na konstrukcji stalowej. 
Mury nośne dawnej świątyni były zabezpieczone płytami 
eternitowymi. 

Dzięki staraniom i zaangażowaniu załogi wiśnickiego 
więzienia cel związany z zabezpieczeniem murów kościel-
nych udało się zrealizować w 2016 r., kiedy to zabezpie-
czono, przykrywając je dachem z dachówki ceramicznej. 
W roku 2020  przeprowadzono kompleksowe prace konser-
watorskie przy portalu wejściowym do dawnego kościoła 
karmelitańskiego. 

W trakcie konserwacji poddano renowacji zabytko-
wą tablicę fundacyjną z inskrypcją 
wyjaśniającą okoliczności budowy 
obiektu. Ten bezcenny zabytek zo-
stał w pewien sposób „niezauważo-
ny” i „zlekceważony” przez okupan-
ta niemieckiego i dotrwał do naszych 
czasów w swojej pierwotnej formie. 
Trudny dostęp do tablicy, łacińskie 
napisy i patyna, którą była pokryta, 
najprawdopodobniej przyczyniły się 
do tego, że nikt w czasie wojny nie 
zainteresował się tym "kawałkiem 
blachy".  

Podczas prac konserwatorskich 
okazało się, że drewniana deska, na 
której została umocowana miedzia-
na blacha, kryje w sobie również 
łacińską inskrypcję stanowiącą być 
może wzór dla łacińskiego napisu, 
który powstał na złoconej ognio-
wo miedzianej blasze. Niestety, na 

desce nie było żadnych informacji, które mogłyby 
wskazywać na autora lub pracownię, w której ją wy-
konano. 

Przeprowadzone kompleksowe prace konser-
watorskie pozwoliły usunąć z miedzianej blachy 
patynowy osad i odsłonić piękno złoconej in-
skrypcji oraz pokazać kunszt ówczesnych arty-
stów-rzemieślników. W środkowej części tablicy 
umieszczony jest kartusz, na którym widnieje herb 
Lubomirskich „Szreniawa”, zwieńczony koroną 
hrabiowską. Wstęga „Szreniawa” wykonana jest ze 
srebra. 

Działaniu Opatrzności Bożej można przypisać 
fakt, że ta bezcenna tablica fundacyjna przetrwa-
ła na terenie Zakładu Karnego do naszych czasów 
i jest obecnie najcenniejszą pamiątką świadczącą 
o świetności dawnego kościoła. 

Łacińska inskrypcja wyjaśniająca wzniesienie kościoła:
„Stanisław Lubomirski hrabia na Wiśniczu, wojewoda ru-

ski, starosta sandomierski, spiski, białocerkiewski, zatorski, 
krzepicki, grybowski, dobczycki, itd. Przeciwko Osmanowi 
sułtanowi tureckiemu i chanowi tatarskiemu Dziambet 
Girejowi wódz wojsk Królestwa pod Chocimiem, po szczęś-
liwie zakończonej wyprawie, ku dobru publicznemu świą-
tynię Chrystusa Zbawiciela ufundował, ozdobił i uposażył 
oraz dodał klasztor karmelitów bosych przez wdzięczność 
i pamięć boskiej opatrzności w Roku Pańskim 1635 r.” 

Dodatkowo, w fasadzie świątyni, zachowała się również 
oryginalna bogato zdobiona krata i oryginalne drzwi okute 
żelazną blachą.  

Zakończone prace konserwatorskie zaskoczyły wszyst-
kich końcowym efektem, dającym wyobrażenie o utraco-
nym pięknie i monumentalnym charakterze dawnej świątyni 
karmelitańskiej, górującej nad wiśnickim miasteczkiem. 

Paweł Jastrzębski

Montaż miedzianej inskrypcji w portalu wejściowym.

Inskrypcja po zakończonych pracach konserwatorskich.
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Sama hi-
storia świet-
licy nieroze-
rwalnie zo-
stała połączo-
na z działal-
nością ZMW 
w Połomiu 
D u ż y m 
i działającą 
tam Klubo-
K a w i a r n i ą 

„ P o ł o m k a ” , 
której człon-
kami rady, 
jak pisał kro-
nikarz, zosta-
li „…przed-
s t a w i c i e l e 
ZMW, na-
uczycielstwa, 
OSP, miej-
scowej inte-
l i g e n c j i … ” 
P i e r w s z ą 
kierownicz -
ką Klubu 
została Zofia 
Burkiewicz, natomiast Świetlicy Barbara Świątek. 
Niespełna rok później z inicjatywy Pani Julii Kurek miesz-
kanki Połomia założone zostało Koło Gospodyń Wiejskich 
i tak naprawdę te trzy powołane organizacje od lat 60 tych 
inicjowały życie kulturalno-oświatowo-społeczne mojej 
miejscowości. 

W czynach społecznych pomagano w różnego rodzaju 
pracach, jak choćby pomoc przy żniwach Pani J. Skalskiej 
w ramach akcji „Każdy kłos na wagę złota”, co zostało odno-

towane w kronice i uwiecz-
nione na fotografii. Była 
to coroczna akcja, w któ-
rą zawsze angażowała się 
młodzież Połomia Dużego. 
Organizowano pogadan-
ki mające charakter szko-
leń ideowo-politycznych 
i społecznych (były to czasy 
PRL-u), kulturalne spotka-
nia, bardzo często spektakle 
teatralne kursy z zakresu 
rolnictwa, okolicznościowe 
akademie oraz wycieczki. 
Często spotykano się na or-
ganizowanych wieczorkach 
tanecznych. Każdy kolejny 
Nowy Rok witany był wiel-
kim Balem Sylwestrowym. 

Dzięki tym zapiskom 

CIEKAWOSTKI Z POŁOMSKICH KRONIK
Rok 2020 dla nas Polaków oraz mieszkańców więk-

szości krajów przyniósł nową, nieznaną dotąd sytuację, 
która dotknęła każdego z nas bez wyjątku. Po kilku 
miesiącach sytuacji pandemicznej chyba każdy pragnie 
odsłonić spod maseczki uśmiech, jaki kieruje do dru-
giej osoby, chce przybić przysłowiową piątkę znajome-
mu, uściskać się na powitanie. Każdy pragnie powrotu 
do „normalności”, jak zwykliśmy mawiać, i jej oczeku-
je z nadzieją nadchodzącego jutra. Otwierając drzwi 
Świetlicy Wiejskiej w Połomiu Dużym, napotykam nie-
malże ciszę, gdyż młodzież i dzieci - główni uczestnicy 
zajęć świetlicowych spotykali się jeszcze do niedawna 
w ograniczeniu ilościowym. Gwar, śmiechy tak dobrze 
nam znane, dziesiątki pytań, godziny rozmów, w dużej 
mierze zastępuje teraz cisza. 

To właśnie w tej martwocie przygotowując się do zajęć 
i dokonując różnego rodzaju porządków, usłyszałam prze-
szłość tego miejsca, która łączy z sobą pokolenia od dziesię-
cioleci. Trwało i nadal trwa mimo zmieniających się struktur 
politycznych, upływu czasu, zmiany mentalności. I właśnie 
o tym miejscu i jego historii spisanej na kartach kronik chcę 
pokrótce opowiedzieć. 

Z zapisków kronikarza: „Inicjatywa Domu Ludowego 
w Połomiu powstała w latach powojennych 1950-1952. 
Inicjatorem była miejscowa organizacja OSP, której komen-
dantem był wówczas obywatel Burkiewicz Franciszek. Po 
uzyskaniu parceli od REDP w Bochni w roku 1960 miejsco-
wa Straż Pożarna i ludność przystąpiła do zwózki materia-
łów budowlanych w ramach czynów społecznych… Budowa 
ciągła się do roku 1963. W dniu 22 lipca 1963 roku nastą-
piła inauguracja otwarcia budynku i przekazanie do użytku 
miejscowej ludności. Zgodnie z porozumieniem między GRN 
w Wiśniczu Nowym, Zarządem GS Samopomoc-Chłopska, 
a Zarządem koła ZMW w Połomiu za zgodą OSP i miejsco-
wymi czynnikami, została w dniu 10 lipca 1964 roku otwarta 
w budynku Klubo-Kawiarnia oraz Świetlica, które zostały 
oddane pod patronat miejscowego koła ZMW…”. 

Herody z Połomia Dużego na przeglądzie w Wiśniczu, rok 1983.  Fot. z kroniki świetlicy.

Tekst kolędniczej rymowanki z 1983 roku.
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możemy dowiedzieć się choćby o istnieniu zespołów mu-
zycznych o wdzięcznych nazwach „Połomskie Słowiki”, 

„Szmelc Paka” czy bardziej już mi współczesny zespół 
„Szum” oraz „Metrum”. 

Wieloletnią kierowniczką świetlicy, która przyciągała 
jak „magnes” do siebie młodzież i niewątpliwie wpisała 
się szczególnie w historię naszej miejscowości, była Pani 
Maria Kapcia [zdjęcie]. Były to czasy, w których niemal-
że wszystko usankcjonowane było narzuconymi odgórnie 
wytycznymi i regułami, które dla współczesnego młodego 
czytelnika mogą wydawać się niezrozumiałe bądź śmieszne, 
ale to one właśnie przyczyniły się do utworzenia miejsca, 
które stało się swoistym kulturalno-społecznym centrum 

W ubiegłym wydaniu Wiadomości Wiśnickich  
(Nr 151) zamieściliśmy artykuł o historii i odnowie krzy-
ża w Kobylu zatytułowany „Tajemniczy kur na krzyżu”. 

Obiecaliśmy też czytelnikom fotorelację z uroczysto-
ści poświęcenia. 

Dokonał tego ksiądz proboszcz miej-
scowej parafii Stanisław Kuczaj 10 paź-
dziernika 2020 roku, podczas zorgani-
zowanego tam spotkania modlitewnego. 
Padły też słowa podziękowań wszystkim, 

KRZYŻ W KOBYLU POŚWIĘCONY
którzy przyczynili się do odnowy obiektu i uporządkowania 
miejsca, by mogło służyć i być świadectwem wiary, pamięci 
i tradycji wpisanej w historię miejscowości i regionu.

Bernadetta Błoniarz

Połomia Dużego.
Z zachowanej kroniki Koła Gospodyń Wiejskich oraz 

kronik Koła ZSMW w Połomiu Dużym prowadzonych nie-
przerwanie do roku 1996 można dowiedzieć się nie tylko 
o wielu ciekawych wydarzeniach, ale również poznać prze-
szłość mojej miejscowości. „Tam wciąż ze zdjęć uśmiechają 
się”, już dzisiaj nieobecni wśród nas mieszkańcy Połomia 
Dużego. Na tych kartach odnotowywano chwile radości lo-
kalnej wspólnoty – co dokumentuje choćby zdjęcie z roku 
1976, ale także i smutku jak wspomnienie Eugeniusza 
Golonki – członka ZMW Połom Duży, którego historia ży-
cia zamknęła się zbyt wcześnie. Pojawiają się zdjęcia wy-
konywanych przez KGW wieńców dożynkowych, odnoto-
wywane zostają sukcesy Grup Kolędniczych, pojawiają się 
pełne ciepła i uznania wpisy. Mało kto z samych członków 
połomskiego ZMW do dzisiaj pewno pamięta, że w 1987 
roku spotkało się z aktorem Edwardem Lubaszenko. A to 
wszystko łączy budynek Klubu Rolnika w Połomiu Dużym 
ze świetlicą, jako jego sercem. 

W świetlicy, odkąd pamiętam odbywały się wszelkiego 
rodzaju zebrania, w których uczestniczyli także moi rodzice, 
tam chodziłam na pierwsze w moim życiu dyskoteki, uczy-
łam się grać w tenisa stołowego i spotykałam się ze znajo-
mymi. Świetlica po prostu była. Nigdy jednak nie zagłębia-
łam się nad tym, jak długo istnieje, jak do tego doszło, że 
jest to miejsce wyjątkowe dla wielu mieszkańców Połomia 
Dużego. Bo zapewne każdy Połomianin ma w swej pamięci 
jakieś wyjątkowe wydarzenia związane właśnie z tym miej-
scem. 

Monika Trzeciak

Rok 1979, sztuka teatralna „Czar munduru”. Amatorski Zespół 
działający przy świetlicy. Od lewej: M. Świątek, A. Święch, Z. 
Janusz, D. Oświęcimka, Z. Kukla oraz siedząca za stołem świetli-
cowa M. Kapcia.
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Tak dużo mówiliśmy o „czasach”, w których przy-
szło nam teraz żyć, pracować. W wielu przypadkach bez 
bezpośredniego kontaktu lub w dystansie społecznym 
z maseczką na twarzy. Z łatwością zauważamy, że szyb-
ko można zmienić swoje wypracowane metody działa-
nia, by odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 

Zmiany te dotyczą każdej niemal dziedziny ludzkiej ak-
tywności - również kultury. W okresie jesiennym i zimo-
wym zawsze gwarno było w Ośrodku Edukacji Regionalnej 
w Starym Wiśniczu. W zajęciach uczestniczyły zarówno 
dzieci, jak i dorośli. Cyklicznym działaniem były warszta-
ty dla nauczycieli. W tym roku koniecznym stało się, aby 
ich realizacja odbyła się na zasadzie webinarium. Pomocą 
służył nam Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, użyczając 
programu do wideokonferencji, za co jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni, bowiem w jednym czasie i bez problemów tech-
nicznych mogliśmy dotrzeć do wszystkich chętnych pe-
dagogów i instruktorów chcących 
skorzystać z naszej propozycji. 

„Pasterze z pokłonem Jezusowi” 
- tak zatytułowana była bieżąca 
edycja warsztatów. W części mery-
torycznej omówione zostały zwy-
czaje, obrzędy, tradycje, wierzenia, 
kolędy i pastorałki, w których poja-
wiają się postacie pierwszych ludzi, 
którym została przekazana wieść 
o narodzeniu Jezusa. Spuścizna 
kulturowa, w której pasterze peł-
nią ważną rolę jest bardzo bogata 
i kultywowana podczas widowisk 
jasełkowych czy  przez obrzędowe  grupy kolędnicze.

W drugiej części przygotowaliśmy szeroką gamę prac 
plastycznych związanych z okresem Bożego Narodzenia. 
Uczestnicy mogli obserwować, jak powstają  lub wspólnie 
z nami je wykonywać. Wśród propozycji znalazły się sceny 
pasterskie z wykorzystaniem naturalnych materiałów, ta-
kich jak szyszki, orzechy, drewno, papier. Dwa elementy, 

WEBINARIUM „PASTERZE Z POKŁONEM JEZUSOWI”

bez których trudno jest nam 
sobie wyobrazić tradycyjne 
święta to szopka i choinka. 
W tych tematach również 
służyliśmy podpowiedziami 
i inspiracjami, jak ciekawie, 
technicznie i artystycznie 
wykonać tryptyk z ujęciem 
trzech scen szopki: stajenki 
ze świętą rodziną, pokłonu 
pasterzy i trzech mędrców 
oraz  różnorodne ozdoby 
choinkowe. Ukazana została 
również nowa technika pla-
styczna – string art zastoso-

wana w wykonaniu ozdób choinkowych. Zapewne uczestni-
cy naszego webinarium zdobytą wiedzę i umiejętności rów-
nież transmitować będą do swoich wychowanków niestety 
na razie tylko przekazem online.  

Po twórczo spędzonym czasie (niestety przed monito-
rami) przyszedł czas na refleksję. Większość z nas  tęsk-

ni za bezpośrednimi 
spotkaniami. Dlatego 
wszystkim życzę, by-
śmy mogli spotkać się 
już w niedługo na zaję-
ciach w OER. Niech bę-
dzie twórczo, aktywnie, 
radośnie, a także będzie 
gwarno, bo tego też nam 
brakuje.

Bernadetta 
Błoniarz

Inspiracje świąteczne.

Szopka 
Bożonarodzeniowa 

- tryptyk z brzozowych 
gałązek.
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W poprzednich wydaniach WW przedstawialiśmy 
Państwu kluby sportowe działające w dyscyplinie pił-
ki nożnej. Tym razem chcielibyśmy przybliżyć jedyny 
w gminie, i nie tylko, klub, który prowadzi zajęcia sekcji 
tenisa stołowego.

Pierwszy wpis dotyczący Uczniowskiego Klubu 
Sportowego JP II na stronie Szkoły Podstawowej w Starym 
Wiśniczu brzmiał tak:

„6 czerwca 2016 roku o godzinie 17.00 rozpoczęło się 
pierwsze spotkanie chętnych uczniów naszej szkoły z trene-
rem tenisa stołowego panem Wojciechem Taborem. Trenera 
powitała pani dyrektor Anna Waśko i prezes Stowarzyszenia 
JP2 pani Renata Put. Na początku pan Wojciech przedstawił, 
licznie zebranym uczniom z różnych klas, zasady i warun-
ki uczestnictwa w treningach tenisa stołowego i pierwsze 
tajniki poprawnej techniki gry. Doświadczony trener zain-
teresował dzieci i młodzież grą w tenisa, gdyż od tej pory 
na przerwach śródlekcyjnych i lekcjach wychowania fizycz-
nego uczniowie pod okiem nauczycieli chętnie ćwiczyli grę 
w tenisa stołowego.”

I można by rzec, że tak to właśnie się zaczęło. Dzięki 
inicjatywie nauczycieli, rodziców uczniów ze Szkoły 
Podstawowej oraz sympatyków sportu  w Starym Wiśniczu 
powołano stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy JP2.
Działanie sekcji tenisa stołowego, w szczególności pozwala 
dzieciom i młodzieży na aktywne spędzanie wolnego czasu, 
umożliwia dodatkowe kształtowanie cech motorycznych 
oraz znacząco podnosi rozwój fizyczny i społeczny mło-
dych ludzi. Treningi pod okiem wykwalifikowanego trenera 
pana Wojciecha Tabora już przynoszą rezultaty. Nasi mali 
sportowcy w ciągu ostatnich lat mogą pochwalić się wie-
loma sukcesami na turniejach o zasięgu lokalnym, jak rów-
nież ogólnopolskim w tym brązowy medal na Zawodach 
Powiatowych w Indywidualnym i Drużynowym Tenisie 

Stołowym Chłopców, rozgrywanych w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej 2017, Igrzyska Dzieci 2018/2019  
Turniej indywidualny dziewcząt I miejsce, Turniej indy-
widualny chłopców I, II i III miejsce, Igrzyska Dzieci 
2019/2020 Turniej indywidualny dziewcząt I miejsce, 
Turniej indywidualny chłopców I i II miejsce, Turniej dru-
żynowy dziewcząt II miejsce, Turniej drużynowy chłop-
ców I i III miejsce, Świąteczny Rodzinny Festiwal Tenisa 
Stołowego organizowany przez Ministerstwo Sportu oraz 
Polski Związek Tenisa Stołowego, Warszawa  2019 Turniej 
indywidualny dziewcząt III miejsce, Turniej indywidualny 
chłopców  III miejsce, Mistrzostwa Powiatu Brzeskiego 
2019 Turniej indywidualny dziewcząt I miejsce.

W ponad czteroletniej działalności klubu szczególnym 
był dla nas ubiegły rok. W sezonie sportowym 2019 ucz-
niowie należący do UKS JP2 w Starym Wiśniczu brali ak-
tywny udział w maratonie tenisa stołowego (cykl turnie-
jów wewnętrznych) oraz w turniejach wyjazdowych jak 
Świąteczny Rodzinny Festiwal Tenisa Stołowego organizo-
wany przez Ministerstwo Sportu we współpracy z Polskim 
Związkiem Tenisa Stołowego w Warszawie oraz Grand Prix 
Gdowa 2019. Jako klub zorganizowaliśmy turniej o zasię-
gu wojewódzkim „Wakacyjny turniej tenisa stołowego”, 

„Mikołajkowy turniej tenisa stołowego” oraz otwarte zajęcia 
w okresie ferii zimowych „Ferie z rakietą”. W czasie wakacji 
odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne pn. „Wakacyjny 
obóz dochodzeniowy”, które cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem zarówno wśród osób, które już należą do klubu, 
jak i tych, którzy pojawili się na treningach po raz pierwszy. 

Rok 2020 jest dla nas specyficzny, biorąc pod uwagę 
epidemię koronawirusa. Działalność klubu musiała zostać 
dostosowana do panujących realiów. Również w tym roku 
organizujemy treningi w dwóch grupach: młodsza (począt-
kująca) oraz starsza (zaawansowana), w sytuacji restrykcji 

związanych z COVID 19 zostały 
jednak ograniczone wyjazdy turnie-
jowe.

Warto nadmienić, że sekcja te-
nisa stołowego prowadzona w ra-
mach działania UKS JP2 w Starym 
Wiśniczu jest jedyną tego rodzaju 
grupą sportową zarówno w Gminie 
Nowy Wiśnicz, jak również w całym 
powiecie bocheńskim. Co roku klub 
korzysta z dofinansowania udzielo-
nego przez Gminę Nowy Wiśnicz na 
realizację zadań w zakresie sprzyja-
nia rozwojowi sportu. W tym miej-
scu pragnę podziękować za otrzyma-
ne wsparcie, dzięki któremu młode 
osoby mogą rozwijać swoją pasję.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych na nasze za-
jęcia sportowe. 

Renata Put
Prezes UKS JP II

TENIS STOŁOWY ZYSKUJE ZWOLENNIKÓW

Świąteczny Rodzinny Festiwal Tenisa Stołowego, Warszawa 2019, 
Turniej indywidualny chłopców - III miejsce.
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Ogłaszając w lipcu konkurs fotograficzny „Wakacyjne 
wspomnienia 2020”, liczyliśmy, że napłyną do nas pięk-
ne fotografie naszej malowniczej gminy. I nie myliliśmy 
się. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
osób, dla których fotografia jest pasją. 

Do udziału zgłosiło się 35 uczestników. Komisja, w skła-
dzie Przewodnicząca - Agata Załupska, Członkinie - Joanna 
Pastuszak oraz Katarzyna Faber, dokonała analizy prac kon-
kursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. 
Do oceny dopuszczono prace 34 osób ze względu na fakt, 
że 1 osoba nie uzupełniła brakujących dokumentów. Wyniki 
przedstawiają się następująco:

W kategorii wiekowej dzieci do lat 12 przyznano: 
I miejsce – Sylwii Guzik z Nowego Wiśnicza, za foto-
grafię „Koryznówka”, II miejsce - Joannie Adamczyk 
ze Starego Wiśnicza, za fotografię „Zamek w Wiśniczu”, 
III miejsce - Zuzannie Salwie z Połomia Dużego, za 
fotografię „Kaplica w Połomiu Dużym”. Wyróżnienie 
otrzymała Gabriela Wzorek z Nowego Wiśnicza za foto-
grafię „Droga polna biegnąca od Krzyża Powstańczego”.

W kategorii wiekowej młodzież od 13 do 18 lat 
otrzymała: I miejsce - Julia Wróbel z Muchówki, za 
fotografię „Panorama Królówki z kościołem”, II miej-
sce - Weronika Szpara z Nowego Wiśnicza, za foto-
grafię „Chata w Łomnej”, III miejsce - Michał Wzorek 
z Nowego Wiśnicza, za fotografię „Kościół parafialny 
w Nowym Wiśniczu”. Wyróżnienie otrzymał Adrian 
Zoworka z Leksandrowej za fotografię „Makieta zamku 
w Nowym Wiśniczu w Parku 400-lecia”.

W kategorii wiekowej dorosłych nie przyznano żadnych 
miejsc.

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z Covid-19 
i obowiązującą w gminie strefą czerwoną, nagrody zwycięz-
com zostały przekazane indywidualnie, a nie jak wcześniej 
planowaliśmy na spotkaniu z Burmistrz Nowego Wiśnicza. 
Mamy nadzieję, że przyczynią się one do dalszego rozwo-

 „WAKACYJNE WSPOMNIENIA 2020”
 KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY

ju pasji fotograficznej i będą miłą pamiątką uczestnictwa 
w konkursie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu foto-
graficznego „Wakacyjne wspomnienia 2020”. Dziękujemy 
wszystkim, którzy zechcieli wziąć w nim udział. Wszystkie 
zgłoszone fotografie są piękne i wyjątkowe.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji zawierającej na-
grodzone prace, jak również wybrane spośród nadesła-
nych, która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego, Facebooku oraz Instagramie.

Barbara Burdak

Fot. Sylwia Guzik

Fot. Julia Wróbel

Fot. Joanna Adamczyk
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runku Bukowca. Czy bezpiecznie wylądował? Czy udało 
mu się przeżyć? 

Inna legenda również wspomina o zbiegłych Turkach 
z wiśnickiego zamku, którzy ukrywali się w niedostępnych 
jarach wokół „Kobylej Góry” w Chronowie. Miejscowa 
tradycja wiąże jeden z parowów o nazwie „Turkowy Dół” 
z zamkowymi uciekinierami. Idąc śladem tej opowieści, na-
leży wspomnieć, że w Chronowie od wielu pokoleń miesz-
kała rodzina o nazwisku Turek. Czyżby z tym nazwiskiem 
powiązane były zamierzchłe czasy? 

Tak czy inaczej warto zarezerwować sobie kilka week-
endowych dni na rodzinny spacer po ziemi wiśnickiej, po-
dążając szlakiem „kolumn lotników”.

Leszek Marszałek
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Na terenie ziemi wiśnickiej znajdują się okazałe ko-
lumny znane z popularnej legendy o lotnikach. Jedna 
z nich znajduje się na terenie Łomnej, przy drodze 
prowadzącej z Nowego Wiśnicza w kierunku Lipnicy 
Murowanej, a dokładnie na rozdrożu przysiółka zwane-
go Bukowcem. 

Zwykło się uważać, że jej posadowienie powiązane 
było z biegnącym tędy traktem węgierskim oraz granicą 
pomiędzy dobrami hrabstwa Lubomirskich a lipnicką kró-
lewszczyzną. Kolumna musiała być dla ówczesnych na tyle 
ważnym punktem orientacyjnym, że została zaznaczona 
w austriackiej mapie (tzw. mapie von Miega) z lat 1779-83. 

Jej kamienna, ponad czterometrowa bryła została osa-
dzona na czworobocznym cokole i zwieńczona żelaznym 
krzyżem. Na postumencie kolumny z woli fundatora wyry-
to datę 1747 oraz napis Za dusze N. Robaka, E. Bartłomieja 
Wiewiórskiego Y Agnieszki żony jego. Przechodzący cłeku 
Hac via dic ave Maria (tą drogą, odmów „Zdrowaś Maria”). 
Nad inskrypcją widać ślady zniszczeń, które świadczą 
o brakującej części grawerunku lub płaskorzeźby, być może 
herbu fundatora. Fundację przypisuje się Bartłomiejowi 
Wiewiórskiemu, ówczesnemu burgrabi zamku wiśnickiego 
w dobrach Sanguszków, do których wówczas należało hrab-
stwo wiśnickie. 

Kolumna na Bukowcu swoim kształtem, proporcjami 
i sposobem obróbki kamieniarskiej nawiązuje do kolumn 
w Wiśniczu (znajdującej się przy Liceum Plastycznym) oraz 
w Olchawie (stojącej w pasie granicznym z Kopalinami 
przy bocznej drodze, będącej niegdyś zachodnią odnogą 
traktu węgierskiego), które zostały wzniesione w pierwszej 
połowie XVII wieku. Zatem, czy w Bukowcu owa kolumna 
mogła zostać postawiona dużo wcześniej? Czy skrywa pod 
sobą tajemnice pochówku, być może ofiar zarazy morowe-
go powietrza, a roku 1747 zapisany w inskrypcji jest jedy-
nie datą jej renowacji?

Jest jeszcze legenda o lotnikach, za sprawą której dowia-
dujemy się o jeńcach tureckich, którzy nie mogąc pogodzić 
się z losem niewolników skazanych na ciężką pracę przy 
budowie klasztoru, skonstruowali sobie skrzydła z ptasich 
piór i wosku, aby lotem mitycznego Ikara uciec z zamkowej 
niewoli. Po krótkim locie jeden z nich poszybował w kie-

TAJEMNICE KOLUMN LOTNIKÓW - ŁOMNA

Tekst inskrypcji znajdującej się na cokole.
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