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ZIEMIA WIŚNICKA W STAREJ FOTOGRAFII - KOBYLE

Dominik Samek – mieszkaniec Kobyla, 
wcielony do armii austriackiej, uczestnik 
I wojny światowej. Zginął na froncie pod 
Weroną.

Strażacy działający w OSP w Kobylu. Na zdjęciu z kierownikiem szkoły panem 
Bundziakiem (na środku) i założycielem organizacji Wojciechem Samkiem (z lewej 
strony – obok kierownika szkoły).

Józef Kaczmarczyk ze Starego Wiśnicza (z prawej strony), 
dziadek właścicielki fotografii, który również walczył w I woj-
nie światowej. Zginął w Bukowinie (Rumunia). W zbiorach 
rodzinnych znajduje się również przesłąna przez niego karta 
pocztowa z ostatnią  wiadomością z frontu.

Maria Kaczmarczyk – żona Józefa 
z dziećmi od lewej Eugenia, Alojzy, 
Julian i Ignacy ( w drugim rzędzie). Na 
fotografii w stroju żałobnym po śmierci 
męża – 1918r. Zdjęcie zostało wykonane 
w zakładzie fotograficznym „Gargulowej” 
w Bochni

W poprzednim nr Wiadomości Wiśnickich został zainicjowany cykl pn. 
„Ziemia wiśnicka w starej fotografii”, w którym prezentujemy unikatowe zdję-
cia ukazujące obraz Gminy Nowy Wiśnicz z czasów naszych ojców i dziadków. 
Uwiecznione sceny z codziennego życia, budowle i krajobraz stanowią nieocenio-
ne źródło informacji, które pobudza do refleksji i wspomnień. Dzięki tym zdjęciom 
na nowo ożywają wydarzenia, osoby i miejsca, które bieg czasu pomału wymazuje 
z pamięci, pozwala aby zostały zapomniane. To dzięki osobom, które odważyły się 
udostępnić te fotografie oraz odtworzyły genezę ich powstania, możemy na nowo 
przywołać tamte chwile i ówczesny klimat oraz  wzbogacić źródło wiedzy o Ziemi 
Wiśnickiej. W obecnym nr „WW” publikujemy fotografie ukazujące zaledwie ułamek 
bogatej historii miejscowości Kobyle. Zdjęcia, które redakcja otrzymała do publikacji, 
pochodzą z prywatnego archiwum Pani A. Bukowskiej. 

Redakcja

Pamiątkowe zdjęcie sołtysów składających ślubowanie w 1938 r. w Bochni
(wśród nich sołtys Kobyla Wojciech Samek).
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OD REDAKCJI
Sięgając do czasów, kiedy po 123 latach niewoli od-

radzała się Polska, przed naszymi oczami pojawiają się 
różne obrazy, najczęściej te, które znamy z lekcji histo-
rii, fotografii, przeczytanych książek czy obejrzanych 
filmów. Z łatwością przywołujemy powszechnie znane 
nazwiska i wydarzenia związane z datą 11 listopada 
roku 1918, roku odzyskania niepodległości i zakończe-
nia I wojny światowej. 

Ale kiedy chcemy zobaczyć ten sam obraz, jednakże wi-
dziany z perspektywy mieszkańców 
Ziemi Wiśnickiej, okazuje się, że za-
chowały się tylko nieliczne relacje 
i wspomnienia.

100 lat później, w dniu 11 listo-
pada wszyscy mieszkańcy Gminy 
Nowy Wiśnicz chcieli pokazać, że 
nie tylko są Polakami, ale i wielki-
mi patriotami. Biało-czerwone flagi 
tak licznie wywieszone na budyn-
kach domów i instytucji, dumnie po-
wiewały nad naszą Małą Ojczyzną, 
w ten sposób łącząc i jednocząc 
wspólnotowo mieszkańców Ziemi 
Wiśnickiej ze wszystkimi obywatela-
mi tej Wielkiej Ojczyzny - Polski.

Aby pokazać skalę społecznych nastrojów oraz wspól-
notowy i edukacyjny charakter obchodów tej szczególnej 
rocznicy w Gminie Nowy Wiśnicz, Redakcja Wiadomości 
Wiśnickich postanowiła zebrać i opublikować poszczególne 
przedsięwzięcia i działania, które miały miejsce w szkołach, 
świetlicach, parafiach i urzędach. Nie chcieliśmy i nie mo-
gliśmy ograniczyć się do prezentacji tylko tych głównych 

uroczystości, które odbyły się w Nowym Wiśniczu - Ratuszu, 
Kościele Parafialnym i przy Pomniku Pamięci na wzgórzu 
zamkowym. Zdajemy sobie również sprawę, że wszystkich 
projektów, głównie tych o charakterze edukacyjnym, któ-
rych w skali całego roku było znacznie więcej, nie jesteśmy 
w stanie zamieścić na łamach „WW”, ale te zapewne znaj-
dą się na kartach m.in. szkolnych kronik. Dlaczego o tym 
piszę? Bo jak wspomniałem na wstępie, kurz czasu często 
przysłania, zaciera, a nawet trwale wymazuje z pamięci 

czyny, osoby i idee. 
I dlatego trzeba upamiętnić dni li-

stopadowe, roku 2018, by w drodze do 
następnej, okrągłej rocznicy wielkiego 
święta, która przypadnie za ćwierćwie-
cze, ówczesne pokolenie mogło nie 
tylko odtworzyć obraz życia społecz-
nego sprzed lat, ale również umiejętnie 
spożytkować te dokonania.

Szanowni czytelnicy mija kolejny 
rok. Za chwilę w gronie najbliższych 
będziemy spotykać się przy wigilij-
nym stole, łamać się opłatkiem, śpie-
wać kolędy i składać sobie życzenia. 
Redakcja Wiadomości Wiśnickich 
dziękuje wszystkim czytelnikom 

i sympatykom za każdą okazaną życzliwość i pomoc, za 
to, że jesteście z nami. W tym szczególnym czasie, czasie 
Bożego Narodzenia, obchodzonego w wolnej i suwerennej 
Ojczyźnie, symbolicznie i dosłownie pragniemy przełamać 
się z Wami białym opłatkiem oraz złożyć Wam najserdecz-
niejsze życzenia błogosławionych Świąt i szczęśliwego 
Nowego 2019 Roku.

Leszek Marszałek

OD BURMISTRZA
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowy Wiśnicz, od-

dając w Wasze ręce kolejny numer Wiadomości 
Wiśnickich chciałabym przede wszystkim podziękować 
Wam za udział w wyborach i za okazane mi zaufanie. 
Przekazaliście mi prawo do gospodarowania tą piękną 
Gminą i podejmowania dalszych starań mających na celu 
poprawę warunków i jakości życia na wielu płaszczyznach.

Głosując na mnie i na radnych z naszego komitetu, po-
twierdziliście i doceniliście skuteczność naszych dotychcza-
sowych czteroletnich działań, tym samym dając nam dele-
gację do ich kontynuacji. Wynik wyborów wskazuje, że za-
uważacie i dobrze oceniacie zmiany i efekty pracy poszcze-
gólnych radnych, zważając na ilość i jakość wykonanych 
w danych miejscowościach inwestycji, a także planów na 
przyszłość, które kandydaci na radnych zapowiadali w swo-
ich programach wyborczych. Bardzo się cieszę, że Wasze 
zaangażowanie z roku na rok wzrasta, a zainteresowanie 
sprawami Gminy wywołuje świadome decyzje świadczące 
o tym, że zdajecie sobie sprawę, iż „nie wszystko co się 
świeci jest złotem” – nie wszyscy uśmiechnięci i z pozoru 

mili będą skutecznie działać 
na rzecz swojej miejscowości.

Ja ze swojej strony, licząc 
na wsparcie radnych i coraz 
lepszą współpracę z Wami 
drodzy Mieszkańcy, deklaruję 
dalszą ciężką pracę zmierza-
jącą do spełnienia oczekiwań 
i rozwiązania najważniejszych 
problemów osób zamieszkują-
cych naszą gminę. 

Pozwólcie Państwo, że 
w tym okresie przedświątecznym symbolicznie podzielę się 
z Wami opłatkiem i przekażę Najlepsze Życzenia, aby te 
Święta napełniły Was siłą, wiarą i nadzieją na lepsze jutro, 
aby czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi był pełen rado-
ści, miłości i wzajemnej życzliwości.

Małgorzata Więckowska
Burmistrz Nowego Wiśnicza

Przemarsz 11 listopada pod pomnik na wzgó-
rzu zamkowym. Fot. M. Kalinowski
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I SESJA RADY MIEJSKIEJ KADENCJI 2018- 2023
19 listopada w sali obrad Ratusza Miejskiego 

w Nowym Wiśniczu odbyła się I sesja radnych Rady 
Miejskiej w kadencji 2018 – 2023. 

Obrady sesji, które otworzył Radny Senior Władysław 
Stary, rozpoczęły się od wręczenia zaświadczeń o wybo-
rze nowo wybranym radnym przez Wiceprzewodniczącego 
Miejskiej Komisji Wyborczej 
Mariusza Tobiasza. Następnie 
radni złożyli ślubowanie, 
i tak w nowej radzie zasiadają: 
Henryk Adamczyk, Sławomir 
Błoniarz, Piotr Brzegowy, 
Marcin Daniec, Jan Gazda, 
Zbigniew Klimek, Marcin Korta, 
Radosław Nabielec, Marek Palej, 
Izabela Prokop, Joanna Pyrz, 
Aneta Sopata, Władysław Stary, 
Szczepan Sułek, Stanisław 
Tabor. 

Tego samego dnia 
z rąk Wiceprzewodniczącego 
Miejskiej Komisji Wyborczej Mariusza Tobiasza zaświad-
czenie potwierdzające wybór na stanowisko Burmistrza 
Nowego Wiśnicza odebrała Pani Małgorzata Więckowska, 
która następnie złożyła uroczyste ślubowanie. W krótkim 
przemówieniu Pani Burmistrz przede wszystkim podzięko-
wała mieszkańcom za okazane zaufanie, które traktuje jako 
dowód uznania efektów dotychczasowych działań na rzecz 

lokalnej społeczności. Zadeklarowała również chęć współ-
pracy z nowo powołaną Rada Miejską, z którą wspólnie bę-
dzie starać się podejmować działania dla dobra i poprawy 
jakości życia mieszkańców całej gminy. 

Po wystąpieniu Burmistrza radni przystąpili do wyboru 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

Jednogłośnie na stanowisko 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
został wybrany Marcin Korta, a na 
Wiceprzewodniczącego Szczepan 
Sułek. Radni wybrali także poszcze-
gólne składy stałych komisji Rady 
Miejskiej, Komisji Rewizyjnej 
i Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej została Radna Joanna 
Pyrz. Przewodniczącą Komisji 
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
została Radna Aneta Sopata, 
Przewodniczącym Komisji Spraw 

Socjalnych, Zdrowia, Kultury i Oświaty – Radny Radosław 
Nabielec, natomiast Przewodniczącym Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji został Radny Marcin Daniec.

Burmistrz Małgorzacie Więckowskiej oraz nowo wy-
branym Radnym gratulujemy i życzymy wielu sukcesów 
w pracy samorządowej.

Regina Wielgus

Pamiątkowe zdjecie radnych Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu 
Kadencji 2018 - 2023 
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SZKOŁA NA MIARĘ XXI WIEKU
20 września społeczność szkolna Szkoły Podstawowej 

im. S. Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu przeżyła wy-
jątkową uroczystość, bo oto nastąpiło otwarcie nowego 
skrzydła budynku szkoły.

Po wielu latach oczekiwań dzieci rozpoczęły nowy rok 
szkolny w nowoczesnych, na miarę XXI wieku salach. O go-
dzinie 9:00 w kościele parafialnym pw. N.M.P.W. w Nowym 
Wiśniczu, ksiądz proboszcz  Krzysztof Wąchała odprawił 
Mszę Świętą, po czym goście, nauczyciele, rodzice i ucznio-

wie udali się do szkoły. Uroczystość rozpoczęto wprowadze-
niem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. 
Następnie głos zabrała pani dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Nowy Wiśniczu, Bożena Głąb, która podziękowała wła-
dzom samorządowym za determinację w dążeniu do popra-
wy warunków nauczania uczniów w tej szkole.

Z kolei pani Burmistrz Nowego Wiśnicza, Małgorzata 
Więckowska, w swoim wystąpieniu przed-
stawiła przebieg budowy drugiego skrzydła 
szkoły i podała koszty tej inwestycji, któ-
re wyniosły 8.090.639,20 zł. W nowym 
skrzydle znajdują się sale lekcyjne, świetli-
ce szkolne, biblioteka z czytelnią, pracow-
nia komputerowa, mała sala gimnastyczna 
oraz sekretariat i gabinety dyrekcji.  Pani 
Burmistrz podkreśliła, że budynek ten bę-
dzie służył z pewnością wielu pokoleniom 
jako nowoczesna placówka.

Następnie głos zabrał Wicewojewoda 
Małopolski - pan Józef Gawron oraz rad-
ny Małopolskiego Sejmiku Województwa 
Małopolskiego - pan Adam Kwaśniak. Na 
koniec wystąpił dyrektor Tarnowskiej 
Delegatury Kuratorium Oświaty - pan Artur 
Puciłowski. Wszyscy zabierający głos skła-
dali życzenia oraz kierowali ciepłe słowa 

pod adresem szkoły, dyrekcji, nauczycieli i uczniów.
W ten uroczysty dzień niezwykle wzruszająco wypowie-

dział słowa podziękowania pan Józef Korta, emerytowany 
nauczyciel, zasłużony mieszkaniec Nowego Wiśnicza, który 
powrócił wspomnieniami do początków budowy tej szkoły. 
Przywołał nazwiska ludzi, także tych nieżyjących, którzy 
przyczynili się do tego, by dzisiejsza uroczystość mogła 
mieć miejsce.

Po części oficjalnej wystąpili ucznio-
wie szkoły, którzy w jesiennym spekta-
klu dedykowanym wszystkim gościom 
zaprezentowali swoje talenty wokalne, 
taneczne i recytatorskie, wzbudzając 
podziw i zachwyt wśród publiczności. 
Swoim występem stworzyli niezapo-
mnianą atmosferę.

Kolejnym punktem było uroczyste 
przecięcie wstęgi, którego dokona-
li  najmłodsi uczniowie naszej szkoły, 
pani Burmistrz, przewodniczący Rady 
Miejskiej i emerytowani nauczyciele, 
a modlitwę o błogosławieństwo w pra-
cy odmówił  ksiądz proboszcz.

Następnie goście mogli obejrzeć 
nowe skrzydło budynku i przekonać 
się o jego komfortowym wyposażeniu.

Najwięcej radości mają dzieci! To 
przecież dla nich! Nauczyciele nie 
ustają w szlifowaniu kolejnych dia-
mentów, a pomóc ma w tym nowo-

czesna placówka w myśl hasła uroczystości: „Dzieci rodzą 
się ze skrzydłami, a szkoła powinna pomóc im je rozwinąć”. 
Mamy nadzieję, że tak właśnie będzie.

Halina Skórnóg

Uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie II skrzydła szkoły w Nowym Wiśniczu

Akademia i przemowa Burmistrz w szkole w Nowym Wiśniczu
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DOTYK HISTORII
Na początku września tego roku brałem udział w kon-

cercie pt: „Dar i zmaganie” (cytat z poematu Ojczyzna, 
kiedy myślę - Karola Wojtyły) z okazji 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

Koncertowaliśmy na scenie Polskiej Misji Katolickiej 
w Zurychu, wspólnie ze znaną już publiczności wiśnickiej 
z koncertu na 400-lecie Nowego Wiśnicza, pianistką prof.
Marią Gabryś-Heyke.  

Koncert był bardzo uroczysty. Odbył się po Mszy świę-
tej na pięknej, profesjonalnej scenie teatralnej w budynku 
Polskiej Misji Katolickiej. Na widowni był tłum odświętnie 
ubranych widzów reprezentujących różne pokolenia pol-
skich emigrantów w Szwajcarii. Publiczność miała przypię-
te biało-czerwone kotyliony. Nastrój był wyjątkowy. 

Na słowa polskich poetów i muzykę Fryderyka Chopina 
widownia odpowiadała ciszą, skupieniem i wzruszeniem. 
Czuło się tę wspólną nić polskiej 
tkliwości i na pewno to wydarzenie 
zapisało się szczególnie w naszej, 
wykonawców pamięci. 

Dwa dni później organizatorzy 
koncertu zaprosili nas do Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu. To 
Muzeum niezwykłe. Jest bowiem 
pierwszym, które było poświęcone 
w całości polskiej historii, kulturze 
i sztuce. Zostało otwarte w 1870 
roku w wynajętym przez Polaków 
zamku w Rapperswilu i przyjęło 
nazwę Muzeum Narodowe Polskie. 
Wtedy, gdy Polska nie była wol-
nym krajem, to właśnie to Muzeum 
gromadziło dzieła sztuki Polaków 
i było miejscem ważnych spotkań 
politycznych, artystycznych, emi-

gracyjnych naszych rodaków rozrzuconych po całym świe-
cie. 

Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę zbiory 
Muzeum przewieziono w 1927 roku specjalnym pociągiem 
do kraju. Niestety część z nich została zniszczona w czasie 
II wojny światowej. Muzeum Polskie w Rapperswilu dzi-
siaj też jest miejscem bogatym w pamięć i zbiory najwy-
bitniejszych polskich artystów w tym oczywiście malarzy…

I właśnie w 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości została otwarta w sa-
lach Muzeum wystawa i wydano specjalnie 
katalog poświęcony twórczości Juliusza 
i Wojciecha Kossaków, którzy zapisywali 
malarstwem bogate losy i dzieje naszej hi-
storii. 

Rozpoczynający wystawę życiorys pierw-
szego z rodu Kossaków – Juliusza przypomi-
na o tym, że urodził się on w rodzinie urzęd-
niczej w 1924 roku w Nowym Wiśniczu. 

Oczywiście już od dzieciństwa wiedzia-
łem o tym fakcie, ale w tym miejscu i w tym 
jubileuszowym czasie ucieszyło mnie to 
przypomnienie wyjątkowo.

Wpisując się do księgi pamiątkowej pierw-
szego Muzeum Polskiego w Rapperswilu 
pomyślałem, że dostępuję szczególnego za-

szczytu dotyku historii Polski, ale też konty-
nuacji rodzin artystycznych wywodzących się 
z Nowego Wiśnicza. 

Chciałbym jeszcze 
o miasteczku co na pewno jest
choć na moment pod powieką,
może przyjdzie z snem.
                                                     

Wiesław Komasa                                                                                                              

Maria Gabryś - Heyke i Wiesław Komasa podczas koncertu na scenie Polskiej 
Misji Katolickiej w Zurychu.

Życiorys Juliusza Kossaka w Muzeum Polskim w Rapperswilu 
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WIŚNICZANIN W GLORII
Ten rok, zresztą jak każdy, był dla artysty pracowity, 

i to szczególnie, tak jak wyjątkowym był czas, w którym 
przyszło mu kontynuować swoje 
artystyczne dzieło. Dzieło, którego 
fragment zaprezentował podczas 
wystawy Chorał polski zorgani-
zowanej w Celestacie, oddziale 
Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa w setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 

To nie przypadek, że spośród wie-
lu wybitnych twórców wybrano na 
tak ważny, historyczny moment twór-
czość tego właśnie artysty. 

To była szczególna wystawa 
w szczególnym okresie, z uwagi na 
powagę i doniosłość okoliczności, któ-
re definiowały ją tematycznie, sytuując 
w rejonach jakże bliskich artyście: z pojęciami i symbolami 
ojczyzny, narodu, uszanowania tradycji, potęgi wiary i głę-
boko humanistycznych wartości. Ale jednocześnie wysta-
wa ta była egzemplifikacją wielości uprawianych gatunków 
i technik oraz różnorodności rozwiązań artystycznych twór-
cy pomnika i parku Tolerancji w Jerozolimie. 

Na ekspozycję złożyło się ponad 300 prac, zgodnie z ty-
tułem, współgrających z setną rocznicą odzyskania niepod-
ległości. I to był jej jeden aspekt, wyznaczony, nazwijmy 
umownie, przez historię. Drugi – nie rozstrzygając, który 
z nich jest ważniejszy – mieścił się w kręgu sztuki, prze-
strzeni tak rozległej jak wolność. 
Oczywiście przez każdego z nas poj-
mowaną na swój sposób. 

Jak te dwie płaszczyzny współgra-
ły, można było prześledzić oglądając 
poszczególne realizacje – od miniatu-
ry rysunkowej, po dzieła monumen-
talne: Odrodzoną, rzeźbę w glinie 
ceramicznej i Chorał polski, olej na 
płótnie, obraz tytułowy; od przysło-
wiowego krążka medalu, w naszym 
przypadku plakiet z symptomatycz-
nymi datami: 1830, 1963, 1914-1918, 
1919-1920, 1939-1945, 1989, po-
przez Katyń-Smoleńsk, małą formę 
rzeźbiarską sygnalizującą monument 
pomnikowy. Realizacje jakże różne 
w formie i wyrazie – od „dokumentu-
jących” dzieje Polski, poprzez formy 
bardziej przetworzone, metaforyczne. 
I jakże różne w nastroju – od kameral-
nych, poprzez ukazane, powiedzmy 
z przymrużeniem oka, po patetyczne, 
jak ograniczone do wersji rysunko-
wej Maszty Niepodległości. A real-
nie, wzniesione m. in. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim i Sosnowcu. 

Tę wielorakość i różnorodność starało się oddać wy-
dawnictwo towarzyszące ekspozycji: okazały 132-stro-

nicowy album „Chorał polski” au-
torstwa Piotra Boronia i piszącego 
te słowa, które ukazało się nakła-
dem Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa. Zawiera liczne fotografie, 
w tym wszystkich zgromadzonych 
na wystawie w Celestacie i w par-
ku Strzeleckim prac autorstwa prof. 
Czesława Dźwigaja.

Ekspozycji towarzyszyły licz-
ne spotkania, prezentacje, koncerty 
i wieczory poezji oraz spotkania tema-
tyczne. Kilkanaście spotkań podczas 
czterech miesięcy trwania wystawy. 
O różnym charakterze, adresowanych 
do różnych grup wiekowych, róż-

nych środowisk. Od zwiastuna ekspozycji, podczas Nocy 
Muzeów, po uroczyste zakończenie wystawy. Rozmaitość 
artefaktów: obiekty sztuk plastycznych, muzyka, poezja, 
film, fotografia, do tego różnorodność form – od prezenta-
cji, poprzez żywą dyskusję po luźną rozmowę, towarzyskie 
spotkanie.

W chwili, kiedy wystawa zbliżała się do uroczystego 
finisażu, któremu autor, co charakterystyczne, nadał ty-
tuł „Bądź Ojczyzną Moją”, przypominając w ten sposób 
o szczególnym czasie i przesłaniu wystawy, pojawiła się 
nieoczekiwana, ale jakże miła informacja o jeszcze jednym, 

nieplanowanym wydarzeniu – even-
cie pełnym blasku i chwały.

16 października, na gali 
w teatrze im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie, w 200-setną rocznicę 
powołania najstarszej polskiej uczel-
ni sztuk plastycznych – Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, któ-
rej patron Jan Matejko ma pomnik 
przed wiśnickim ratuszem (pod-
kreślmy pierwszy w Polsce) – pro-
fesor Czesław Dźwigaj, jego autor 
uhonorowany został najwyższym 
odznaczeniem dla twórcy, Złotym 
Medalem Zasłużony Kulturze 

„Gloria Artis". 
W galerii ponad sześciuset medali 

Profesora, choć ten nie jest własne-
go autorstwa, z pewnością zajmie on 
miejsce pierwsze. Jakże piękną codą 
wybrzmiał Chorał polski roku 2018, 
pieczętując dotychczasową ponad  
czterdziestoletnią twórczość autora 
Echa Polonii. 

Krzysztof Ślusarczyk
„Chorał polski”, olej na płótnie

Wręczenie Złotego Medalu Zasłużony 
Kulturze „Gloria Artis”
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Świetlica wiejska w Kopalinach po termomodernizacji
We wrześniu 2018 r. zakończono termomodernizację 

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopaliny. 
Budynek zyskał na wizerunku i funkcjonalności dzięki prze-
prowadzonym pracom w zakresie m. in.: wymiany stolarki 
zewnętrznej, docieplenia ścian i fundamentów styropianem, 
wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej, montażu 
obróbek blacharskich (podokienników),  malowania dachu 
i elementów metalowych, wymiany rynien i rur spustowych, 
oczyszczeniu i malowaniu rynhaków. Wartość wykonanych 
robót opiewa na kwotę 60 499,92 zł brutto.

Modernizacja budynku szkoły w Chronowie
Kolejna szkoła w Gminie Nowy Wiśnicz została podda-

na remontom, polegającym na jej dociepleniu. Prace wy-
konywane były w ramach zadania „Modernizacja budynku 
szkoły podstawowej w miejscowości Chronów”. Wartość 
prac wyniosła 158 497,46 zł i zostały one pokryte ze środ-
ków własnych gminy. Roboty objęły m. in. częściową wy-
mianę stolarki okiennej, docieplenie ścian, wymianę stolar-
ki drzwiowej, obróbki blacharskie, remont balustrad, zada-
szenie schodów wejściowych od strony północnej, montaż 
instalacji odgromowej. 

Szkoła i remiza OSP w Chronowie wyposażone w nową 
studnię

W ostatnim czasie sołectwo Chronów otrzymało wy-
różnienie w konkursie pn. „Niezwykła Małopolska Wieś” 

WYBRANE INWESTYCJE I FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 
w związku z czym przyznana została nagroda pieniężna 
w wysokości 20 000,00 zł. W ramach przyznanych środków 
w miejscowości Chronów został wykonany odwiert pod 
studnię głębinową. Wykonane prace opiewają na kwotę 14 
700,00 zł. W ramach zadania zamontowano również pompę 
głębinową wraz z urządzeniami zabezpieczająco – steru-
jącymi o wartości 6 519,00 zł. Nowa studnia w znaczący 
sposób wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców 
poprzez zwiększenie wydajności i pewności zaopatrzenia 
w wodę placówki oświatowej oraz budynku remizy OSP.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych 
Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. 
„Niezwykła Małopolska Wieś 2018”

Termomodernizacja budynków edukacji szkolnej 
Królówka, Stary Wiśnicz

W ramach prowadzonego na terenie gminy zadania pn. 
„Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji 
szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz” kolejne dwa 
budynki szkolne zyskały na wyglądzie estetycznym i funk-
cjonalnym. Prace termomodernizacyjne objęły budynek 

„starej” szkoły w Królówce oraz szkoły w Starym Wiśniczu. 
W Królówce w ramach zadania wykonano ocieplenie ścian 
zewnętrznych metodą lekką z zastosowaniem styropianu 
jako materiału izolacyjnego. Ponadto wymieniono we-
wnętrzną instalację elektryczną w budynku i wykonano 
instalację odgromową wraz z uziemieniem. Zamontowane 
zostały również panele fotowoltaiczne. Całkowita wartość 
prac remontowych budynku szkoły w Królówce wyniosła 
395 017,71 zł.

Natomiast w ramach termomodernizacji budynku szko-
ły w Starym Wiśniczu zostało wykonane docieplenie ścian 
warstwą wełny mineralnej oraz styropianu, zamontowano 
nawietrzaki okienne, wymieniono stare nieszczelne okna 
i drzwi, dokonano modernizacji wentylacji sali sportowej 
poprzez montaż urządzenia z odzyskiem ciepła, wymie-
niono instalację centralnego ogrzewania oraz oświetlenie 
z montażem paneli fotowoltaicznych. Natomiast w ramach 
pozostałych robót budowlanych wykonano m.in.: remont 
elewacji sali gimnastycznej, wymianę pokrycia dachu nad 
kuchnią i szkołą, remont schodów oraz instalacje odgromo-
wą wraz z uziemieniem. Całkowita wartość wykonanych 
robót wyniosła łącznie 2 074 631,00 zł.

Oba zadania dofinansowane są z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
- 2020 „Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energe-
tyczna budynków użyteczności publicznej - SPR”.

Całkowite dofinansowanie projektu pn.: „Głęboka mo-
dernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na te-
renie Gminy Nowy Wiśnicz” wynosi 1 782 190,43 zł.

Budynek świetlicy wiejskiej w Kopalinach

Budynek PSP w Chronowie
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Nowe trybuny i boksy na stadionie w Nowym Wiśniczu
W ostatnim czasie stadion w Nowym Wiśniczu zyskał na 

wyglądzie i funkcjonalności dzięki zamontowaniu nowych 
trybun i siedzisk. Zdemontowane zostały stare zniszczone 
trybuny, a w miejsce nich zakupiono dwie nowe, 4 rzędowe 
na 75 miejsc każda, z siedziskami plastikowymi i podesta-
mi z krat. Zakupiono także dwie kabiny dziesięcioosobowe 
z zadaszeniem dla zawodników rezerwowych. Częściowo 
został wyremontowany również chodnik poprzez położenie 
nawierzchni z kostki brukowej. Wartość wykonanych prac 
opiewa na kwotę ok. 48 tys. zł.

Budynek Szkoły Podstawowej w Starym Wiśniczu

Zakończono I etap budowy kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego w Starym Wiśniczu

Zgodnie z podpisaną na wiosnę br. umową na realiza-
cję zadania pn.: „Kompleks sportowo - rekreacyjny przy 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu - etap I” 
zakończone zostały prace związane z zagospodarowaniem 
terenu działki nr 1472 pod budowę wielofunkcyjnego boi-
ska do koszykówki i siatkówki. W ramach umowy wyko-
nane zostały: roboty ziemne i podbudowa na boisku wielo-
funkcyjnym, drenaż boisk z odprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej, niwelacja terenu, instalacja oświetlenia boiska 
polegająca na ułożeniu przewodów. Wartość wykonanych 
prac opiewa na kwotę 104 550,00 zł brutto.

Nowe odcinki chodników w trakcie realizacji
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz tury-

stów prowadzone są prace inwestycyjne przy budowie no-
wych odcinków chodników. Trwa budowa chodnika w kie-
runku wiśnickiego zamku. Zgodnie z podpisaną w sierpniu 
umową na zadanie pn. „Budowa dojścia pieszych w kierun-
ku zamku” na ukończeniu jest chodnik z płyt kamiennych 
na odcinku wzdłuż drogi gminnej, łączącej drogę powia-
tową z obiektem zabytkowym o łącznej długości ok. 380 
mb. Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu 
Gminy Nowy Wiśnicz i opiewa na kwotę ok. 396 tys. zł.

Nowy odcinek chodnika powstał również w Królówce 
w ramach zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 2082 K Olchawa - Leszczyna w km 3+766 

- 3+966 wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości 
Królówka”. Wykonywane prace obejmują m.in. instalacje 
odwadniającą, budowę zjazdów oraz przebudowę istnieją-
cych wraz z przepustami, budowę chodnika oraz oświetle-
nia ulicznego. Wyżej wymienione prace realizowane przez 
Gminę Nowy Wiśnicz na długości ok. 200 mb. od kościoła 
w kierunku Olchawy. Wartość zadania to kwota ok. 570 tys. 
zł. 

Chodnik przy tej samej drodze na odcinku ok. 160 mb. 
od szkoły w kierunku Leszczyny wykonywany jest przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni. Wartośc tego zadania 
opiewa na kwotę ok. 340 tys.

Remonty dróg na terenie gminy 
W ciągu ostatnich miesięcy na terenie gminy sukcesyw-

nie prowadzone były prace związane z przebudową bądź 
remontem dróg gminnych i wewnętrznych oraz remonty 

Budynek starej szkoły w Królówce po termomodernizacji

Nowe trybuny i boksy na stadionie w Wiśniczu

Chodnik w Królówce
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wybudowano około 12,5 km sieci wodociągowej za łączną 
kwotę ponad 2,2 mln zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nowy dach na Domu Ludowym w Muchówce
W ostatnim czasie wykonany został remont dachu na bu-

dynku DL w miejscowości Muchówka w ramach zadania 
„Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów Domu 
Ludowego w Muchówce im. Alojzego Stochla”. Wykonane 
prace objęły m. in. demontaż starego pokrycia z blachy i be-
tonowych czapek kominowych, ocieplenie kominów me-
todą lekko – mokrą, montaż elementów konstrukcyjnych 
dachu oraz wszystkich niezbędnych obróbek blacharskich 
z blachy powlekanej, montaż nowego pokrycia z blachy tra-
pezowej, gąsiorów i śniegołapów. Całkowita wartość prac 
wyniosła 105 320,00 zł. Zadanie w całości było sfinansowa-
ne ze środków własnych gminy (w tym 75 800,00 zł w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego). Dzięki remontom budynek 
zyskał na wyglądzie, a przede wszystkim funkcjonalności.

Nowe boisko sportowe przy świetlicy w Leksandrowej
  Zakończone zostały prace przy zagospodarowaniu placu 
przy świetlicy w Leksandrowej na cele rekreacyjno - tury-
styczne - etap I. 

W ramach prac wykonane zostało boisko do koszy-
kówki i siatkówki, piłkochwyty, oświetlenie wraz z mo-
nitoringiem. Zadanie zrealizowano w ramach operacji pn. 

„Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Leksandrowej 
na cele rekreacyjno – turystyczne – ETAP I”. Celem ope-
racji jest poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycz-
nej i rekreacyjnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. Zadanie 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
i realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zadania opiewa na 
kwotę 449 822,43 zł w tym ze środków EFRROW 183 
163,00 zł.

‚Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie” 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nowe nawierzch-
nie z mieszanek mineralno-bitumicznych powstały na od-
cinkach dróg niemal w każdej z miejscowości. Łącznie 
wykonano blisko 4 km nawierzchni z mieszanek mineralno-
-asfaltowych oraz podbudowy z kruszyw. Koszt przeprowa-
dzonych prac to łącznie ok. 716 tys. zł. Dzięki wykonanym 
remontom w gminie sukcesywnie przybywa dróg z nowymi 
nawierzchniami. 

W drugiej połowie października nastąpił odbiór prac 
w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 580280 K 
Nowy Wiśnicz – Olchawa w km 0+000-1+770 oraz w km 
2+199 do 2+290 wraz z remontem przepustów w km 0+632, 
0+670, 0+811, 1+285”. Wyremontowana została droga na 
ul. Ogrodowej oraz części ul. J. Matejki od skrzyżowania 
z ul. Ogrodową w kierunku Olchawy. Zadanie dofinanso-
wane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju 
i Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej 
infrastruktury drogowej. Wysokość dotacji wyniosła: 581 
578,00 zł. Całość zadania opiewa na kwotę: 953 282,87 zł.

Obecnie na ukończeniu są prace remontowe odcinka o dł. 
ok. 700 mb. drogi gminnej nr 580279 K Nowy Wiśnicz – 
Miejskie Pola – ul. Jana Matejki. Wartość zadania opiewa 
na kwotę ok. 240 tys. zł. Wykonywane są również remon-
ty odcinków dróg w Łomnej, na ul. Słonecznej w Nowym 
Wiśniczu, Królówce oraz Wiśniczu Małym.  

W Muchówce wybudowano prawie 5 km sieci wodocią-
gowej

Początkiem listopada br. odebrane zostały prace zwią-
zane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
do trzech budynków komunalnych na terenie Muchówki. 
W miejscowości powstało blisko 5 km nowej sieci prze-
biegającej od granicy z miejscowością Połom Duży, aż po 
budynek Szkoły Podstawowej. Wartość wykonanych robót 
wyniosła: 797 949,45 zł. Jest to ostatni etap budowy sieci 
wodociągowej realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa 
sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Wiśnicz, 
Kobyle i Muchówka”. Wymienione prace realizowane były 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, Typ operacji 7.2.2 „Gospodarka wodno-ścieko-
wa”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obsza-
rach wiejskich”.  Gmina na realizację całego zadania po-
zyskała dofinansowanie w kwocie ponad 1,6 mln zł w celu 
poprawy warunków bytowych mieszkańców ww. miejsco-
wości. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym łącznie 

Droga w miejscowości Chronów Dom Ludowy w Muchówce
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Remonty w budynku remizy OSP w Nowym Wiśniczu
W ostatnim czasie wykonane zostały remonty w budyn-

ku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu. 
Na parterze budynku przystosowano pomieszczenia na cele 
sanitarne, dzięki temu powstały nowe, przestronne łazienki. 
Zagospodarowano również na cele gospodarczo – maga-
zynowe pomieszczenie, znajdujące się na piętrze budynku. 
Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 125 321 zł. 
Prace te są współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach programu Małopolskie Remizy w kwocie 41 
560,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy 
(w tym 40 000,00 z Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo 
za kwotę 94 tys. zł wymienione zostały 4 bramy garażowe, 
3 bramy dwuskrzydłowe, drzwi wejściowe dwuskrzydłowe 
zewnętrzne oraz zamontowano szynowy odciąg spalin.

Gmina zakupiła nowy sprzęt
Gmina Nowy Wiśnicz wzbogaciła się o fabrycznie nowy 

traktor ogrodowy marki Husqvarna TC 239T 20KM ze zin-
tegrowanym koszem tylnym. Wartość sprzętu to 14.800,00 
zł. Traktor został zakupiony ze środków własnych gminy 
i będzie wykorzystywany do prowadzenia prac porządko-
wych na jej terenie.

Nowe boisko przy świetlicy w Leksandrowej

Remiza OSP w Nowym Wiśniczu

Czujniki jakości powietrza na terenie Gminy Nowy 
Wiśnicz

Informujemy, że na terenie Gminy Nowy Wiśnicz 
działa system informacyjno-pomiarowy marki BESKID 
INSTRUMENTS służący do inwentaryzacji i monitoringu 
terenów, na których mogą występować przekroczenia norm 
jakości powietrza głównie pyłów PM 2,5 oraz PM 10.

System składa się z zewnętrznego ekranu LED zamon-
towanego przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Nowym 
Wiśniczu wraz z czujnikiem wskaźnikowym jakości po-
wietrza oraz 5 czujników wskaźnikowych zlokalizowa-
nych na budynkach szkół podstawowych w Królówce, 
Muchówce, Starym Wiśniczu, Kobylu oraz budynku świet-
licy w Kopalinach. Całość inwestycji wyniosła 12 233,58 zł 
i została pokryta z budżetu gminy.

Dzięki sprawnej pracy systemu mieszkańcy są na bie-
żąco informowani o stanie jakości powietrza w miejscach, 
w których przebywają na co dzień. Prezentacja wyników 
pomiarów w postaci mapy jakości powietrza jest dostępna 
na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz 
http://nowywisnicz.pl/ oraz poprzez darmową aplikację 
mobilną dla systemów Android https://play.google.com 
oraz iOS  https://itunes.apple.com/pl/. Odnośniki dostępne 
na stronie UM.

Na podstawie danych
 z Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;

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

Traktor ogrodowy

Czujnik jakości powietrza z wyświetlaczem LED
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Często ukryte fakty potrzebują jakiegoś impulsu lub 
zdarzenia, aby mogły ujrzeć światło dzienne, a tym sa-
mym wzbogacić wiedzę o historii naszego mikroregio-
nu. Takim impulsem dla mieszkańca Nowego Wiśnicza,  
Pana Edwarda Rośkowicza była przesłana z kancelarii 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej informacja o po-
śmiertnym odznaczeniu jego ojca, Józefa Rośkowicza. 

W listopadzie postanowił dostarczyć do redakcji 
Wiadomości Wiśnickich zdjęcie oraz krótki rys historii z ży-
cia swojego ojca, który był uczestnikiem wojny polsko-

-bolszewickiej, żołnierzem Służby Zwycięstwu Polski oraz 
Związku Walki Zbrojnej - AK. 

Redakcja

Rys historyczny z życia Józefa Rośkowicza
Józef Rośkowicz, syn Jana i Franciszki z Szafrańców, 

urodził się 5 kwietnia 1894 roku 
w Rajbrocie, zmarł 24 stycznia 
1983 roku. Był uczestnikiem wojny 
polsko-bolszewickiej, żołnierzem 
Służby Zwycięstwu Polski oraz 
Związku Walki Zbrojnej - AK. 12 
września 1914 roku jako szeregowy 
żołnierz został przymusowo wcie-
lony do wojsk austriackich biorą-
cych udział w I wojnie światowej. 
Został przydzielony do 31 pułku 
4-tej Baterii Polowej w Hájmaskér 
na Węgrzech. 15 czerwca 1915 
roku przeniesiony do III Marszowej 
Baterii tegoż pułku w Hájmaskér, 
skąd 12 września 1915 roku został 
wysłany na front włoski pod Gierc, 
gdzie pełnił służbę do 18 sierpnia 
1917 roku. Dzień później został po-
nownie przeniesiony, tym razem do 
28 Pułku Artylerii Ciężkiej do Gierc, 
skąd wysłano go na front pod Piawę, 
a następnie pod Asiago. Tam dostał 
się do niewoli włoskiej, w której 
przebywał do 31 października 1918 
roku.

Jeszcze tego samego roku trafił do Francji, gdzie jako 
ochotnik wstąpił do armii Józefa Hallera. W latach 1918-
1921 walczył w wojnie bolszewickiej, w której został ranny 
pod Kijowem, kiedy to w jednej z potyczek odłamek szrap-
nela trafił go w głowę, a od niechybnej śmierci cudem ura-
towała go metalowa sprzączka na czapce hallerówce, która 
wyhamowała odłamek granatu. Po zakończeniu wojny pol-
sko-bolszewickiej 1918-1921, za męstwo i odwagę został 
odznaczony medalem.

W latach 1921-1936 pracował w Policji Państwowej 
w Krakowie. Ukończył Szkołę Policyjną. Otrzymał Medal 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości za wzorową 
pracę, w walce o suwerenność i niepodległość Państwa 

Polskiego. W czasie niemieckiej okupacji 1939-1945 za-
silił szeregi polskiej organizacji konspiracyjnej - Służbe 
Zwycięstwu Polski, a po jej rozwiązaniu, Związku Walki 
Zbrojnej - AK. Jako doświadczony żołnierz i wprawiony 
członek strzeleckiej grupy bojowej, którą dowodził z ob-
wodu Bocheńskiego AK, sprawdził się w wielu akcjach 
zbrojnych, dywersyjnych i odwetowych.

Wspomnienia o Ojcu 
Mój Ojciec, Józef Rośkowicz aktywnie przeciwstawiał się 
niemieckiemu okupantowi. W czasie II wojny światowej 
uczestniczył w akcji na przejęte przez Niemców w czasie 
działań wojennych więzienie w Wiśniczu, które to Niemcy 
zamienili w obóz koncentracyjny. Brał udział w akcji 
i w uwolnieniu więźniów - Polaków oraz Żydów wywo-
żonych do Oświęcimia. Uczestniczył też w akcjach zdoby-

wania zaopatrzenia dla oddziałów 
partyzanckich AK, w tym środków 
lekarskich, żywności, amunicji 
z magazynów władz okupacyjnych, 
a także z transportów niemieckich. 
Brał też udział w akcjach zbroj-
nych na posterunki w obwodzie 
Bocheńskim, Lipnicy Murowanej, 
Łąkcie Górnej, Kamionce oraz  
Iwkowej.

Również uczestniczył w akcji za-
bezpieczenia terenu w Bocheńskim 
obwodzie AK, w czasie kata-
strofy amerykańskiego samolotu 

„Liberator”, dokonującego zrzu-
tu dla Powstania Warszawskiego, 
który w drodze powrotnej został 
zestrzelony nad Nieszkowicami 
Wielkimi przez Niemców, oraz sa-
molotu „Halifax” zestrzelonego nad 
Łąktą Górną.

Po wojnie z niemieckim okupan-
tem władza komunistyczna zabrała 

mu policyjną emeryturę, był inwi-
gilowany i represjonowany, a nasza 

rodzina cierpiała biedę. Ojciec zmuszony był podjąć pracę 
w cementowni w Jaworznie, bo gospodarstwo 2,36 ha nie 
zapewniało utrzymania siedmioosobowej rodzinie, któ-
rą stanowili rodzice Józef i Maria Rośkowicz oraz dzieci: 
Henryk, Teresa, Czesława, Michalina i Edward.

W powojennej, komunistycznej Polsce ujawnienie faktu, 
udziału w wojnie bolszewickiej oraz walki w szeregach AK, 
nie tylko groziło prześladowaniem, więzieniem, ale nawet 
śmiercią. Dlatego rodzina starała się wykreślić z pamięci 
chlubną przeszłość ojca, a rodzice z obawy o nasze bezpie-
czeństwo niewiele nam o tych czasach opowiadali. My, jego 
dzieci, nie mogliśmy tego wszystkiego pojąć, bo wiedzie-
liśmy o wielkim patriotyzmie i umiłowaniu ojca do ojczy-
zny. Ale też wiele razy słyszało się o tych, którzy podczas 

Józef Rośkowicz, Fot. archiwum rodzinne
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wojny i okupacji walczyli 
z okupantem niemieckim, 
można powiedzieć, że cu-
dem ocaleli, a potem gi-
nęli z rąk, kogo? Polskiej 
władzy ludowej, uznani za 
wrogów państwa ludowe-
go, za bandytów. 

Jestem dumny ze swo-
jego ojca, walczącego 
o Wolność i Niepodległość 
Polski. Uważam go za 
wielkiego patriotę i boha-
tera tamtych czasów. Jest 
świadectwem i wzorem 
wiary, męstwa oraz bohaterstwa w walce za Ojczyznę. 
Pomagał potrzebującym Polakom i Żydom. Brzydził się 
ludźmi zniewolonymi sowiecką powojenną okupacją, 

którzy w gruncie rzeczy byli 
przepojonymi nienawiścią do 
suwerennej Polski. Ojciec był 
przekonany, że kiedyś zostanie 
przywrócona wolność i niepod-
ległość umiłowanej Ojczyźnie 
- ale niestety nie doczekał tych 
czasów.

W dniu 14 lutego 2018 roku, 
kiedy za wybitne zasługi po-
niesione z niezwykłym poświę-
ceniem w walce o suweren-
ność i niepodległość Państwa 
Polskiego został uhonorowany 
pośmiertnie przez prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski - historia życia mojego ojca zatoczyła 
koło.

Edward Rośkowicz

Legitymacja oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
przyznany pośmiertnie Józefowi Rośkowiczowi

Dziadek mój, Michał Melanowski opowiadał mi, 
jak w 1944 roku kopał transzeje i bunkry w Wiśniczu. 
Niemcy bowiem zamierzali tu bronić się długo przed 
rosyjską armią. Ostatecznie uciekali tak szybko, że nie 
zdążyli z przygotowanych umocnień skorzystać.

W styczniu 1945 roku pospiesznie się wycofywali, po 
prostu uciekali, a Rosjanie nadciągnęli pół godziny później. 
Niemcy chaotycznie strzelali, Rosjanie też. Gdy niemieckie 
strzały zupełnie ucichły, ukrywająca się u nas stryjenka 
dziadka Michała, Zofia z Kostrzewskich Melanowska, po-
stanowiła wstać i rozprostować kości. Gdy się podnosiła 
zbłąkana kula rosyjskiego żołnierza wpadła przez okno, 
przeszyła skroń stryjenki i kufel, któ-
ry stał na piecu. Na pogrzeb stryjen-
ki przyszły wszystkie koleżanki jego 
żony Zofii w przekonaniu, że żegnać 
będą właśnie ją…

Była w Starym Wiśniczu jeszcze 
jedna ofiara tej strzelaniny: zginął 
idący po wodę do rzeki inny miesz-
kaniec południowej strony wsi, pan 
Cholewa. Kulę wystrzelił z bunkra 
betonowego po północnej stronie rze-
ki Leksandrówki żołnierz niemiecki. 
Bunkier ten jeszcze stoi obok nieczyn-
nego starego sklepu spożywczego na 
łąkach. W miejscu stanowiska strzelca 
dziś rośnie tuja.

To, co usłyszałam kiedyś od dziadka 
w sprawie okopów w Starym Wiśniczu 
przypomina mi się zwykle w sierp-
niu, gdy wspominamy Powstanie 
Warszawskie. Dlaczego? Bo po jego upadku (a trwało ono 
od 1 sierpnia do 3 października 1944 r.) transportem kole-
jowym prosto z powstańczej stolicy dowiezione zostały do 
Bochni i skierowane do obozu pracy w Kobylu „warsza-

wianki”. Moja trzyletnia wówczas mama wzięła z domu 

nóż i z tym narzędziem pracy zgłosiła się na ochotnika do 
Niemców. Przez wszystkie te wojenne lata bieda w domu 
aż piszczała. Zima 1944/1945 była w Wiśniczu, jak w całej 
Europie, bardzo sroga. Wygłodzona dziewczynka na sąsied-
niej posesji, w domu pana Dańca, widziała dużą kuchnię 
polową. Zapach jedzenia drażnił. Właśnie przy tej kuchni 
pracowało kilka czy kilkanaście „warszawianek”. Pomimo 
chłodów nocowały one w stodole pana Dańca. Pracowały, 
gotując dla wszystkich tych, którzy zmuszeni byli kopać 
rowy i transzeje w Starym Wiśniczu. Trzylatka słyszała, że 
jedzenie, ta gotowana przez nie w kotłach gorąca zupa, jest 
tylko dla pracowników, więc się do pracy zgłosiła...

Opowiadał mi dziadek również 
o tym, jak porządny chłop pilnował 
kopiących na południowej stronie bun-
kry. Gdy nadzorując ich, szedł świeżo 
wykopaną transzeją, to gwizdał, by 
się tuż przed kontrolą zabrali do pra-
cy. Kontrolował rzadko. Pokazywał 
czasem swoje rodzinne zdjęcie z całą 
gromadką dzieci. Mówił, że „Hitler 
kaput”. Przed Bożym Narodzeniem 
Niemcy dostali po dużej tabliczce cze-
kolady, a on swoją podzielił między 
pracowników mu podlegających. 

Zda się, że od tamtego Bożego 
Narodzenia nie ma już po wykopanych 
na linii obrony Stellung A2 w Starym 
Wiśniczu rowach ani śladu. Zasypywał 
je dziadek pracowicie, a grunt wciąż 
osiadał. Patrząc w zimowy wieczór 
na podwórko rozświetlone blaskiem 

ulicznej latarni widzę wyraźnie skośnie biegnące pod okna-
mi domu przeniżenie terenu. To transzeje.

    Agnieszka Opioła

OPOWIADAŁ MI DZIADEK

Bunkier ze Starego Wiśnicza
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 Dla uczczenia jubileuszu Odzyskania Niepodległości 
w 1918 roku Muzeum Pamiątek po Janie Matejce 
Koryznówka w Wiśniczu - Oddział Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie wspólnie ze Stowarzyszeniem 60+ Nowy 
Wiśnicz zorganizowało 28 września tego roku konferen-
cję, której celem było omówienie losów najsłynniejszego 
polskiego obrazu historycznego. 

Losy te dotychczas były analizowane fragmentarycznie, 
a wiedza o nich mało upowszechniona mimo ogromnej po-
pularności obrazu. Najobszerniej i najbardziej wnikliwie te-
mat ten opracowała kustosz Ewa Micke-Broniarek (MNW). 
Katalog „Inne spojrzenia” wydany przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie przed 
ośmiu laty czyli 
w 2010 roku z okazji 
obchodów 600. rocz-
nicy bitwy grunwal-
dzkiej z jej tekstem 
jest dziś trudno do-
stępny.

Ewelina Mroczek, 
historyk wielolet-
nia dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego 
nr 1 w Bochni, Członek 
Stowarzyszenia mi-
łośników Bochni 
i Ziemi Bocheńskiej 
jest autorką wnikli-
wego omówienia 
przebiegu konferencji. Za zgodą autorki drukujemy obszer-
ne jego fragmenty.

W obchodach dziś sławionej, setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości uczestniczy każda miejscowość w Polsce. 
W tę narodową pracę Wiśnicz włączył się wydarzeniem 
godnym wielkich i znanych centrów kultury. Jak czytamy 
w zaproszeniu „28 września 2018 r. w 140. rocznicę pierw-
szego publicznego pokazu obrazu Jana Matejki „Bitwa 
pod Grunwaldem”, zorganizowana we wspaniałej scene-
rii Zamku przez Marię Serafińską-Domańską, przy ak-
tywnym poparciu społecznym Stowarzyszenia 60+ Nowy 
Wiśnicz, władz miejskich Wiśnicza i muzealnych Wiśnicza 
i Tarnowa oraz finansowym wsparciu Małopolskiego 
Urzędu Marszałkowskiego. 

Staranne przygotowanie konferencji już na wstępie le-
gitymuje druk zaproszenia z reprodukcją znajdującej się na 
Koryznówce odbitki stalorytu „Bitwa pod Grunwaldem" - 
Jana Matejki. Autorem stalorytu z 1953 roku jest słynny, gra-
wer XX w. Czesław Słania (1921-2005). Odrestaurowany 
schyłkowy barok zamkowej plafonowej komnaty przycią-
gał wzrok licznych gości złoconymi stiukami błękitnego 
niczym niebo stropu, a złocone ścienne trema zaciekawiały 
odbiciem malarskich portretów dostojnych przodków. 

Wysokie forum konferencji imponuje liczbą wykła-

dów i referatów. Prelegenci i goście reprezentowali, m.in. 
Instytut Historii UJ, Akademię Sztuk Pięknych i Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Rosyjską Akademię 
Sztuki w Moskwie, lokalne instytucje i stowarzyszenia. 
Licznie przybyła młodzież ze szkół wiśnickich, a z Bochni 
przyjechali uczniowie I LO. 

Z porządku bogactwa tematycznego konferencji prowa-
dzonej przez M. Serafińską-Domańską i Janusza Kozioła 
z Muzeum Okręgowego w Tarnowie powstała niezwy-
kle interesująca opowieść o artystycznej wartości obra-
zu, historii i jego patriotycznej funkcji dla kilku pokoleń 

Polaków minionego 
czasu od pierwszego 
wystawienia „Bitwy 
pod Grunwaldem” 
28 września 1887 r. 
w Pałacu Wielopolskich. 
Szczególnie ekscytują-
ce były wątki dotyczące 
zagrożeń zniszczeniem 
bądź grabieżą w czasie 
wojen światowych. 

Prof. Lejła 
Chasjanowa zasłużona 
artystka Rosji, malar-
ka, przyjechała z dale-
kiej Moskwy na kon-
ferencję, aby wystąpić 
z tematem o nieznanych 

dotychczas losach obrazu w stolicy carów. Wywieziony 
w 1915 r., w obawie przed Niemcami, ocalał dzięki po-
lonii moskiewskiej. Był przechowywany w domu A. R. 
Lednickiego polityka, adwokata, architekta, członka Dumy 
rosyjskiej. Ten nieistniejący dziś dom przy Arbacie zwano 

„polskim Kremlem”. Do Polski obraz powrócił w 1922 r. 
Chasjanowa zobaczyła obraz w 1974 r. na wystawie 

polskich dzieł malarskich w Moskwie „byłam wstrząśnię-
ta obrazem, Matejko należy do największych olbrzymów 
malarskich XX wieku”. Prowadząca konferencję Maria 
Serafińska-Domańska uznała wykład za rewelacyjny i pio-
nierski, za „niesłychanie ważne wydarzenie”, gdyż niewiele 
dotychczas wiedziano o losie obrazu w Moskwie. 

Jeszcze bardziej dramatycznie przedstawiają się losy 
Matejkowego arcydzieła od pierwszych dni września 1939 
do 1944 roku. W świetle niezwykle interesującej relacji lu-
belskiego muzealnika, dra Marcina Gapskiego zrolowany 
obraz o kolosalnych wymiarach 426cm x 987cm ukrywano 
w miejscach trudnych do przewidzenia dla Niemców, ale 
i też mało bezpiecznych dla płótna. Ocalało dzięki zaanga-
żowaniu się wielu, począwszy od muzealników po prostych 
wozaków i pracowników fizycznych. Nigdy „Bitwa pod 
Grunwaldem” nie była Niemcom zdradzona. 

Troska o obraz była zawsze. „...niszczące działanie cza-

WIZJA HISTORYCZNA W SŁUŻBIE NARODU W 140. ROCZNICĘ 
PIERWSZEGO PUBLICZNEGO POKAZU OBRAZU JANA MATEJKI  

„BITWA POD GRUNWALDEM”.

Program wiśnickiej konferencji, nad którą patronat objęli Burmistrz Nowego Wiśnicza 
Małgorzata Więckowska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa - Narodowego.

Wykład dr Marcina Grapskiego z muzeum Lubelskiego w Lublinie.
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su, trudne przeżycia czynią dzieło, tak dla naszej kultury 
bezcenne, troską nieustającą dla konserwatora” powiedziała 
pięknie Dorota Ignatowicz-Woźniakowska, główny konser-
wator Muzeum Narodowego w Warszawie, wprowadzając 
słuchaczy w szczegóły tej żmudnej, benedyktyńskiej pracy, 
jak określiła „centymetr po centymetrze”. 

Obraz odbył 32 podróże, jeszcze za życia Matejki 
17, i poniewierkę wojenną. W 1945 roku wobec 
rozmiaru zniszczenia mówiono wprost „musi zmar-
twychwstać”. Niełatwe zadanie powierzono wy-
bitnemu konserwatorowi i malarzowi Bohdanowi 
Marconiemu, który miał duże osiągnięcia w radiolo-
gii stosowanej w konserwacji. 

Mówiąc o metodach, zwróciła uwagę na ciągły ich 
postęp od prostych po współczesne, oparte na nowych 
materiałach i technologiach, specjalistycznym sprzę-
cie. 

Sława i geniusz „Bitwy pod Grunwaldem” zawsze 
inspirowały. Zaczęły powstawać kopie malarskie oraz 
wersje z różnych tworzyw, od drewna po sławny haft 

z Działoszyna, który został wystawiony w 2011 r. 
w Berlinie w znanym muzeum i galerii „Martin-
Gropius-Bau” w ramach wystawy „Obok. Polska 
- Niemcy. 1000 lat historii w sztuce”. W tym sa-
mym roku można było haft z Działoszyna zoba-
czyć na wiśnickim zamku w ramach jubileuszu 
30-lecia Muzeum na Koryznówce. 

Owocem sesji tak bogatej w treść i rozmaitość 
zagadnień, wartych trwałego i szerszego spopula-
ryzowania, winna stać się drukowana publikacja, 
zawierająca wszystkie wypowiedzi.

 Motywację ku temu wzmocnił swoim wystą-
pieniem prof. dr hab. Andrzej Nowak (Instytut 
Historii UJ). Wartość narodową monumentalnego 
dzieła historiozoficznego Jana Matejki uzasad-
nił historycznymi realiami czasu jego powstania 
(siła zaborców, prześladowania, pamięć klęski 
styczniowej i powszechne zwątpienie w szanse 
odbudowy własnej państwowości). I oto Matejko 
w swej niezwykłej wizji malarskiej daje obraz 
chwały i zwycięstwa. „Bitwa pod Grunwaldem” 
przyjęta z podziwem i uniesieniem, stała się po-
czątkiem i znakiem nowego czasu w polskiej 
kulturze, określanym hasłem „ku po-krzepieniu 
serc”. Przywrócone narodowe poczucie godności 
i dumy wyzwala ze zwątpienia. Zagrzewa do czy-
nu! - Z tego ziarna będzie „Ów" Rok 1918.

Dodatkową atrakcją konferencji była ekspozy-
cja olejnej kopii matejkowskiego obrazu „Bitwa 
pod Grunwaldem” wykonanej przez artystę ma-
larza Witolda Zakrzewskiego z Poznania. Autor 
przedstawił szczegółowo etapy i okoliczności 
pracy przy tworzeniu kopii. Jak stwierdził, głów-
ną jego inspiracją jest wielkie uznanie dla Mistrza 
z Floriańskiej. Prezentowana w Wiśniczu kopia 
jest prywatną własnością i została przez obecnego 
właściciela bezinteresownie wypożyczona i przy-
wieziona na konferencję aż spod Bydgoszczy. 

Obraz ten można było oglądać w zamku w Wiśniczu do po-
łowy października.

Oprac. Agnieszka Opioła

Program wiśnickiej konferencji, nad którą patronat objęli Burmistrz Nowego Wiśnicza 
Małgorzata Więckowska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa - Narodowego.

Wykład prof. Lejły Chasjanowej z Rosyjskiej Akademi Sztuki w Moskwie.
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GMINNE OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

OBCHODY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
PRZEZ POLSKĘ  NA ZIEMI WIŚNICKIEJ.

100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
świętowano w całym kraju. Z tej okazji 11 listopada odby-
wały się uroczyste apele, marsze, Msze św., koncerty i róż-
ne wydarzenia kulturalne, które w znaczny sposób umocni-
ły polską tożsamość i świadomość narodową. 

Nie inaczej było na Wiśnickiej Ziemi. Główne uroczy-
stości zaplanowano w kilku odsłonach.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
W sali obrad wiśnickiego Ratusza w towarzystwie sztan-
darów przyniesionych przez przedstawicieli Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Szkół i Stowarzyszeń, obchody zain-
augurowano odsłonięciem pamiątkowej tablicy projektu 
i fundacji prof. Czesława Dźwigaja. Wykonana w formie 
płaskorzeźby zawiera tarczę z barwami i herbem Nowego 
Wiśnicza, wokół której wije się wstęga z umieszczonym 
na niej napisem 100 lecie odzyskania niepodległości 1918-
2018 Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz. Nad tarczą 
znajduje się godło z orłem w koronie, a całość wieńczy za-
wieszony nad płaskorzeźbą krzyż, symbol wiary chrześci-
jańskiej. 
Oprawę słowno-muzyczną, podczas której zostały odczy-

tane fragmenty pamiętnika Stanisławy Serafińskiej, ukazu-
jące ostatnie dni I wojny światowej i pierwsze dni Polski 
niepodległej, wykonała młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Nowym Wiśniczu i Królówce. Była to autentyczna, żywa 
lekcja historii, na którą licznie przybyli przedstawiciele 
władz powiatowych i gminnych z Panią Burmistrz Nowego 
Wiśnicza Małgorzatą Więckowską, Honorowi Obywatele 
Wiśnicza, Proboszcz wiśnickiej parafii Krzysztof Wąchała, 
delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy 
szkół i instytucji samorządowych, jednostek organizacyj-
nych, prezesi i członkowie stowarzyszeń, dzieci i młodzież 
ze szkół ziemi wiśnickiej oraz mieszkańcy Gminy. 

Uroczystości Kościelne
Po uroczystym odsłonięciu i poświęceniu płaskorzeźby, 

uczestnicy, przy akompaniamencie Strażackiej Orkiestry 
Dętej ze Starego Wiśnicza udali się do kościoła, gdzie w in-
tencji Ojczyzny i poległych w walkach o jej niepodległość 
została odprawiona uroczysta Msza Św. Muzyczną oprawę 
zapewnił chór Kanon oraz wspomniana wcześniej orkiestra.

Wspólne śpiewanie hymnu
Kolejny, ogólnonarodowy akcent obchodów rocznico-
wych również wybrzmiał na Ziemi Wiśnickiej. Punktualnie 
o godzinie 12.00 Wiśniczanie jednocząc się ze wszystkimi 
Polakami, wspólnie zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. 
W samo południe hymn Polski zabrzmiał nie tylko w całym 
kraju, ale w wielu zakątkach świata. 

Marsz pamięci
Po uroczystościach kościelnych w podniosłym przemar-
szu z biało-czerwonymi chorągiewkami w rękach wszyscy 
udali się na wzgórze zamkowe. Wspólnie odśpiewano Rote, 
i odmówiono modlitwę za poległych, wspominano dążenia 
do odzyskania niepodległości, a przy dźwiękach werbli na-
stąpiło złożenie kwiatów i zniczy pod Pomnikiem Pamięci. 
Na koniec Strażacka Orkiestra Dęta ze Starego Wiśnicza 
wykonała koncert  z utworami patriotycznymi, żołnierskimi, 
do których przygotowała się w ramach projektów wspar-
tych finansowo przez Województwo Małopolskie i Gminę 
Nowy Wiśnicz.

Festiwal pieśni patriotycznych i żołnierskich
Ostatnim, ale jakże radosnym akcentem wspólnego świę-
towania 100. rocznicy odzyskania niepodległości był 
koncert laureatów XVI Festiwalu „Z pieśnią patriotyczną 
i żołnierską przez wieki”, który odbył się w Sali Rycerskiej 
Wiśnickiego Zamku. Laureaci poszczególnych kategorii 
przybyli z różnych stron małopolski, by zaprezentować re-
pertuar związany z umiłowaniem Ojczyzny, poświęceniem 
w walkach o wolność, żołnierską dolą, a także ukazujący 
współczesny patriotyzm. Koncert był niezwykłym przeży-
ciem artystycznym, wypełnionym bogactwem treści zawar-
tych w prezentowanych pieśniach.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w sali obrad

Występ chóru „Love Music” podczas konceru laureatów XVI 
Festiwalu „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”
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Cieszy fakt, że potrafimy wspólnie świętować i radować się 
wolnością,  nie zapominając o tych, którzy zginęli w jej imię 
oraz pamiętając o przekazywaniu bogatej historii kolejnym 
pokoleniom.

Opracował Leszek Marszałek

DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI.
Taki tytuł nosił koncert, który odbył się w Szkole 
Podstawowej im. S. Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu 
z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę.  Koncert składał się z dwóch części: w pierwszej 
można było usłyszeć mało znane teksty poetyckie i pio-
senki (nie tylko legionowe),  mówiące o ojczyźnie i walce  
o wolność. Druga część nawiązywała do tradycji wspólne-
go śpiewania pieśni patriotycznych. Na scenie zasiedli więc 
członkowie Towarzystwa Miłośników Wiśnicza i rodzice 
uczniów, a za nimi stanął kilkudziesięcioosobowy chór ucz-
niów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Każda pio-
senka była poprzedzona krótką informacją o historii jej po-
wstania. Ponadto uczennice czytały fragmenty pamiętników 
Stanisławy Serafińskiej z okresu 1914 – 1918. Wyboru teks-
tów dokonała pani Maria Serafińska  -  Domańska. Goście, 
którzy licznie zgromadzili się w sali gimnastycznej, śpie-
wali wspólnie z chórem piosenki – znane    i mniej znane. 
Akompaniowali panowie: Stanisław Domański i Krzysztof 
Klimkowski. Szkoła i  Towarzystwo Miłośników Wiśnicza 

przygotowali z tej okazji śpiewniki, a wyboru piosenek 
dokonał pan Stanisław Domański. „Jesienną” scenografię 
przygotował pan Leszek Bielewicz, który był również re-
żyserem pierwszej części koncertu. Uczniów, którzy czytali 
fragmenty pamiętnika i informacje o piosenkach przygoto-
wała pani Halina Skórnóg. Efekty specjalne przygotował 
pan Krzysztof Jarosz, a obecność ułanów – pana Jarosława 
Cyrankiewicza i pana Dawida Zyma  nadała szczególnego 
kolorytu uroczystości.

Długie i kręte były drogi Polski do niepodległości. Dziś 
cieszymy się wolnością – możemy realizować nasze plany 
i marzenia. Najważniejsze, byśmy żyli w wolnym i spokoj-
nym kraju. 

Bożena Głąb

JAK ŚWIĘTOWAŁA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 
KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W KRÓLÓWCE.

Od początku nowego roku szkolnego w naszej szko-
le wiele się działo w związku z obchodami 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości.

26 września nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim 
Konkursie „Do Hymnu”. 140 uczniów pod dyrekcją pani 
Katarzyny Adamczyk wykonało wszystkie zwrotki następu-
jących pieśni „Mazurek Dąbrowskiego”, „Marsz Polonia”, 

„Gaude Mater Polonia”. Utwory te zostały wykonane 
w obecności członków jury z Uniwersytetu Rzeszowskiego - 
wydziału muzyki. Organizatorem konkursu było Narodowe 
Forum Muzyki.

4 października chór szkolny „Królewskie Słowiki” 
uczestniczył w koncercie pt. „Narodowe śpiewanie 
w Krakowie” w Filharmonii Krakowskiej. Ponadto nasz 
chór uczestnicząc w projekcie Śpiewająca Polska, pozna-
wał i wykonywał utwory typowo polskie.

Nasze przedszkolaki uczestniczyły w realizacji projek-
tu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” pod hasłem 
100-lecie Niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku!

W ramach projektu odbywały się cykliczne zajęcia przy-
bliżające maluchom pojęcie Polska, symbole narodowe, 
mała Ojczyzna. Podsumowaniem całego cyklu zajęć tema-
tycznych był występ przedszkolaków dla rodziców pod ha-
słem „Dziękuję, Polsko”, który miał miejsce 08 listopada 

w Domu Kultury, gdzie dzieci recytowały wiersze i śpiewa-
ły pieśni o Polsce, a na koniec wspólnie z rodzicami odśpie-
wały cztery zwrotki Hymnu.

Ponadto przedszkolaki przygotowywały wspólnie z na-
uczycielami kąciki patriotyczne w każdej sali oraz prace 
plastyczne o tematyce patriotycznej zaprezentowane na wy-
stawie dla rodziców.

Uwieńczeniem projektu było spotkanie z panem 
Wojtkiem Wątrobą, pasjonatem sprzętu militarnego, który 
przygotował krótką pogadankę na temat prezentowanych 
militariów.

W trakcie obchodów 100 rocznicy solistki z naszej szko-
ły, tj. Natalia Wielgus, Faustyna Gołdas, Joanna Wołek 
oraz altowiolistka Anna Wołowczyk, uczestniczyły w róż-
nych akademiach i uroczystościach gminnych, uświetnia-

Występy uczniów SP W Nowym Wiśniczu
Występ przedszkolaków na scenie świetlicy WDK w Królówce
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jąc rocznicowe obchody swoim śpiewem. Brały rów-
nież udział w Małopolskim Festiwalu Pieśni Żołnierskiej 
i Patriotycznej w Nowym Wiśniczu, gdzie nasza uczennica 
Natalia Wielgus zajęła III miejsce.

Zasadnicze obchody miały miejsce 9 listopada, kiedy 
to w naszej szkole zorganizowaliśmy „Dzień Patriotyzmu” 
poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Uroczystość miała dwie odsłony. W godzinach 
przedpołudniowych odbyła się akademia z udziałem ucz-
niów i wszystkich pracowników szkoły. Akademia miała 
bardzo podniosły charakter. Po wprowadzeniu Sztandaru 
i odśpiewaniu Hymnu uczniowie klasy 8 przedstawi-
li „Wypominki Narodowe” z polskich dziejów w formie 
teatru cieni. Na wielkim ekranie zaprezentowali sylwetki 
Wielkich Polaków w tym Ojców Niepodległości. Szkolny 
Chór pod kierunkiem pani Katarzyny Adamczyk odśpiewał 
kilka pieśni patriotycznych. Potem ojciec jednej z uczennic, 
pan Mariusz Zgłobicki – żołnierz zawodowy bardzo intere-
sująco opowiedział o swojej pracy przedstawiając ciekawie 
atrybuty, sprzęt i ekwipunek żołnierski.

Drugą odsłoną była Wieczornica z udziałem lokalnej 
społeczności, na którą przybyła Pani Burmistrz, przed-
stawiciele samorządu powiatowego i gminnego, Sołtys 
Królówki oraz Ksiądz Proboszcz. Po wykonaniu przez ucz-
niów programu okolicznościowego licznie zgromadzeni 
goście i mieszkańcy przyłączyli się do wspólnego śpiewu 
pieśni patriotycznych.

Na koniec wszystkich zaproszono do obejrzenia 
Wystawy Niepodległościowej, która stanowiła piękną opra-
wę plastyczną oraz dowód zaangażowania i efekt wspólnej 
pracy uczniów i nauczycieli w projektu, którego pomy-
słodawczynią i współkoordynatorką była pani Krystyna 
Straczyńska.

Dopełnieniem całości był poczęstunek składający 
się z ciast, ciasteczek oraz innych słodkości, wszystkich 
w barwach biało-czerwonych, z chorągiewkami, a nawet 
w kształcie orłów. Stół przygotowany przez uczniów i ro-
dziców pod okiem pani Elżbiety Wołek sprawiał naprawdę 
imponujące wrażenie. 

Podczas gminnych obchodów święta niepodległości 
pod Pomnikiem Wolności w niedzielę 11 listopada, ucznio-
wie klasy czwartej naszej szkoły, odczytali „Życzenia dla 
Polski” napisane przez samych uczniów.

Opracowały:
Krystyna Straczyńska, Danuta Duś

URODZINY DLA NIEPODLEGŁEJ UCZCIŁA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W KOBYLU.
100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości spo-
łeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Kobylu zaczęła 
świętować już w maju, organizując „Szkolny Festiwal 
Piosenki Patriotycznej”, podczas którego uczniowie 
zaprzentowali ciekawe interpretacje pieśni i piosenek 
o temtyce patriotycznej z różnych okresów historycznych. 

W październiku wspólnie z tysiącami uczniów 
z całej Małopolski wzięliśmy udział w „Widowisku Dumy 
i Radości”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. polo-

wą na placu przed Katedrą Wawelską, po której wspólnie 
wyruszyliśmy do Parku Jordana. Pochód otwierała orkie-
stra, za którą maszerowali uczniowie z małopolskich szkół 
mundurowych. Za nimi podążali pozostali uczniowie z ca-
łej Małopolski. Barwny korowód liczący 10 tysięcy osób 
w patriotycznych strojach z biało-czerwonymi ozdobami 
był atrakcją dla mieszkańców Krakowa i turystów, którzy 
zatrzymywali się i robili zdjęcia. Na miejscu odbyła się pre-
zentacja szkół, po której miało miejsce spotkanie z uczest-
nikami II wojny światowej oraz przegląd publikacji, pla-
katów dotyczących dziejów odzyskiwania niepodległości. 
Czuliśmy autentyczną dumę i radość z możliwości wspól-
nego świętowania tak ważnego wydarzenia.

Jednak najważniejsze uroczystości odbyły się w listopa-
dzie. I tak 9 listopada na sali gimnastycznej zorganizowali-
śmy „Urodziny Niepodległej Ojczyzny”. Każda klasa oraz 
odziały przedszkole wraz z wychowawcami, jako prezenty 
dla „Jubilatki”, przedstawiły krótkie występy. Były wier-
sze, piosenki, taniec z flagami i polonez. O godzinie 11.11 
przystąpiliśmy do wspólnego wykonania wszystkich czte-
rech zwrotek naszego hymnu narodowego. Było uroczyście 
i bardzo wzruszająco. Na koniec każdy chętny uczestnik 
szkolnego świętowania został poczęstowany urodzinowym 
biało-czerwonym tortem.

11 listopada wspólnie z władzami i mieszkańcami 
Gminy Nowy Wiśnicz uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy 
św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Nowym 
Wiśniczu, po czym we wspólnym marszu przeszliśmy pod 
Pomnik Pamięci, by tam oddać hołd wszystkim poległym 
za naszą wolność.

W niedzielę 18 listopada 2018 r. nasi uczniowie i absol-
wenci szkoły wraz z rodzicami i nauczycielami zaprosili 
społeczność Kobyla do uczestnictwa we wspólnym przeży-
waniu historii Polski, Jej trudnej drogi do wolności i nie-
podległości. 

Wzruszające przedstawienie „Droga do wolności”, któ-
re odbyło się w kościele parafialnym, wycisnęło niejedną 
łzę, spowodowało szybsze bicie serca nie tylko u starszych 
mieszkańców, ale także młodzieży i dzieci. Piękne wyko-
nania pieśni i piosenek, każde przeczytane i wyrecytowa-
ne słowo wprowadziły licznie zgromadzoną publiczność 

Koncert uczniów z SP w Kobylu
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Recytatorskiego i Plastycznego pt. „Jesteśmy Polką 
i Polakiem”, w których uczniowie licznie wzięli udział.

Z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
zwołano uroczysty apel, podczas którego uczniowie zaak-
centowali ważne pojęcia, takie jak Patriotyzm i Ojczyzna. 
Słowem i pieśnią patriotyczną przekazali dzieje historyczne.

Uczeń klasy IV Mikołaj Serwatka zajął I miejsce 
w Powiatowym Konkursie Strofy o Mojej Ziemi, w któ-
rym przedstawił najważniejsze lokalne miejsca i tradycje. 
Wyróżnieni zostali: Sylwia Kożuchowicz i Bartłomiej Gut.

Uczniowie klasy VIII uczestniczyli w konferencji „Wizja 
historyczna w służbie narodu -140 lat historii obrazu Jana 
Matejki Bitwa pod Grunwaldem”, uczniowie klas IV i V 
w żywej lekcji historii.

W październiku klasa IV i V przypomniały postać wiel-
kiego Polaka-Patrioty Jana Pawła II. 40 rocznica pontyfi-
katu Jana Pawła II była kolejną sposobnością przywołania 
haseł Polak, Polska, Ojczyzna, Poświęcenie i Miłość.

By uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę, uczniowie naszej szkoły wraz z 10 tys. uczniów z in-
nych szkół wzięli udział w „Widowisku Dumy i Radości”. 
Na rozpoczęcie odprawiono Mszę świętą na Wawelu w in-
tencji Ojczyzny, po której w barwnym korowodzie strojów 
patriotycznych i folklorystycznych przemaszerowaliśmy 
przez ulice Krakowa do Parku Jordana. Widowisko było 

niezwykłą lekcją historii.
Uczniowie pamiętali również o tych , którzy walczyli 

podczas I wojny światowej i złożyli kwiaty oraz zapalili 
znicze na grobach nieznanych żołnierzy.

Kolejnym bodźcem uczczenia wydarzeń, które przyczy-
niły się do utraty wolności i tych, które tę wolność pozwoli-
ły odzyskać był Konkurs Historyczno - Plastyczny „Laurka 
dla Niepodległej” i „Plakat dla Ojczyzny”. Uczniowie za-
chwycili swoimi dziełami.

9 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 w PSP w Chronowie 
w wyjątkowo patetyczny sposób wybrzmiał „Mazurek 
Dąbrowskiego”, kiedy to nasza szkoła włączyła się w ogól-
nonarodową formę uczczenia 100-lecia odzyskania niepod-
ległości pt. „Rekord dla Niepodległej”.

 „Polska-Moja Ojczyzna” to hasło zajęć edukacyjnych 
zorganizowanych w naszej szkole dla uczniów 0-3. Celem 
zajęć było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju 
ojczystego, jego kultury i tradycji oraz utrwalenie wiado-
mości na temat polskich symboli narodowych. Zajęcia za-

w czasy wojny, lęku, nadziei i odrodzenia naszej Ojczyzny.
Cieszymy się, że żyjąc w wolnej Polsce, mogliśmy być 

naocznymi świadkami tylu wspaniałych wydarzeń zwią-
zanych z tą niezwykłą rocznicą. Pomogły one uświadomić 
nam wartość naszej niepodległości oraz wyrazić wdzięcz-
ność tym, którzy za tę niepodległość ginęli przez wieki.

Uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej 

im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu

SZKOŁA PODSTAWOWA W MUCHÓWCE
SPEKTAKLAMI, ŚPIEWEM I SADZENIEM DRZEWKA 
UPAMIĘTNIŁA NIEPODLEGŁĄ.

Uroczyste obchody Stulecia Niepodległości Polski 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce, wraz 
z Gronem Pedagogicznym, Rodzicami i lokalną społecz-
nością, rozpoczęli od udziału we Mszy św. odprawionej 
w kościele parafialnym w intencji poległych za wolność 
Ojczyzny. Następnie na czele z Pocztem Sztandarowym 
i z biało-czerwonymi flagami w ręku, nastąpiło przej-
ście wszystkich zgromadzonych do Szkoły Podstawowej 
na dalszą część uroczystości. Przybyli goście uczestni-

czyli w malowniczym spektaklu, którego fabuła zosta-
ła osnuta wokół historii wiejskiej rodziny, mocno zako-
rzenionej w polskości i oczekującej z wielką nadzieją 
na spełnienie marzeń o wolnej Ojczyźnie. Uczniowie 
klasy piątej brawurowo zagrali główne role w przed-
stawieniu, natomiast uczennice klasy szóstej i siódmej 
uświetniły spektakl pięknymi inscenizacjami muzyczny-
mi i śpiewem. Na zakończenie uroczystości koło Szkoły 
Podstawowej w Muchówce zostało posadzone drzewko 
upamiętniające to doniosłe w naszej historii wydarzenie. 

K. Jastrzębska-Kuc

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRONOWIE 
UROCZYŚCIE ŚWIĘTOWAŁA ROK STULECIA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
Pierwszym akcentem przypominającym wydarzenia zwią-
zane z naszą polską historią było zorganizowanie Konkursu 

Fragment występu uczniów z SP w Muchówce
Uczniowie z SP w Chronowie
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o rozwój naszej Ojczyzny.
Niespodzianką dla wszystkich zebranych był udział 

w programie pasjonata historii, pana Mikołaja Jonaka, który 
przygotował niezwykłą wystawę kolekcjonerskich pamią-
tek wojennych, ale także przybliżył ślady historii I wojny 
światowej, które odkrył w niedalekim sąsiedztwie naszej 
miejscowości. Pan Mikołaj opowiedział o tym wszystkim 
w wyjątkowy sposób. Na kilkadziesiąt minut sala Świetlicy 
stała się salą kinową, a wszyscy uczestniczyliśmy w premie-
rze filmu pt. „Spacer z historią”, z którego dowiedzieliśmy 
się, że obszar walk wojennych przebiegał także niedaleko 
naszej miejscowości, głównie w rajbrockim lesie, który po 
dzień dzisiejszy kryje ślady okopów wojennych.

Program zakończył się wspólnym śpiewaniem żołnier-
skich piosenek, oglądaniem wystawy oraz degustacją cia-
stek udekorowanych biało-czerwonymi barwami, symbola-
mi niepodległości oraz Polski Walczącej, które przygotowa-
li Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Połomia Dużego

Ewelina Palej

KRONIKA OBCHODÓW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II 
W STARYM WIŚNICZU 

Rozpoczęliśmy już we wrześniu, mając na względzie, 
że spuścizna dziejowa współtworzy naszą tożsamość na-
rodową, chcieliśmy uczcić pamięć tamtych dni i tamtych 
bohaterów montażem słowno- muzycznym poświęconym 
79 rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji so-
wieckiej na Polskę. W kolejnych dniach uczniowie wraz 
z wychowawcami odwiedzili cmentarz ofiar hitlerowskich 
w Leksandrowej. Na miejscu zapoznali się z historią  za-
pisaną  na pamiątkowych tablicach poświęconych ofia-
rom zbrodni, dokonanej  na Ziemi Wiśnickiej. Kolejnym 
akcentem mającym na celu poznanie i zachowanie historii 
regionu była wizyta na Wzgórzu Lecha znajdującym się na 
granicy Starego Wiśnicza  i Wiśnicza Małego. 

26 września odbył się Ogólnopolski Konkurs „Do 
Hymnu”, zorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury 
z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
170 uczniów z naszej szkoły wykonało z pamięci i a’capella 
Hymn Polski, Rotę i Marsz Polonia. 20 listopada dotarła do 
nas radosna informacja o przyznaniu naszym wykonawcom 
III miejsca.

W dniach 4 i 5 października  najstarsi uczniowie  wraz 
z wychowawcami uczestniczyli  w dwudniowej wycieczce 
do Warszawy. Zwiedzali Zamek Królewski, Stare Miasto. 
Niezapomnianym  elementem było zatrzymanie się przed 
pomnikiem Małego Powstańca i Grobem Nieznanego 
Żołnierza. Uczniowie oddali hołd walczącym za ojczyznę. 

14 października 2018 roku zorganizowano Dzień 
Otwarty Szkoły z okazji 40. rocznicy wyboru Karola 
Wojtyły na Papieża oraz rocznicy 100 – lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Dyrekcja, nauczyciele, ucz-
niowie i rodzice przygotowali dla gości wiele atrakcji: 
Rodzinny Konkurs Wiedzy  pt.: „Największy Polak w wol-
nej Polsce”. Drużyny  uczestniczyły w czterech lekcjach 

kończono sesją zdjęciową w patriotycznych strojach.
11 listopada 2018 roku był zwieńczeniem działań upa-

miętniających historię Polski w drodze do upragnionej 
wolności. W kościele parafialnym w Chronowie już po raz 
trzynasty odbyła się uroczystość upamiętniająca odzyska-
nie przez Polskę niepodległości. Imponująca gra aktorska, 
narracja i muzyka wpłynęły na wyjątkowe przeżycia od-
biorców.

Ewa Zygmunt

POŁOM DUŻY - WSPÓLNIE UCZCILI NIEPODLEGŁĄ
Bardzo licznie zgromadzili się mieszkańcy naszej 

miejscowości, zaproszeni goście, a wśród nich Burmistrz 
Nowego Wiśnicza, Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Nowym Wiśniczu oraz władze lokalne wsi, aby wspól-
nie uczcić pamięć Tych, którzy wywalczyli o wolność dla 
naszej Ojczyzny.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia byli nauczyciele 
Filialnej Szkoły Podstawowej w Połomiu Dużym, którzy 
zaproponowali Świetlicy Wiejskiej oraz stowarzyszeniu 
Rozwoju Połomia Dużego współudział w zorganizowaniu 
tego ważnego dla wszystkich Polaków święta.

Z wielką ochotą i zaangażowaniem przygotowywaliśmy 
się do tego wyjątkowego święta. Uczestniczki zajęć świet-
licowych, głównie panie: Danuta Kmiecik, Halina Janioł 
i Stanisława Kmiecik przez kilka wieczorów wykonywały 
kwiaty i kotyliony dla wszystkich uczestników spotkania.

W ramach zajęć „Kreatywny szkolniak” powstało mnó-
stwo biało-czerwonych symboli niepodległościowych, któ-
rymi udekorowaliśmy salę na dzień uroczystości.

W przeddzień 11 listopada o godz. 16.00 nasza Świetlica 
niemal pękała w szwach, bo mieszkańcy tak licznie odpo-
wiedzieli na zaproszenie organizatorów. Wszystkich powi-

tała pani Bogumiła Sarna-Kierownik Szkoły Podstawowej 
w Połomiu Dużym, życząc radosnego przeżywania święta 
niepodległości naszego kraju. Społeczność Szkolna przy-
gotowała bardzo bogaty program artystyczny, który roz-
poczęli najmłodsi uczniowie Oddziału Przedszkolnego. 
Patriotyzm naszych najmłodszych mieszkańców wywołał 
wśród publiczności ogromne wzruszenie, dumę i nadzieję, 
że te pokolenia kiedyś będą godnie reprezentować i dbać 

Program artystyczny SP w Połomiu Dużym
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zainspirowany do zastanowienia się nad sensem słów „(...) 
wolności oddać nie umiem”.

Drugą formą uczczenia rocznicy były zawody w biegach 
„100 metrów na 100-lecie Niepodległości” W zawodach 
wzięły dział trzy drużyny po pięciu uczniów. Zwycięska 
drużyna wywalczyła nagrody w postaci zestawu farb, 

a wszyscy uczestnicy batoniki w celu 
uzupełnienia kalorii.

Obchodom towarzyszyła okolicznoś-
ciowa wystawa przedstawiająca trudy 
z jakimi musieli zmierzyć się nasi przod-
kowie podczas walki o wolność, a na-
stępnie budowania od podstaw niepodle-
głej Ojczyzny.

Dodatkowo na kilka dni przed uro-
czystościami wszyscy uczniowie szkoły 
zostali poproszeni o odpowiedź na py-
tanie „Czym dla Ciebie jest wolność?”. 

Z pośród bardzo wielu wypowiedzi wybrano najciekawsze 
i zaprezentowano je na gazetce szkolnej dzięki czemu za-
proszeni goście mogli poznać spojrzenie młodego pokole-
nia na hasło WOLNOŚĆ.

Aneta Jeliczko

multimedialnych o tematyce: „Droga do niepodległej”, 
„Największy Polak w wolnej Polsce”, „Z piosenką patrio-
tyczną przez wieki”, „Pielgrzymki i podróże Jana Pawła 
II”.  Głównym punktem uroczystości był program arty-
styczny poświęcony pamięci patrona naszej szkoły. Występ 
teatralny uczniów i chóru szkolnego miał na celu przy-
bliżenie dzieciom i społeczności lokalnej postaci Karola 
Wojtyły, a później Jana Pawła II. 11 października 2018 r. 
na Zamku Kmitów i Lubomirskich miała miejsce żywa lek-
cja historii dla uczniów klasy V i VII. Lekcja muzealna na 
tle kopii fragmentu obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” wy-
pożyczonej na zamek w Wiśniczu. Najmłodsi uczniowie  
31 października udali się z wizytą do Ośrodka Edukacji 
Regionalnej w Starym Wiśniczu na prelekcję pt. „100-lecie 
Niepodległości Polski. Historia Hymnu i Godła”. W nie-

dzielę  4 listopada w Krakowskiej Filharmonii odbył się 
piękny koncert pt. „Narodowe Śpiewanie w Krakowie”. 
Impreza ta zorganizowana została przez Narodowe Forum 
Muzyki z Wrocławia w ramach działań Akademii Chóralnej 
– Śpiewająca Polska 2018 r. W koncercie tym wziął udział 
szkolny chór Love Music. Dnia 7 listopada odbył się Szkolny 
Konkurs Geograficzny -  okolicznościowy logogryf 1918-
2018 „Piękna nasza Polska cała, piękna żyzna i niemała”, 
którego celem było uczczenie setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Zadania konkursowe spraw-
dzały umiejętność czytania map tematycznych oraz umie-
jętność korelacji treści geograficznych, etnograficznych 
i historycznych W dniu 8 listopada rozpoczęliśmy  uroczy-
ste świętowanie 100 lecia Niepodległości Polski Biegiem 
Niepodległości. Uczestnicy biegu w barwach narodowych 
oddali cześć Wolnej Ojczyźnie. 9 listopada 2018 r. społecz-
ność szkolna zebrała się o symbolicznej godzinie – 11:11  
i odśpiewała hymn państwowy. Następnie odbyła się krótka 
akademia przygotowana przez uczniów klasy ósmej i trze-
ciej gimnazjum z udziałem szkolnego chóru. W niedzielny 
wieczór 11 listopada, w Kościele Parafialnym w Starym 
Wiśniczu uczniowie klasy VIII i III gimnazjum przedstawi-
li montaż poetycki  pt. „Dla Niepodległej”. Świątynia wy-
pełniona muzyką Chopina, utworami Juliusza Słowackiego  
i Adama Mickiewicza na tle teatru cieni, poruszyła licznie 
zgromadzoną publiczność. Prezentacja multimedialna sta-
nowiła rys historyczny wydarzeń rozgrywających się od 
momentu utraty przez Polskę niepodległości do wybuchu II 
wojny światowej. Na koniec zebrana publiczność  ochoczo 
włączyła  się w wykonanie kilku utworów patriotycznych.

Anna Waśko

Słowa te, pochodzące z piosenki zespołu Chłopcy 
z Placu Broni, stały się motywem przewodnim uro-
czystości zorganizowanych w Liceum Plastycznym 
im. Jana Matejki z okazji 100. rocznicy odzyskania 
Niepodległości przez Polskę.

9 listopada 2018 r. społeczność szkolna wraz z zapro-
szonymi gośćmi zgromadziła się na 
uroczystym apelu. Na rozpoczęcie 
odśpiewano Hymn Polski, włączając 
się tym samym w akcję „Wspólnego 
śpiewania Mazurka Dąbrowskiego” 
zorganizowaną przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Następnie mia-
ła miejsce część artystyczna podczas 
której uczniowie wiśnickiego pla-
styka zaprezentowali niecodzienny 
montaż słowno-muzyczny, którego 
scenariusz oparty został na twórczo-
ści polskich zespołów rockowych m.in.: Maanamu, Kultu, 
Republiki, Kobranocki, Pidżamy Porno, Armii, Chłopców 
z Placu Broni i Brygady Kryzys.

Oprócz niezwykłej lekcji historii, która zapewne na dłu-
go pozostanie wszystkim w pamięci, każdy z widzów został 

WOLNOŚC KOCHAM I ROZUMIEM...

Montaż poetycki w wykonaniu uczniów SP oraz Gimnazjum 
w Starym Wiśniczu

Uroczysty apel w Liceum Plastycznym
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DROGA DO NIEPODLEGŁEJ
Od początku marca do listopada w ZK w Nowym 

Wiśniczu realizowany był program readaptacji społecz-
nej "Droga do Niepodległej". Podczas jego trwania od-
bywały się warsztaty, spotkania, występy oraz wernisaż, 
w których uczestniczyli przedstawiciele środowiska arty-
stycznego, rekonstruktorzy historyczni, funkcjonariusze 
Służby Więziennej oraz osadzeni. 

Program powstał w związku z obchodzoną w bieżącym 
roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Odbyło się między innymi 20 spotkań (trwających od 90 
do 120 minut), podczas których wiśniccy osadzeni wzięli 
udział w warsztatach z zawodowymi artystami i wykładow-
cami muzyki z zespołu Cracow Singers oraz miłośnikami hi-
storii i militariów – członkami stowarzyszenia „Najemnicy 
Bocheńscy” (prelekcje o tematyce historyczno-społecznej).

Ten typ aktywności, przy zaangażowaniu prowadzących 
oraz Służby Więziennej miał pogłębić wśród głównych 
beneficjentów programu – wiśnickich osadzonych – zna-
jomość historii i literatury 
historycznej, służyć miał 
również działalności arty-
stycznej zespołu muzyczne-
go który istnieje na terenie 
jednostki penitencjarnej, 
pobudzać skazanych do ak-
tywności społecznej, a także 
uwrażliwiać na znaczenie 
jednostki oraz zbiorowości 
i ich wzajemnych relacji 
oraz odpowiedzialności.

Na przestrzeni ponad 
ośmiu miesięcy uczestnicy 
projektu wzięli udział w kil-
ku ciekawych inicjatywach. 
W sierpniu wraz z  zespołem 
prof. Zbigniewa Bajka (ASP w Krakowie) stworzyli pod-
czas kilkudniowych warsztatów plastycznych z szarych 
lnianych materiałów sztandary (o wymiarach 160 cm/100 
cm). Znajdowały się na nich również wybrane przez więź-
niów, dotykające pojęcia wolności, sentencje między inny-
mi Jean Paul Sartre’a , Leopolda Staffa, Alberta Camus’a, 
Stanisława Jerzego Leca, Jana Pawła II i innych. Tematyka 
prac - „Wolność” nawiązywała do dwóch rocznic: setnej 
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dwustule-
cia powstania najstarszej uczelni artystycznej w Polsce, 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Ta 
ostatnia ma szczególnie wiśnicki kontekst. To w Wiśniczu 
często przebywał patron Akademii, to także środowisko 
artystów krakowskich mocno zaznaczyło swoją obecność 
w murach wiśnickiego więzienia w trakcie stanu wojen-
nego. W Wiśniczu przebywał internowany profesor ASP 
Zbylut Grzywacz. Po wykonaniu sztandarów skazani i ich 
opiekunowie artystyczni wzięli udział w korowodzie, który 
przeszedł istotnymi (z racji codziennego życia skazanych 
oraz historii tego miejsca) przestrzeniami zakładu karnego: 
korytarzami, spacerniakiem, dziedzińcem, wnętrzem ruin 

kościoła. Finał całego przedsięwzięcia odbył się w ruinach 
zniszczonej przez Niemców świątyni, gdzie połączenie 
obrazu (sztandarów) słowa (odczytania treści przesłania ze 
sztandaru) oraz muzyki skłaniała do zadania pytania o wol-
ność - czym jest i jaką ma wartość dla jednostki, zbiorowo-
ści, czy i gdzie są jej granice.

Kolejna część projektu również odbyła się w ruinach 
kościoła klasztornego. Odbył się tam koncert finałowy ca-
łego projektu „Droga do Niepodległości". Wydarzenie po-
ruszało tematykę wolności - eksponując materialne i niema-
terialne dziedzictwo historyczne związane z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości, jak również w rozumieniu in-
dywidualnym.

Podczas koncertu osadzeni tworzący formację 
„Tolerancja”, której nazwa pochodzi od zeszłorocznego 
projektu realizowanego przez Fundację Equinum i Służbę 
Więzienną, wspierani przez członków zespołów Cracow 
Singers oraz Cracovia Divertimenti zaprezentowali bar-

dziej lub mniej znane utwory 
o tematyce niepodległościo-
wej. Na program koncertu 
składały się między innymi 
opracowania pieśni pozyska-
ne ze zbioru muzykaliów prze-
chowywanych w pobliskiej 

„Koryznówce” - Muzeum 
Pamiątek po Janie Matejce.

Podczas występu licznie 
zebrana widownia  miała 
również możliwość usłyszeć 
utwory w wykonaniu gościa 
specjalnego tego wydarzenia 

- Marka Piekarczyka. Atrakcją 
spotkania było odczytanie 
przez osadzonych fragmentów 

pamiętników Stanisławy Serafińskiej, które opisywały dni 
wielkich zmian w życiu Polaków - roku 1918 z perspektywy 
„Koryznówki” oraz wiśnickiego więzienia.

Zwieńczeniem wielomiesięcznego przedsięwzięcia był  
jubileuszowy wernisaż  prac artystów ASP im. Jana Matejki 
w Krakowie zatytułowany „Dotyk Wolności”. W jego trak-
cie zaprezentowano prace artystów – pedagogów, studentów 
ASP oraz skazanych z wiśnickiego zakładu karnego.

Wśród nagrodzonych prac eksponowanych w krakow-
skim Pałacu Sztuki znalazły swoje miejsce również wspo-
mniane sztandary wolności, wykonane przy współudzia-
le twórców i skazanych. Wolność jest wartością mocno 
problematyczną i dlatego warto się nią zajmować - napi-
sał Stanisław Tabiasz, rektor krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, w słowie wstępnym do albumu przedstawiające-
go wystawę „Dotyk Wolności”. Jej kurator – prof. Zbigniew 
Bajek podczas wernisażu nawiązał do szerokiego znacze-
nia pojęcia wolności oraz roli, jaką w tworzeniu wystawy 
odegrali dzięki współpracy ze Służbą Więzienną nadając jej 
głębszy wymiar poza politycznym, społecznym o percepcję 
zza krat, ograniczonej fizycznie i mentalnie o uzależnienia 
i życiowe upadki.

Marcin Kalinowski

Wystawa na dziedzińcu Zakładu Karnego w Wiśniczu. 
Fot. Marcin Kalinowski
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STYPENDIA BURMISTRZA NOWEGO WIŚNICZA

We wrześniu bieżącego roku w sali widowiskowej 
MOK odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów po-
twierdzających otrzymanie stypendium Burmistrza 
Nowego Wiśnicza uczniom z terenu gminy za II półrocze 
roku szkolnego 2017/2018. Stypendia przyznane zostały 63 
uczniom w czterech kategoriach. Listę uczniów nagrodzo-
nych przedstawiamy poniżej: 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

ZA WYBITNE WYNIKI W NAUCE
Stypendyści SP im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu:
Julia Bijota, Magdalena Duch, Julia Kolarz, Joanna Truś, 
Nikola Więcek, Magdalena Wojciechowska, Patrycja 
Kożuchowicz.
Stypendyści SP im. Kazimierza Brodzińskiego 
w Królówce:
Anna Makarewicz, Sylwia Mus, Szymon Mus, Klaudia 
Wrona, Barbara Zym.
Stypendyści SP im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu:
Joanna Brzegowa, Kacper Burdak, Michał Klimek, 
Dominika Maź, Gabriela Put, Julia Put, Weronika Put, Beata 
Rak.
Stypendyści SP im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym 
Wiśniczu:
Jakub Adamczyk, Maciej Adamczyk, Szymon Bakalarz, 
Wiktoria Bereta, Zuzanna Bober, Alicja Brzegowa, Paulina 
Buława, Julia Czuban, Marlena Duch, Patrycja Dudek, 
Martyna Dziedzic, Krzysztof Filipek, Monika Fortuna, 
Natalia Goryczka, Karolina Goryczko, Natalia Hełmecka, 
Gabriela Hojniak, Grzegorz Honkowicz, Małgorzata Konior, 
Joanna Krotos, Weronika Kula, Aleksandra Oświęcimka, 
Aniela Oświęcimka, Anna Panna, Joanna Pięta, Nikodem 
Przybojewski, Katarzyna Sarachmann, Aleksandra 
Szewczyk, Igor Urbanik, Anna Więckowska, Katarzyna 
Więckowska, Natalia Więckowska.
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
Stypendyści SP w Starym Wiśniczu:
Bartłomiej Kaczmarczyk, Karolina Maź.
Stypendyści SP w Nowym Wiśniczu:
Dominik Brydniak, Jakub Gawąd, Aleksandra Kokoszka, 
Karolina Kukla, Zofia Ruśnica.

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
Joanna Wołek ze SP w Królówce, Julia Wójcik ze SP 
w Nowym Wiśniczu.
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Stypendyści SP w Nowym Wiśniczu:
Aleksandra Kowalińska, Tomasz Kowaliński.

Regina Wielgus

Uczniowie z SP w Nowym Wiśniczu Uczniowie z SP w Kobylu

Uczniowie z SP w Królówce

Uczniowie z SP w Starym Wiśniczu
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W cyklu poświęconym młodym ludziom, którzy z nie-
zwykła pasją realizują swoje marzenia, prezentujemy 
kolejną „zwykłą, niezwykłą” osobę. Julia Wójcik jest 
uczennicą Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu oraz 
uczennicą Szkoły Muzycznej w Sobolowie, w klasie for-
tepianu dr Iwony Popławskiej-Zimowskiej. 

Julka do tej pory za szczególne osiągnięcia artystycz-
ne otrzymała stypendia: Burmistrza Nowego Wśnicza, 
Fundacji „Pro Musica Bona” oraz Małopolskiej Fundacji 
Stypendialnej SAPERE AUSO. Wielokrotnie zajmowała 
czołowe miejsca w konkursach pianistycznych, zaczynając 
od tych organizowanych przez Szkołę Muzyczną, ale rów-
nież w konkursach o randze Małopolskiej, Ogólnopolskiej 
oraz Międzynarodowej.

Julkę poznałem na jednym z artystycznych wydarzeń re-
alizowanych przez SP w Nowym Wiśniczu, podczas które-
go wykonała zaledwie dwa utwory. Jednak ta mała próbka 
wirtuozerii pokazała jej 
wielkie możliwości gry 
na pianinie. Po występie 
poprosiłem Julkę o roz-
mowę dla czytelników 
Wiadomości Wiśnickich. 

Julia, słuchając 
twoich pianistycznych 
interpretacji, odnoszę 
wrażenie, że grasz od 
zawsze, a masz dopiero 
11 lat. Proszę opowiedz, 
jak zaczęła się twoja 
przygoda z fortepia-
nem?

Od najmłodszych lat 
kocham muzykę. W pią-
tym roku życia rozpoczę-
łam naukę gry na gitarze. Moim nauczycielem była wów-
czas pani Kasia Adamczyk. Bardzo lubiłam grać na gitarze 
i nadal lubię, ale czegoś mi brakowało. Postanowiłam, że 
spróbuję gry na pianinie. Po kilku lekcjach,  pani Kasia po-
wiedziała, że mam w sobie talent, i zasugerowała żebym 
spróbowała zdać egzamin do szkoły muzycznej. W wieku 7 
lat zdałam egzamin, to była dla mnie ogromna radość. Bóg 
tak pokierował moim życiem, że dostałam się do klasy for-
tepianu pani dr Iwony Popławskiej-Zimowskiej, która jest 
wyjątkowym pedagogiem i człowiekiem. Traktuje uczniów 
jak swoje dzieci, przekazując nam swoją wiedzę z szacun-
kiem i ogromnym zaangażowaniem. To pani Iwona rozwija 
w moim sercu miłość do fortepianu, do muzyki.

Fortepian to całkiem niemały instrument. Kiedy na 
koncertach widzi się filigranową dziewczynkę grającą 
na wielokrotnie większym od niej instrumencie, odno-
si się wrażenie, że stópkami nie sięgnie fortepianowego 
pedału, a ramionami nie ogarnie klawiatury? Jak sobie 
z tym poradziłaś?

Na początku mojej edukacji muzycznej, bardzo streso-
wały mnie publiczne występy. Dzięki temu, że pani Iwona 

bardzo często umożliwia nam uczniom prezentowanie na-
szych umiejętności przed publicznością (m.in. były to au-
dycje w szkole muzycznej, koncerty organizowane przez 
Stowarzyszenie Face of Music, oraz konkursy), dzięki cze-
mu przezwyciężamy stres. Czasem denerwuję się przed 
konkursem, gdy czekam przed salą na swój występ, ale gdy 
siadam przed fortepianem, stres mija i myślę tylko o tym, 
żeby zagrać najpiękniej jak potrafię.

Kiedy grasz, również wyrażasz swoje uczucia ru-
chem ciała. Wtedy biorą górę emocje, czy raczej, niczym 
dyrygent starasz się podkreślić kierunek, w jakim ma 
podążać tworzona przez ciebie muzyka? 

Jestem bardzo wrażliwą osobą. Kiedy gram, wczuwam 
się w muzykę. Ruch mojego ciała nie jest sztuczny, nie ro-
bię tego celowo. To jest ode mnie niezależne. Inaczej nie 
potrafię.

Julio jesteś młodą, bardzo miłą i uzdolnioną osobą. 
Z tego, co już udało mi się 

dowiedzieć, twoja mu-
zyczna pasja wybiega da-
leko poza ramy zwykłych, 
szkolnych występów. 
Jesteś laureatką wielu 
prestiżowych konkursów 
pianistycznych w swo-
jej kategorii wiekowej. 
Które osiągnięcia są dla 
ciebie najcenniejsze? 

Każdy konkurs jest 
inny, każdy czegoś innego 
mnie uczy, każdy występ 
niesie za sobą wspomnie-
nia. To jest cudowne, że 
mam taką możliwość, że 
mogę jeździć po całej 

Polsce, a nawet po świe-
cie, zdobywać doświadczenie, móc pokazać innym, co 
udało mi się nauczyć a zarazem zwiedzać świat. Każdy 
konkurs jest dla mnie wyjątkowy z różnych powodów. 
Te pierwsze konkursy, w pierwszych latach mojej eduka-
cji, były innym doświadczeniem, niż te w których brałam 
udział ostatnio. Moja dusza, moje umiejętności dojrzewają 
i w każdym kolejnym roku są inne. Wyjątkowym przeży-
ciem był dla mnie konkurs „Virtuosi per musica di piano-
forte” w Uście nad Łabą (Czechy), w którym brałam udział 
w roku 2016. Konkurs ten należy do grona najbardziej pre-
stiżowych i najtrudniejszych konkursów organizowanych 
w Europie dla dzieci i młodzieży. Zdobyłam wówczas III 
miejsce. Nigdy nie zapomnę tego, gdy stałam na scenie 
w cudownym teatrze, wśród wspaniałych pianistów z ca-
łego świata. W kwietniu tamtego roku zdobyłam pierwsze 
miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym 
w Broumov (Czechy) - pierwsze miejsce to nie była naj-
większa nagroda. Największą nagrodą dla mnie było to, że 
zostałam zaproszona na koncert laureatów do Filharmonii 
Praskiej, gdzie mogłam zagrać 22 października 2018 r. 
Wraz z moją kochaną rodziną, przeżyłam tam wyjątkowe 

„NIE UMIEM ŻYĆ BEZ MUZYKI”

Koncert laureatów w Filharmonii w Pradze – Październik 2018r.
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chwile. Tak można długo wymieniać, bo tak jak wspomnia-
łam wcześniej, każdy konkurs jest wyjątkowy.

Sukcesy, to efekt ciężkiej pracy - szkoła muzyczna, 
godziny ćwiczeń. Jak wygląda Twój zwykły dzień, w któ-
rym trzeba umiejętnie pogodzić wszystkie obowiązki, 
ale też znaleźć trochę czasu na relaks i odpoczynek?

Najważniejsza w tym momencie jest dla mnie szkoła 
podstawowa, w której skrupulatnie, każdego dnia pogłę-
biam swoją wiedzę. Dużo czasu poświęcam na naukę, po-
nieważ zależy mi na tym aby w przyszłości dostać się do 
dobrego liceum. Po lekcjach w szkole podstawowej, cztery 
razy w tygodniu jadę do szkoły muzycznej w Sobolowie 
i tam spędzam czas do kilku godzin dziennie. Wracam, od-
rabiam zadanie domowe, uczę się i ćwiczę na pianinie ok. 
dwóch godzin każdego dnia. Aby dobrze grać, trzeba ćwi-
czyć codziennie, łącznie z weekendami i dniami wolnymi 
od zajęć szkolnych. Czasem śmieję się, że nie wyobrażam 
sobie weekendu, żebym nie zaczęła dnia od grania na piani-
nie. Każdą wolną chwilę staram się spędzać aktywnie, lubię 
jeździć na rowerze, na nartach, w piątki chodzę na basen. 
Cudowne jest to, że nie mam czasu na nudę i zawsze jest 
coś do zrobienia.

Można powiedzieć, że dla pianisty dłonie są nie tylko 
ich podstawowym narzędziem pracy, ale cennym skar-
bem. Dowiedziałem się, że w wyniku urazu ręki musia-
łaś na jakiś czas przerwać codzienne ćwiczenia, zwery-
fikować bieżące plany. Co wtedy bardziej bolało - ręka 
czy brak czynnego kontaktu z klawiaturą instrumentu?

Tak, to było dla mnie przykre doświadczenie. Pierwsze 
słowa, które wypowiedziałam, gdy upadłam i bardzo bola-
ła mnie ręka to „ jak ja będę teraz grać..?” Z perspektywy 
czasu patrzę na to trochę inaczej. Miałam wtedy zaplano-
wane jeszcze kilka konkursów, a Pan Bóg miał trochę inny 
plan na moje życie i zapewne chciał żebym odpoczęła. 

„NIE UMIEM ŻYĆ BEZ MUZYKI” Zrozumiałam, że tak miało być.
Patrząc przez pryzmat twojego talentu, który starasz 

się rozwijać, wytrwałej pracy i konsekwentnego dążenia 
do celu oraz sentencji „marzenia się spełniają”, chciał-
bym zapytać o plany na przyszłość. 

Trudno powiedzieć w tym wieku, co chciałabym robić za 
10 lat. Staram się nie wybiegać tak daleko w przyszłość, bo 
jestem zbyt młoda, żeby powiedzieć kim będę gdy dorosnę. 
Marzę o tym, żeby zostać lekarzem i pomagać innym lu-
dziom z drugiej strony wiem, że nie umiem żyć bez muzyki. 
Marzeń mam wiele, ale to chyba dobrze, bo jest do czego 
dążyć.

Dziękując za rozmowę, życzę aby spełniły się twoje 
marzenia, wielu sukcesów, siły i dobrego zdrowia.

Z Julią Wójcik rozmawiał
Leszek Marszałek

Taką nazwę nadano warsztatom organizowanym dla 
nauczycieli, instruktorów, terapeutów i wychowawców 
w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu 
w listopadzie 2018 r. 

Duże zainteresowanie wśród adresatów sprawiło, że 
zrealizowano cztery edycje. Całość podzielona została na 
dwie części. W pierwszej teoretycznej przybliżony został 
okres adwentu - oczekiwania na Boże Narodzenie - bogaty 
w tradycyjne zachowania, zwyczaje, obrzędy oraz zmiany, 
jakie nastąpiły w kulturze omawianego okresu na przestrze-
ni minionego wieku. Przybliżone zostały również uroczy-
stości powiązane z postaciami świętych, które przypadają 
w okresie adwentu. Druga część spotkania - warsztatowa 
inspirowała do przygotowania prac plastyczno - rękodziel-
niczych o tematyce bożonarodzeniowej. Powstały anioły, 
szopki i świąteczne kompozycje z materiałów naturalnych, 
lampiony adwentowe, elementy kalendarza adwentowego. 
Testowano także techniki plastyczne - styropianoryt i użycie 
płynu maskującego, wykorzystane do tworzenia pocztówek 
świątecznych, a własnoręcznie przygotowana masa papiero-
wa posłuzyła została do realizacji rzeźb aniołów. Praca dała 

uczestnikom dużo radości i ufamy, że zdobyta wiedza i do-
świadczenie przekazane na warsztatach przez Bernadettę 
Błoniarz i Agatę Załupską posłużą uczestnikom do dalszej 
twórczej transmisji i interpretacji  w placówkach podczas 
pracy z podopiecznymi.

Bernadetta Błoniarz

OD ADWENTU DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Wręczenie stypendium Sapere Auso
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Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie jest or-
ganizatorem licznych ogólnopolskich plenerów, warszta-
tów i konkursów adresowanych do uczniów i nauczycieli 
szkół plastycznych. Uczniowie Wiśnickiego Plastyka ko-
rzystają z tych propozycji każdego roku.

Od kilkunastu lat w czerwcu każdego roku dwoje ucz-
niów Wiśnickiego Plastyka spędza pięć dni w Zamościu. 
Powodem jest udział w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim 

„Zamość – perła renesansu”. 
W tym roku Zamojskie Liceum Plastyczne, współorga-

nizator i gospodarz imprezy, gościło 27 uczniów z 14 szkół 
średnich artystycznych z całej Polski. Naszą szkołę repre-
zentowały Jadwiga van de Logt i Aleksandra Rynduch.

Szukając tematów dziewczęta musiały spojrzeć na pej-
zaż miasta przez pryzmat własnej wyobraźni, nie zapomi-
nając o takich zagadnieniach jak weduta, sztafaż w kompo-
zycji pejzażowej, perspektywa linearna i malarska czy detal 
architektoniczny, co w wypadku renesansowej architektu-
ry jest bardzo ważnym czynnikiem budującym charakter 
obiektu.

8 czerwca w Centrum „Synagoga” w Zamościu została 
uroczyście otwarta wystawa poplenerowa, a Jury po ocenie-
niu zaprezentowanych prac (po dwa obrazy od uczestnika) 
ogłosiło wyniki konkursu. Wśród wyróżnionych znalazła 
się Ola Rynduch. Wyróżnienie tym bardziej nas cieszy, że 

wówczas Aleksandra była uczennicą klasy pierwszej.
Nieco wcześniej, bo w maju, Martyna Przybyło, 

Zuzanna Racut (uczennice specjalizacji ceramika) oraz na-
uczyciel rzeźby Mirosław Rekieć wyjechali na 10 dni do 
Centrum Rzeźby Współczesnej w Orońsku, by wziąć udział 
w IV Ogólnopolskim Plenerze Rzeźby „Kamień, Drewno, 
Ceramika”.

Inspiracją dla realizowanych w kamieniu, drewnie lub 
glinie prac były słowa Terencjusza „Homo sum, humani ni-
hil a me alienum putto” („Człowiekiem jestem i nic co ludz-
kie nie jest mi obce”). Wykonanie rzeźby w drewnie czy od-
kucie w kamieniu jest czasochłonne, a dziesięć dni to nie-
wiele czasu, dlatego dziewczęta w okresie poprzedzającym 

plener przygotowały projekty realizacji. Zdecydowały się 
pracować wspólnie, dzięki czemu wykonały dwie realizacje, 
jedną w drewnie, drugą w piaskowcu. Plener miał charakter 
konkursowy i Jury pracom Martyny i Zuzy przyznało pierw-
szą nagrodę. W trakcie pleneru uczestnicy mieli możliwość 
zapoznać się również z technikami odlewu w brązie i two-
rzywach sztucznych oraz z twórczością artystów rzeźbiarzy, 
których prace prezentowane są na ekspozycji CRW.

Początkiem roku szkolnego 2018/19 nasi uczniowie 
skorzystali z kolejnych propozycji Centrum Edukacji 
Artystycznej. Były to: Plener Projektowy w Skokach oraz 
Warsztaty Multimedialne w Katowicach.

W dniach 24 - 29 września 2018 roku uczennice kla-
sy trzeciej Anna Stanek i Martyna Przybyło – wzięły 
udział w Plenerze Projektowym „Interakcje” zorganizo-
wanym wspólnie przez Liceum Plastyczne i Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu. Plener odbywał się w Zespole 
Pałacowym w Skokach pod Poznaniem.

Tegoroczna edycja pleneru wprowadziła uczniów w za-
gadnienia bioniki i możliwości jej wykorzystania w pracy 
projektowej. Jak co roku, uczniowie po cyklu wykładów 
wprowadzających w zagadnienie zostali podzieleni na ze-
społy projektowe (grupy mieszane – czworo uczniów, każdy 
z innej szkoły) oraz przydzielono im zadania. Temat prze-
wodni – podzielenie przez połączenie – stał się punktem 
wyjścia do wymyślenia i opracowania zasłony/parawanu/
ściany zainspirowanego naturą. Każdy z wykonanych pro-
jektów miał wymiary około 2x2 metry, ponadto uczniowie 
stworzyli plansze ilustrujące proces projektowy oraz makie-
tę w skali 1:10.

Plener projektowy pozwolił Ani i Martynie zetknąć się 
z różnorakimi sposobami myślenia projektowego, w tym 
metodami definiowania i rozwiązywania problemów pro-
jektowych. Intensywna praca przez okres 5 dni przyniosła 
doskonałe rezultaty jak i przyczyniła się do zainicjowania 
nowych kontaktów wśród uczniów.

Aleksandra Jewuła i Małgorzata Rozkrut wraz z na-
uczycielem fotografii i multimediów Michałem Nieciem 
wyjechali w połowie listopada na trzydniowe Warsztaty 
Multimedialne „Multimedia w sztuce” do Katowic. Zespół 
Szkół Plastycznych w Katowicach w październiku ogłosił 
konkurs na 1-minutowy film wykonany w dowolnej techni-
ce animacji lub 1-minutową formę filmową będącą interpre-
tacją hasła „Ożywić nieożywione”. Ola i Gosia przygotowa-
ły etiudę filmową według własnego scenariusza, z własnym 
aktorstwem i wokalem. Zaprezentowały go w trakcie panelu 
dyskusyjnego „Mocne i słabe strony przesłanych etiud fil-
mowych”. Uczestniczyły również w warsztatach poprowa-
dzonych przez Sławomira Salmonowicza poświęconych 
oprogramowaniu: „DaVinci – podstawy koloryzacji” oraz 
wykładach i warsztatach na temat technik animacji przygo-
towanych przez pracowników Łódzkiej Szkoły Filmowej.

Wszystkie te formy artystycznych spotkań są okazją do 
wymiany doświadczeń, nabycia nowych umiejętności po-
znania innych ludzi i miejsc.

Barbara Szota-Rekieć

Z WIŚNICKIEGO PLASTYKA

Aleksandra Rynduch (źródło - www.kurierzamojski.pl)
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Jeszcze tylko kilka dni i rok 2018 przejdzie do histo-
rii. To zawsze moment, kiedy wszyscy podsumowujemy 
nasze dokonania, sukcesy, porażki, staramy się wyciągać 
wnioski na przyszłość. Dla Muzeum Ziemi Wiśnickiej 
był to bardzo intensywny rok, pełen wydarzeń, wyzwań, 
problemów i radości.

Zacznijmy od tych pierwszych - wydarzeń. W mijają-
cym roku po raz pierwszy na wiśnickim zamku zorgani-
zowaliśmy Koncert Noworoczny pt. „Między Świętami, 
a Karnawałem”, „Magiczny Tydzień” dla dzieci oraz 

„Weekend z Orężem Polskim”. Sam koncert miał widownię 
kilkuset osobową, a to tylko z racji ograniczonej pojemno-
ści Sali Balowej na zamku. Każda z dwóch pozostałych im-
prez przyciągnęła po kilka tysięcy uczestników, co zwłasz-
cza w przypadku dzieci bardzo nas cieszy i jest powodem 
wielkiej satysfakcji. Jeśli do tych trzech premierowych 
wydarzeń dodamy te, które już wcześniej znajdowały się 
w zamkowym kalendarzu – Koncert Opery Krakowskiej, 
Festiwal Emanacje i występy filharmoników berlińskich czy 
koncert laureatów „Festiwalu z Pieśnią 
Patriotyczną i Żołnierską przez wieki” 
to, jeśli chodzi o wydarzenia, z pew-
nością możemy uznać rok 2018 za bar-
dzo udany.

Wszyscy co roku stoimy przed 
jakimiś wyzwaniami. Nie inaczej 
i Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Jednym 
z najważniejszych w mijającym roku 
było dla nas podtrzymanie dobrej pas-
sy, jeśli chodzi o zainteresowanie naszą 
ofertą przez turystów oraz przemyśla-
ne i ciągłe rozwijanie tej oferty. Dzisiaj, 
kilkanaście dni przed końcem roku, możemy powiedzieć, 
że sprostaliśmy temu wyzwaniu. „Zamkowa Akademia 
Historii” przygotowana z myślą o wycieczkach szkolnych, 
nowe wydarzenia, o których już wspominałem, bardzo cie-
kawa wystawa „MARS w karykaturze” prezentowana w bu-
dynku Muzeum przy ul. Zamkowej 13 oraz ciągłe podno-
szenie poziomu obsługi ruchu turystycznego sprawiły, że 
w mijającym roku zanotowaliśmy wzrost ilości turystów 
o ponad 10% w stosunku do 2017 roku. Ponieważ jest to już 
taki wzrost trzeci rok z rzędu to jest to powód do satysfakcji. 
Na pewno jednak nie można spocząć na laurach i dlatego już 
teraz czynimy przygotowania, aby co najmniej taki wynik 
osiągnąć również za rok.

Było już o wydarzeniach i wyzwaniach. Pora na prob-
lemy. Te mamy jak wszyscy, jedne mniejsze drugie więk-
sze. Dla Muzeum Ziemi Wiśnickiej jednym z największych 
problemów jest stan obiektów. W przypadku wiśnickiego 
zamku jest to wypadkowa jego wieku oraz niedokończone-
go w latach 90-tych remontu. Na ile można staramy się upo-
rać z bieżącymi usterkami i awariami, jednocześnie wierząc, 
że ciągnący się od wielu lat spór prawny, znajdzie wreszcie 
swój pozytywny finał, a status Pomnika Historii, na otrzy-
manie którego są duże szanse, sprawi, że będzie można po-
zyskać dofinansowanie na prace remontowe i konserwator-
skie na poziomie, którego taki zabytek wymaga.

Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja z budynkiem 
Muzeum Ziemi Wiśnickiej przy ul. Zamkowej 13. Zarówno 
stan tego obiektu jest zdecydowanie lepszy, jak i perspek-
tywy jego poprawy szybsze. Dofinansowanie remontu 
budynku i wyposażenia go w nowoczesne środki prezen-
tacji multimedialnej, jakie zostało pozyskane przez Urząd 
Miasta w Nowym Wiśniczu sprawią, że po zakończeniu 
tych prac Nowy Wiśnicz będzie mógł poszczycić się jedną 
z najnowocześniejszych tego typu placówek kulturalnych 
w Małopolsce.

I wreszcie radości. Tych na szczęście nie brakowało. 
Najbardziej cieszy nas fakt, że wyraźnie wzrosło zainte-
resowanie naszą ofertą ze strony wycieczek szkolnych. 
W porównaniu z ubiegłym rokiem o ponad 15%. Dotyczy 
to zarówno wycieczek ze szkół z regionu bocheńskiego, 
aglomeracji krakowskiej, jak całej Małopolski i sąsiednich 
województw. To przede wszystkim efekt rozwoju naszej 
oferty edukacyjnej oraz nowych imprez skierowanych do 
najmłodszych turystów i całych rodzin (Magiczny Tydzień, 

Weekend z Orężem Polskim). 
Tylko w czasie tych dwóch imprez 
odwiedziła nas chyba zdecydowa-
na większość dzieci i młodzieży 
z regionu wiśnickiego. W sa-
mym konkursie dla dzieci w cza-
sie Weekendu z Orężem Polskim 
wydanych zostało 1446 folderów 
z kartami konkursowymi! Cieszy 
nas wzrost zainteresowania eks-
pozycjami przy ulicy Zamkowej 
13. Pomysł z wydzieleniem po-
wierzchni na wystawy zmienne 

okazał się trafiony. Gdy piszę te słowa, w przygotowaniu jest 
właśnie nowa, bardzo ciekawa wystawa o historii obrzędów 
kolędniczych w naszym regionie, na którą serdecznie już 
zapraszamy. Wielką radość sprawiły nam reakcje publicz-
ności na koncertach, które odbyły się w tym roku. Owacje 
na stojąco, które kończyły Koncert Noworoczny, czerwco-
wy występ Opery Krakowskiej czy lipcowy Filharmoników 
Berlińskich były najlepszą nagrodą zarówno dla wykonaw-
ców, jak i dla nas organizatorów. Cieszymy się, że stary rok 
kończymy otwarciem nowej wystawy – „Średniowieczne 
narzędzia tortur”, która przyjechała do nas z Włoch i która 
będzie z pewnością atrakcją naszej oferty w nadchodzącym 
roku. A zaczniemy go zgodnie już z tradycją koncertem 
noworocznym i otwarciem jeszcze jednej nowej ekspozy-
cji. O tych dwóch wydarzeniach informować będziemy na 
bieżąco na naszej stronie www.zamekwisnicz.pl i na profilu 
Muzeum Ziemi Wiśnickiej na Facebook’u.

A na koniec z radością cały zespół Muzeum Ziemi 
Wiśnickiej życzy czytelnikom Wiadomości Wiśnickich, 
wszystkim mieszkańcom Gminy Nowy Wiśnicz oraz 
wszystkim odwiedzającym nas i tym, którzy dopiero nas od-
wiedzą zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia i wszystkiego co najlepsze w 2019 roku. Do 
Siego Roku!

                                                          Piotr Pyziak

PATRZĄC Z WYSOKOŚCI BASZTY BONY

Weekend z orężem na wiśnickim zamku

Z WIŚNICKIEGO PLASTYKA
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KARTKI Z ŻYCIA KULTURALNEGO BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna im.  Jana Brzękowskiego 

w Nowym Wiśniczu już  po raz czwarty przystąpiła do   
akcji „Narodowe Czytanie”, której  patronuje Para 
Prezydencka. 

W rocznicę 100 - lecia odzyskania Niepodległości cała 
Polska czytała „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Tę 
akcję wspólnego czytania zaszczyciły władze miasta w oso-
bie Pani Burmistrz Małgorzaty Więckowskiej, która „ku 
pokrzepieniu serc” w kilku słowach zachęciła wszystkich 
uczestników, a w szczególności młodzież do słuchania lite-
ratury niepodległościowej. Biblioteka do czytania fragmen-
tów tej narodowej klasyki zaprosiła wszystkich sympatyków 
zarówno literatury, jak i biblioteki. Zaproszenie przyjęła 
również młodzież, która z wielkim zainteresowaniem włą-
czyła się do akcji. Fragmenty książki Stefana Żeromskiego 
pt. „Przedwiośnie” czytali: Pani Regina Wielgus - kierow-
nik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu 
Miasta w Nowym Wiśniczu, Maria Kokoszka - bibliotekar-
ka  Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu, Marcin Korta 

- Przewodniczący Rady Miasta, Marta Cholewa - kustosz 
MBP w Nowym Wiśniczu, Dorota Kokoszka - pracownik 
Urzędu Miasta Nowy Wiśnicz.

Trud czytania podjęła rów-
nież młodzież i małe fragmenty 
tekstu przeczytała Daria Ofiara 

- uczennica Szkoły Podstawowej 
w Nowym Wiśniczu i Bartłomiej 
Kaczmarczyk - uczeń Szkoły 
Podstawowej w Starym Wiśniczu. 
Bibliotece na pamiątkę został 
wpis do kroniki.

Biblioteka w październiku 
organizowała lekcje patrioty-
zmu dla najmłodszych w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Przedszkolaki wysłuchały legen-
dy „O Lechu ,Czechu i Rusie”. Rozmawialiśmy  również 
o najważniejszych symbolach polskości, czyli o fladze 
i hymnie narodowym.

Drugie spotkanie było poświęcone człowiekowi, któ-
remu my Polacy zawdzięczamy wolność. Przedszkolaki 
wysłuchały książeczki pt. „Komendant wolnej Polski” 
o Józefie Piłsudskim, dowodzącym wojskami, które przy-
niosły nam wolność. 

 W dniach 12 i 13 listopada odbyły się spotkania pt. 
„Poranek z proza patriotyczną”. Było to już drugie takie wy-
darzenie  w 2018 roku. Zorganizowane  zostało jako odzew 
na prośbę Pary Prezydenckiej. Państwo Agata i Andrzej 
Dudowie, chcąc uczcić 100 rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez Polskę, zobowiązali patriotów do czytania 
poezji i prozy niepodległościowej. Uczniowie w ogromnym 
skupieniu  wysłuchali utworów, które ilustrują szczerą mi-
łość do Polski.

Wśród czytanych utworów dziewczęta i chłopcy ze 
starszych klas wraz z opiekunami usłyszeli fragmen-
ty: „Potopu”  „Henryka Sienkiewicza, „Nad Niemnem” 
Elizy Orzeszkowej, „Rozmów polskich latem 1983 roku” 

Jarosława Marka Rymkiewicza poprzedzone i zakończo-
ne fragmentami „Myśli nowoczesnego Polaka” Romana 
Dmowskiego. Młodsi w skupieniu wysłuchali utworów ze 
zbioru „Klechdy domowe”: „Wiano świętej Kingi”, „Wieże 
Kościoła Mariackiego” w Krakowie, „Warszawa - stolica 
Polski”, „Stopka królowej Jadwigi”.

Tym razem to biblioteka publiczna została zaproszona 
do współudziału w tym patriotycznym przedsięwzięciu.

28.11.2018 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne 
„Dopalacze - zakamuflowana śmierć”. Warsztaty prowadzi-
ły panie Justyna Herman  i  Aleksandra Deka. 

Pani Justyna dyrektor grupy artystyczno-pedagogicznej 
wraz z panią Aleksandrą przeprowadziły z młodzieżą klasy 
V szkoły podstawowej w Nowym Wiśniczu, warsztaty ma-
jące na celu pokazanie szkodliwej działalności  dopalaczy 
na młody organizm. Te czasami niewinnie wyglądające tab-
letki raz wzięte mogą powodować śmierć lub konsekwencje 
wpływające na dalsze pogorszenie jakości życia.

Warsztaty i prelekcje, które pokazują skutki działania 
dopalaczy tak niewinnie wyglądających, szczególnie dla 
młodzieży są bardzo ważne. Mówienie i ostrzeganie przed 
ich szkodliwością należy do obowiązków pedagogów, ro-

dziców oraz całego społeczeń-
stwa. Panie Justyna i Aleksandra 
należą do grupy artystyczno 

- pedagogicznej Edu - Artis ma-
jącej siedzibę w Krakowie, a zo-
stały zaproszone przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. Jana 
Brzękowskiego w Nowym 
Wiśniczu w ramach projektu 
„Książka - mój najlepszy przy-
jaciel” z Funduszu Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2018.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Wiśniczu i jej 
filie sukcesywnie powiększają księgozbiór i do chwili obec-
nej w roku 2018  zostało zakupionych 291 woluminów  ze 
środków budżetowych na kwotę 6461,21 zł.

Biblioteka w Nowym Wiśniczu wystąpiła do Biblioteki 
Narodowej z wnioskiem „Priorytet 1 - Zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek publicznych” o przyznanie w ra-
mach tego projektu kwoty  9 610 zł na zakup książek do 
biblioteki głównej i  2 filii bibliotecznych. Wniosek zo-
stał zaopiniowany pozytywnie i dzięki temu programowi, 
Biblioteka wzbogaciła się o 446 pozycji książkowych.

Wszystkie informacje dotyczące zakupu książek bi-
blioteka podaje na stronie internetowej www.biblioteka-
nowywisnicz.pl i na stronie Urzędu Miasta i Gminy Nowy 
Wiśnicz.

Serdecznie zapraszamy do naszej książnicy 6 dni w ty-
godniu i na naszą stronę internetową www.bibliotekanowy-
wisnicz.pl oraz do przeglądania naszego katalogu online 
i zamawiania książek.

                                                    
  Barbara Wiśniewska 

Poranek z prozą patriotyczną
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PSTRĄG Z LEKSANDROWEJ
Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia w  

rodzinach, myślimy o wielu rzeczach, które sprawią by 
ten czas był wyjątkowy, ciepły, wręcz magiczny. W pla-
nach pojawia się choinka,  prezenty i świąteczne posiłki, 
a wśród nich te wyjątkowe podczas wieczerzy wigilijnej.    

Tradycja nakazywała, aby na stół w tym dniu przygoto-
wać potrawy z produktów, które zbierzemy z lasu, roli, sadu, 
powietrza i wody. W większości domów przygotowuje się 
nadal tradycyjne dania postne charakterystyczne dla dane-
go regionu. Nie ulega wątpliwości, że należy zaopatrzyć się 
w rybę. Dziś niemal jednogłośnie stwier-
dzimy, że tą, która obowiązkowo powin-
na pojawić się  na wigilijnym stole jest 
karp, który z uwagi na łatwość w hodowli 
był i jest  popularny. W swojej publikacji 
Stanisław Czerniecki podaje przepisy na 
przyrządzanie innych szlachetniejszych 
gatunków ryb, a wśród nich leszcza 
czy szczupaka. Przypuszczać należy, że 
przygotowane również na wieczerzę wi-
gilijną.

Dziś stół wigilijny wzbogacony 
został jeszcze innymi gatunkami ryb, 
z mórz i oceanów, a we współczesnych 
hodowlach coraz większą popularność 
zyskuje pstrąg.

Ten gatunek ryby posiadają w swoich 
stawach państwo Anna i Józef Daniec 
z Leksandrowej. Jak to się zaczęło ? Pani Ania wspomina: 

„… przybył z wizytą do nas ksiądz katecheta Antoni Wolak, 
p r a c u j ą -
cy w na-
szej parafii. 
Z w r ó c i ł 
uwagę na 
o toczen i e 
n a s z e g o 
domu i za-
chęcił, żeby 
p o b l i s k ą 
łąkę i źród-
ła czystej 
wody wy-
k o r z y s t a ć 
do hodowli pstrąga. Wiedział o tym wie-
le, bowiem hodowlą pstrągów zajmowa-
ła się jego rodzina. Przy kolejnej wizycie 
przywiózł ze sobą ryby…” 

I tak przed dziesięciu laty rozpoczęli 
przygodę z hodowlą. Zakupili narybek, 
zdobywając wiedzę i doświadczenie, po-
czątkowo na własne potrzeby. Później 
zarejestrowane zostało gospodarstwo dla 
hodowli na większą skalę. W swojej ofer-
cie posiadają pstrąga tęczowego, kiedyś 
był jeszcze palia. W prace przy stawach 
zaangażowana była cała rodzina. Dzisiaj 

synowie mają już własne rodziny i pracę zawodową, a ry-
bami zajmują się sami gospodarze. Smakoszy tej ryby jest 
coraz więcej. Zamówienia na świeżą czy wędzoną rybę 
spływają przez cały rok, nie tylko sezonowo przed wigilią. 
Wpływają na to walory smakowe ryby, duża zawartość biał-
ka, bogactwo kwasu omega 3, witaminy z grupy B, potas, 
fosfor, selen, magnez, wapń, a także niska kaloryczność 
produktu. Amatorzy pstrąga u państwa Dańców mogą rybę 
złowić samodzielnie. Wpatrując się w taflę wody, możemy 
obserwować pływające ryby i  łowić na wędkę lub z wyko-

rzystaniem podbieraka. W tym urokliwym 
miejscu znajdują się trzy stawy. Jeden, 
z tzw. rybą towarową przykryty jest siat-
ką. Jak zdradzają gospodarze amatorem 
pstrągów są również czaple i to przed nimi 
zastosowali takie właśnie zabezpiecze-
nie.  Na wygrodzonym terenie wydzielone  
zostały również miejsca do relaksu pod 
zadaszeniem i na pomoście oraz wędzar-
nia do przygotowania pstrąga wędzonego. 
Najwięcej przygotowuą go przed świętami.

Na świątecznym stole u państwa 
Dańców obowiązkowo pojawia się pstrąg 
w galarecie. Pani Ania w ciągu roku przy-
gotowuje go rówież w ziołach na grillu, 
pieczonego w piekarniku, w zalewie octo-
wej.

Będąc u niej z wizytą doświadczyłam, 
że jest to dla niej duża pasja. Z ogromnym entuzjazmem 
opowiadała o prowadzonych w gospodarstwie pracach. 
Przyglądałam się z jaką wprawą oprawiała złowioną rybę, 
którą później marynowała. Kosztowałam również ryby po 
upieczeniu. Nie będąc smakoszem ryb, przyznaję, że do-
znanie smakowe było niezapomniane. Myślę, że w niejed-
nym  domu na świątecznym stole zagości pstrąg. Możemy 
znaleźć imponującą ilość przepisów na potrawy, w których 
króluje ta właśnie ryba.

                                                      Bernadetta Błoniarz

Stawy Pani Anny i Józefa Daniec. Fot. Zdzisław Daniec

Pani Anna Daniec
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PASTERZ DOBRY
„Odszedł gorliwy Pasterz, kapłan głębokiej wiary, do-

bry jak chleb…”/ „Twoja dobroć, szlachetność, głęboka 
wiara pozostały w naszej pamięci i naszych sercach/ Tyś 
nie odszedł, Ty jesteś dalej wśród nas…”/ Tylko inaczej.”- 
tymi oto słowami kończył swój wiersz poświęcony osobie 
księdza Mariana Janiszewskiego były wikariusz parafii 
Nowy Wiśnicz, a późniejszy proboszcz w Leszczynie ks,.
Aleksander Stanula. 

W naszej parafial-
nej świątyni, na pa-
miątkowym epitafium 
ku czci ks. Mariana 
Janiszewskiego, rów-
nież przeczytamy 

„Pasterz Dobry”. To 
wydaje się najbardziej 
utrwalone określenie 
Kapłana, który na wiś-
nickiej ziemi żył i pra-
cował 40 lat.

7 listopada minęło 
20 lat od kiedy od-
szedł do domu Ojca. 
Zanim przybył do  pa-
rafii Nowy Wiśnicz, 
pracował jako wika-
riusz w Rzepienniku 
B i s k u p i m , 
C i ę ż k o w i c a c h , 
Sękowej, parafii kate-
dralnej w Tarnowie. We wszystkich tych miejscach pozo-
stawił po sobie wdzięczną pamięć parafian, a zarazem obraz 
kapłana, który swoim życiem i kapłańską posługą realizo-
wał w swoim życiu zasadę, że jeśli Bóg na pierwszym miej-
scu, to wszystko na swoim miejscu.

Do parafii w Nowym Wiśniczu ks. Marian Janiszewski 
przybył 30 lipca 1958 roku w roli wikariusza adiutora (do-
piero po 13 latach, 29.01.1971 r., ze względu na utrudnienia 
stawiane przez ówczesne władze państwowe, zostanie mia-
nowany formalnie proboszczem przez ks. biskupa Jerzego 
Ablewicza). Pełnił również funkcję dziekana dekanatu lip-
nickiego. W 1970 roku otrzymał zaszczytną godność kape-
lana Ojca Świętego, a w 1996 - tytuł honorowego prałata 
Ojca Świętego.

Ze wspomnień o ks. Janiszewskim zapisanych na kar-
tach książki „Szczęśliwi, którzy Cię widzieli” pod red. ks. 
Adama Kokoszki wyłania się obraz Kapłana, Przełożonego, 
Mistrza, Przyjaciela i Bliskiego, który w oczach wspomina-
jących Go osób jawił się jako Duszpasterz ciepły, serdecz-
ny, oddany sprawom swoich parafian, niezwykle skrom-
ny, a zarazem w tej swojej skromności dumny z powołań 
swoich wiśnickich wychowanków, których, w ciągu 28 lat 
bycia proboszczem, wyświęcił aż siedemnastu. „Modlitwą, 
przykładem własnego życia, miłym słowem i tym przepięk-
nym uśmiechem „zgarniał” tych co bardziej inteligentniej-
szych młodzieńców do kapłaństwa. I nic dziwnego, że dzi-
siaj w diecezji tarnowskiej ksiądz doktor, ksiądz profesor, 

ksiądz Biskup to albo pochodzi z Wiśnicza albo tu praco-
wał pod okiem Księdza Prałata" – mówił w swoim kazaniu 
z okazji 55-lecia kapłaństwa ks. Janiszewskiego ks. prałat 
Edward Kornaus.

Niewątpliwie ks. Marian Janiszewski należał do tych, 
których przykład życia pociąga i skłania do naśladowania.  
Jak  podkreślał  ks. Adam Kokoszka w swoim artykule z oka-

zji 5 rocznicy śmierci 
ks. Janiszewskiego: 

„(…) Był bardzo oj-
cowski w relacjach 
z parafianami, nieza-
leżnie od ich wieku, 
zamożności, stano-
wiska”. To, co szcze-
gólnie leżało Mu na 
sercu, to służyć Bogu 
i ludziom - czynił to 
niestrudzenie przez 
całe swoje życie. 
Pogodnie nastawio-
ny do rzeczywisto-
ści, umiał cieszyć 
się z rzeczy małych, 
co nie oznaczało, że 
nie umiał doceniać 
rzeczy wielkich. 
Ks. Władysław Ryś, 
wspominając swego 
Przyjaciela, napi-

sał: „(…) nie wybudował bazyliki, ale (…) żywą świątynię 
w sercach ludzkich. (…) Dlatego gratulujemy Ci, kochany, 
że tyle pięknych tutaj zostawiłeś pomników swojej pracy 
duszpasterskiej (…)”.

Na koniec pozwolę sobie na pewne osobiste wspomnie-
nie. Miałam 13 lat, gdy ks. Marian Janiszewski zakończył 
posługę Proboszcza, ustępując miejsca swojemu następcy 
ks. Józefowi Strugale. Moja prababcia wymagała już wtedy 
pomocy przy chodzeniu do kościoła na Mszę św. Bardzo 
chętnie jej pomagałam, a po zakończeniu Eucharystii, 
kiedy wychodziłyśmy z kościoła, zawsze zatrzymywały-
śmy się, by chociaż przez chwilę porozmawiać z wycho-
dzącym również ze świątyni ks. Marianem Janiszewskim. 
Pamiętam, że dla mojej prababci te krótkie rozmowy, zwy-
kłe pytania księdza o zdrowie, samopoczucie, wnuki, pra-
wnuki były tak ważne, jak domowe wizyty pana doktora 
J. Ludwikowskiego, o którym żartowaliśmy, że wystarczy, 
iż go prababcia Rozalia zobaczy, a już czuje się lepiej. 
Wspomnę również o tym, że ks. Marian Janiszewski wraz 
z ks. Józefem Strugałą celebrowali domową Mszę św. z oka-
zji 100 rocznicy urodzin naszej prababci.

Są ludzie, którzy zapadają w pamięć i serca tych, któ-
rzy ich poznali. Ksiądz Marian Janiszewski pozostawił  po 
sobie wdzięczną pamięć wyrytą w ludzkich sercach, pa-
mięć przede wszystkim o dobrym człowieku, a dzięki temu 
i o dobrym jak chleb Kapłanie.

        
Małgorzata Klimek

Na zdjęciu od lewej ks. Marcin Kokoszka, ks. Józef Strugała, Pani Rozalia Wyrwa, 
ks. Marian Janiszewski. Fot. archiwum rodzinne.
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Wybrałam tylko część z nich i, przy pomocy finansowej 
Gminy Nowy Wiśnicz, wydałam książeczkę „Wspomnienia 
i wiersze”. Wśród mieszkańców Wiśnicza  było i jest wielu 
wspaniałych ludzi, mniej lub bardziej powszechnie znanych, 
a utalentowanych i twórczych. Aby ich twórczy dorobek 
nie odszedł w niepamięć, warto go zebrać, udokumentować 
i rozpowszechnić. Niech ta publikacja stanie się zachętą 
i początkiem serii kolejnych opracowań.  

„Wielkość człowieka nie zależy od sławy i pieniędzy,
 ale od tego, co po sobie zostawił”.

    Urszula  Śliwińska

WIERSZE I WSPOMNIENIA MARII KONIUCH
Kilka lat temu Redakcję „WW” odwiedziła Pani, 

która głosem i rysami twarzy bardzo przypominała za-
łożycielkę i pierwszą prezes klubu Seniora w Nowym 
Wiśniczu, Marię Koniuch.  

Jak się później okazało była to jej córka, Urszula 
Śliwińska. Powodem jej wizyty była twórczość mamy, któ-
ra pozostawiła po sobie wiele zapisanych kartek, przelewa-
jąc na nie piórem „swoje uczucia związane z codziennym 
życiem na wiśnickiej ziemi, tworząc wiersze i wierszyki, 
o tym co ją otaczało”. Wówczas Pani Urszula nieśmiało 
wspominała o próbie broszurowego wydania drukiem twór-
czości jej mamy. Z rozmów prowadzonych jeszcze wielo-
krotnie, również w wydziale promocji Urzędu Miasta na 
temat tej publikacji, wyłonił się zarys tomiku wierszy po-
szerzonego o wspomnienia autorki. Dzięki wsparciu finan-
sowemu Gminy Nowy Wiśnicz, wydawnictwo ukaże się 
drukiem jeszcze w grudniu 2018 r. 

Warto sięgnąć po tę publikację choćby ze względu na 
uchwycony w tekstach wierszy i wspomnieniach koloryt 
czasów współczesnych autorce. Należy jeszcze dopowie-
dzieć dla tych Czytelników, którzy nie znali Pani Marii, dla 
młodszych pokoleń, że z kart tej publikacji wyłoni się obraz 
niezwykle ciepłej i wrażliwej osoby, a wielu zapamiętało Ją 
również jako wielkiego społecznika otwartego sercem na 
potrzeby innych. 

Redakcja

Od Autorki
Całe moje życie, aż do emerytury, związane było 
z Wrocławiem. Jednakże, zawsze z wielką radością w ser-
cu przyjeżdżałam do Wiśnicza, do moich Babć, a potem 
Rodziców. Za każdym razem zachwycał mnie niezwykły 
klimat Ziemi Wiśnickiej. 

Kto raz jej zasmakował, chce zawsze tu wracać. Piękno 
natury i urok zabytków tworzy niepowtarzalny klimat, któ-
ry nie tylko uwrażliwia jej mieszkańców, ale wabi i przy-
ciąga wielu ciekawych ludzi.   

Ziemia Wiśnicka jest „kolebką” talentów 
malarskich, rzeźbiarskich, aktorskich, lite-
rackich. Jedni tworzyli i tworzą na miejscu, 
inni, mieszkając z dala, czerpią natchnienie 

„ze źródeł”. Do jednych z nich można za-
liczyć moją Mamę - Marię Koniuch (1926 
-2003), która po wielu latach wróciła na stałe 
do Wiśnicza. Miała duszę społecznika. Jej 
aktywność i pracowitość zaznaczyła się wie-
loma inicjatywami na rzecz mieszkańców 
i promocji samego Wiśnicza. Działała i pi-
sała. Pisała wiersze, wierszyki, rymowanki 
o wszystkim co się wokół Niej działo, tak 
jak czuła i przeżywała, o ludziach i o swoim 
ukochanym Wiśniczu, o przyrodzie.

Postanowiłam te rozsypane po 
kartkach i karteczkach wierszyki ze-
brać. Było ich sporo, ponad dwieście. 

Okładka tomiku poezji Mari Koniuch
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IV RODZINNY RAJD ROWEROWY JUŻ ZA NAMI...

32   Wiadomości Wiśnickie

W niedzielę 23 września w Nowym Wiśniczu już po 
raz 4. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy „Śladami za-
bytków, legend i historii”. 

Wydarzenie organizowane przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Nowym Wiśniczu wraz ze Stowarzyszeniem 60+ 
Nowy Wiśnicz, pod patronatem honorowym Burmistrza 
Nowego Wiśnicza Małgorzaty Więckowskiej i przy wspar-
ciu fi nansowym Gminy Nowy Wiśnicz przyciągnęło blisko 
stuosobową grupę rowerzystów.

Jak przy poprzednich edycjach, celem tegorocznego 
Rajdu było propagowanie wśród mieszkańców Gminy 
Nowy Wiśnicz zdrowego trybu życia poprzez aktywność 
na świeżym powietrzu. Stworzył on również możliwość 
rodzinnego spędzenia wolnego czasu w miłej atmosferze. 
Trasa Rajdu została tak wytyczona przez organizatorów, by 
każdy uczestnik mógł w trakcie jej pokonywania zapoznać 
się z zabytkami Ziemi Wiśnickiej i dowiedzieć wielu inte-
resujących informacji na ich temat. Wróćmy jednak do po-
czątku…

Tego dnia wszystko zaczęło się na rynku w Nowym 
Wiśniczu. Już grubo przed godziną 11, na którą zaplanowa-
no start Rajdu, w jego okolicach zaczęli pojawiać się pierwsi 
rowerzyści chcący wziąć w nim udział. Korzystna okaza-
ła się również pogoda, która była umiarkowanie słoneczna 
i bezwietrzna, co jak na wrzesień nie zawsze jest regułą. Po 
wydaniu ostatnich numerów startowych przez panie z Biura 
Zawodów wszystko było już gotowe do startu, który miał 
miejsce punktualnie o godz. 11. 

Na pierwszym etapie Rajdu uczestnicy przemierzyli tra-
sę od wiśnickiego Rynku do miasteczka ruchu drogowego 
w Starym Wiśniczu, zlokalizowanym przy budynku Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu. W mia-
steczku, każdy z najmłodszych uczestników Rajdu mógł 

wziąć udział w turniejach, konkursach oraz zabawach zor-
ganizowanych tego dnia przez animatorów sportu. Można 
było tam również skorzystać z posiłku regeneracyjnego uzu-
pełniającego utraconą energię, co przed dalszą drogą z pew-
nością było wskazane.

Po powrocie na trasę uczestnicy kontynuowali jazdę 
drogą wiodącą nieopodal zabytkowego Kościoła w Starym 
Wiśniczu, przez Kobyle, aż do Chronowa. To właśnie tam 
została zaplanowana kolejna atrakcja Rajdu - zwiedzanie 
winnicy i gospodarstwa enoturystycznego. Podczas posto-
ju w tym miejscu właściciele winnicy, Pani Ania z mężem 
Michałem przybliżyli wszystkim uczestnikom tajniki upra-
wy winogron oraz produkcji wina. Spotkało się to z dużym 
zainteresowaniem obecnych tam osób. W tym miejscu był 
również zaplanowany kolejny posiłek regeneracyjny. Po za-
kończeniu zwiedzania winnicy uczestnicy wrócili na trasę. 
Ostatnim, niełatwym akordem Rajdu był przejazd trasą po-
wrotną przez Borównę, Łomną i Leksandrową do mety zlo-
kalizowanej na rynku w Nowym Wiśniczu. Na uczestników 
czekał już tam gorący posiłek, pamiątkowy medal, ale i jesz-
cze… kolejne atrakcje. Najważniejszą z nich było losowa-
nie głównej nagrody Rajdu - roweru. Po chwili niepewności 
i nerwowym oczekiwaniu został wylosowany zwycięzca lo-
terii, który otrzymał rower. Mamy nadzieję że posłuży mu 
przy kolejnych edycjach Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

W tym miejscu organizatorzy pragną podziękować 
wszystkim osobom, które angażowały się w sprawne przy-
gotowanie Rajdu, jak również uczestnikom za stworzenie 
zgranego zespołu cyklistów oraz zaprosić na kolejny Rajd 
już w nowym, 2019 roku.

 
Dawid Wnęk
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nionych wcześniej osiągnięciach. W osiągnięciu wyników 
i sukcesów wiśnickich drużyn, obok dobrej atmosfery, zaan-
gażowania zawodników, kadry trenerskiej i działaczy klubu 
niezbędna jest dobrze przygotowana infrastruktura spor-
towa. Dzięki władzom Gminy Nowy Wiśnicz, lokalnym 
sponsorom i ludziom dobrej woli, ulega ona stopniowej mo-
dernizacji. W mijającym roku zostały zamontowane nowe 
trybuny, ławki dla zawodników rezerwowych oraz wyre-
montowano chodniki prowadzące do budynku klubowego. 
W najbliższym czasie gruntownej modernizacji wymaga 
bieżnia wokół płyty boiska (a trzeba dodać że jest to jedyny 
obiekt z pełnowymiarową bieżnią w naszym regionie) oraz 
wykonanie dodatkowego boiska treningowego do gry w pił-
kę nożną. Przy obecnej liczbie uprawiających tę dyscyplinę 
sportu orlik i stadion są niewystarczające. Rosnąca potrzeba 
regularnego uprawiania sportu, promowanie zdrowego try-

bu życia wśród dzieci i młodzieży, 
daje nadzieję, że w kolejnych la-
tach twórczej pracy w krzewieniu 
kultury fi zycznej przez Wiśnicki 
Klub Sportowy, zbierane będą owo-
ce.  Sukcesy i satysfakcja są ważne, 
ale niech będą wartością dodaną.

Krzysztof Stokłosa

KRZEWIĄC KULTURĘ FIZYCZNĄ
Wiśnicki Klub Sportowy - Szreniawa Nowy 

Wiśnicz, w swojej nowej formule „stowarzysze-
nia” działa już 4 lata. Wypełniając statutową 
misję krzewienia kultury fi zycznej wśród miesz-
kańców Nowego Wiśnicza i kontynuując chlubne 
tradycje „starej” Szreniawy, WKS prowadzi dzia-
łalność edukacyjno-sportową dla poszczególnych 
grup wiekowych w takich dyscyplinach, jak piłka 
nożna i lekkoatletyka. 

Obecnie klub w dwóch sekcjach skupia blisko 
150 osób. W ramach sekcji piłkarskiej w mijającym 
sezonie działało siedem zespołów, w tym dwa senior-
skie (mężczyzn i kobiet) oraz pięć męskich drużyn 
młodzieżowych (chłopcy w wieku od 9 do 19 lat). 
Drugą grupę stanowi nowo utworzona sekcja lekko-
atletyczna. Skupia bardzo młodych, ale ambitnych 
zawodników, którzy w swoich sportowych debiutach 
na  małopolskich arenach pokazali się z bardzo dobrej 
strony. Z większych sukcesów osiągniętych przez naszych 
zawodników w rundzie jesiennej to pozycja lidera zespo-
łu seniorów A klasy ligi bocheńskiej. Sukces ten osiągnię-
ty został przy dużym zaangażowaniu i pracy miejscowego 
trenera pana Marcina Motaka i zawodników, w większości 
będących wychowankami wiśnickiego klubu. Również ze-
społy młodzieżowe odniosły dobre wyniki.  W ostatnich 
dwóch latach drużyny trampkarzy i juniorów młodszych 
zajęły wysokie, trzecie miejsca w rozgrywkach tarnowskich 
lig okręgowych ustępując w boju tylko takim potęgom 
piłkarskim jak Brzesko czy Tarnów. Dzięki tym osiągnię-
ciom, inne większe kluby zaczęły interesować się naszymi 
wychowankami. Doszło do kilku transferów, w tym tramp-
karzy (Kacpra Kaczmarczyka i Kacpra Klimy do Cracovii 
Kraków) oraz juniorów (barwy Okocimski Brzesko) gra-
jących w lidze małopolskiej. 
O wartości i wyszkoleniu 
naszej zawodniczki Karoliny 
Stańdo, grającej w czwarto-
ligowym zespole seniorek, 
świadczy awans do pierw-
szoligowej Tarnovii Tarnów, 
w której gra w podstawowym 
składzie. 

Ogromne sukcesy klubu 
są również udziałem zawod-
ników sekcji lekkoatletycznej, 
którzy w kategoriach dzieci 
i młodzieży mocno zaznaczy-
li swoje miejsce na biegowej 
mapie województwa małopol-
skiego. Zaledwie po dwóch latach istnienia tej sekcji mo-
żemy poszczycić się medalistami Małopolskich Mistrzostw 
w kategorii dzieci, reprezentowaniem naszego okręgu w za-
wodach ogólnopolskich oraz reprezentantami województwa 
małopolskiego w zawodach centralnych. 

Aleksandra Kowalińska i Tomasz Kowaliński, (stypen-
dyści Burmistrza Nowego Wiśnicza) mają udział w wymie-

Drużyna seniorów

Sekcja lekkoatletyczna

Żeńska drużyna piłkarska
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SPORTOWE RYWALIZACJE
Sezon szkolnych zawodów sportowych na szczeblu 

gminnym 2018/2019 rozpoczął się 25 września br. od 
rozgrywek w halowej piłce nożnej dziewcząt w ramach 
Igrzysk Dzieci, które odbyły się w Szkole Podstawowej 
w Nowym Wiśniczu. 

Do rywalizacji przystąpiły drużyny dziewcząt z szkół 
podstawowych w Królówce, Starym Wiśniczu oraz 
Gospodarze. Mecze rozegrane zostały systemem „każdy 
z każdym” i zacięta walka o ostateczną kolejność miejsc 
na podium wyłoniła: I miejsce - drużyna z SP w Królówce, 
II miejsce - drużyna z SP w Starym Wiśniczu, III miejsce - 
drużyna z SP w Nowym Wiśniczu. 

Kolejną dyscypliną były Jesienne Sztafetowe Biegi 
Przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci 
oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbyły się 27.09 
br. na stadionie sportowym w Wiśniczu. Do współzawod-
nictwa przystąpili uczniowie ze szkół w Królówce, Nowym 
i Starym Wiśniczu. Reprezentacje 
w ramach ID oraz IMS bie-
gły na dystansach 1000 i 800 m. 
Zwyciężyli uczniowie i uczennice 
ze Szkoły Podstawowej w Nowym 
Wiśniczu, którzy w każdej z ka-
tegorii zajęli pierwsze lokaty. To 
właśnie oni reprezentowali gmi-
nę na zawodach powiatowych 
w Łapanowie w dniu 3.10 br. 
Wysokie lokaty dały trzem z czte-
rech grup awans do wojewódz-
kich rozgrywek, które odbyły się 
10.10 w Nowym Targu. Młodzi 
lekkoatleci godnie reprezentują 
gminę w tej dziedzinie sportowej i odnoszą liczne sukcesy. 

Rozgrywki w halowej piłce nożnej chłopców w ra-
mach ID odbyły się w szkole w Nowym Wiśniczu 11.10 br., 
wzięły w nich udział: SP Stary Wiśnicz, SP Królówka, SP 
Muchówka i gospodarze. Mecze rozegrane zostały syste-
mem „każdy z każdym”. Młodzi zawodnicy wykazali się do-
brymi umiejętnościami piłkarskimi na bardzo wysokim po-
ziomie. Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce - SP 
z Nowego Wiśnicza, II miejsce - SP z Muchówki,  III miej-
sce - SP z Królówki, IV miejsce - SP ze Starego Wiśnicza. 
Zdobywcy pierwszego miejsca wzięli udział w  zawodach 
powiatowych organizowanych 31.10 br. w Bochni, gdzie 
zajęli 3 lokatę.  

Pozostając w tym samym klimacie, również uczniowie 
klas 7 i 8 SP oraz 3 Gimnazjum przystąpili do zawodów 
w halowej piłce nożnej chłopców w ramach IMS. 22.10 br. 
odbyły się one w Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu 
i wzięły w nich udział szkoły: SP Stary Wiśnicz, SP 
Królówka, SP Muchówka i Gospodarze. Mecze rozegrane 
zostały systemem „każdy z każdym”. Wyniki: I miejsce - SP 
z Królówki, II miejsce - SP z Nowego Wiśnicza, III miejsce 

- SP z Muchówki, IV miejsce - SP ze Starego Wiśnicza.
Dziewczęta grały 23.10 br., podczas gminnych zawodów 

szkolnych w halowej piłce nożnej dziewcząt w ramach IMS. 
Rozgrywki odbyły się w Szkole Podstawowej w Nowym 

Wiśniczu i wzięło w nich udział 5 szkół z terenu gminy: SP 
Kobyle, SP Stary Wiśnicz, SP Królówka, SP Muchówka 
i SP Nowy Wiśnicz. Stały system „każdy z każdym”, za-
cięta walka o  miejsca na podium dała następujące wyniki: 
I miejsce - SP z Kobyla, II miejsce - SPz Starego Wiśnicza, 
III miejsce - SP z Nowego Wiśnicza. Poza podium znalazły 
się na IV miejscu - SP z Królówki, na V - SP z Muchówki. 
Dziewczęta z Kobyla zagrały w zawodach powiatowych 
7.11 br., gdzie zajęły II miejsce.

Zmieniając dyscyplinę przedstawiamy wyniki w in-
dywidualnym i drużynowym tenisie stołowym dziewcząt 
i chłopców w ramach IMS 2018/2019. Zawody miały miej-
sce 16.11.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Starym Wiśniczu. Wzięła w nich udział młodzież ze szkół 
w Królówce, Muchówce, Starym Wiśniczu. Rozgrywki na 
bardzo wysokim poziomie przebiegły sprawnie i w efek-
cie wyłoniły kolejno miejsca na podium: Tenis indywidu-

alny dziewcząt: I miejsce - Gabriela 
Put, II miejsce - Wiktoria Buda (SP 
Stary Wiśnicz), III miejsce - Julia 
Brzegowa, IV miejsce - Sylwia Mus 
(SP Królówka). Tenis indywidu-
alny chłopców: I miejsce - Maciej 
Put, II miejsce - Michał Klimek 
(SP Stary Wiśnicz), III miejsce - 
Kacper Pawlik (SP Muchówka), IV 
miejsce - Przemysław Nowak (SP 
Stary Wiśnicz). Tenis drużynowy 
dziewcząt: I miejsce - SP w Starym 
Wiśniczu (Gabriela Put, Wiktoria 
Buda), II miejsce - SP w Królówce 
(Julia Brzegowa, Roksana Banaś, 

Aleksandra Marszałek, Sylwia Mus), 
III miejsce - SP w Muchówce (Klaudia Bratek, Justyna 
Wiecław, Patrycja Wołek). Tenis drużynowy chłopców: 
I miejsce - SP w Starym Wiśniczu (Maciej Put, Michał 
Klimek, Przemysław Nowak, Patryk Kukiełka, Adrian 
Kaczmarczyk), II miejsce - SP w Muchówce (Kacper 
Pawlik, Konrad Brzegowy, Daniel Stary), III miejsce - SP 
w Królówce (Karol Biłos, Marcin Kołodziej, Wiktor Łącki, 
Wiktor Małek, Bartłomiej Mochel).

W powiatowych rozgrywkach w Bochni, które odbyły 
się 26 i 27.11 wzięli udział zdobywcy czterech pierwszych 
miejsc w tenisie indywidualnym, a w tenisie drużyno-
wym zdobywcy I i II miejsca. Wśród dziewcząt w Tenisie 
Indywidualnym na 24 uczestników III miejsce zajęła uczen-
nica klasy 7 B Gabriela Put, a wśród chłopców na 31 uczest-
ników V miejsce zajął uczeń klasy 8 Maciej Put. Oboje ze 
SP w Starym Wiśniczu. Tym samym awansowali do rejono-
wych zawodów w Tenisie Indywidualnym.                                                            

Doceniając zaangażowanie nauczycieli w przygoto-
waniach do rozgrywek w przedstawionych dyscyplinach 
sportowych, dziękujemy za pomoc w organizacji zawodów 
szkołom biorącym udział. Oczywiście wszystkim uczniom 
i uczennicom gratulujemy zapału i sportowego ducha walki 
oraz życzymy dalszych sportowych sukcesów !

Katarzyna Faber

Drużyna chłopców z SP Nowy Wiśnicz Halowa 
Piłka Nożna ID

FOTOGRAFICZNE PASJE ARTURA ŚWIĄTKA
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atmosferę ziemską i stąd jego barwa (Krwawy Księżyc). 
Do podobnego zjawiska dochodzi podczas zachodów czy 
wschodów Słońca. Lipcowe zaćmienie było wyjątkowe 
również z innego powodu - było ono najdłuższym w tym 
stuleciu, a trwało dokładnie 1 godzinę i 43 minuty. 

Dodatkowo Księżyc znajdował się wtedy w pełni, a za-
ćmienie zbiegło się w czasie ze zjawiskiem „mikroksięży-
ca”, czyli momentem, w którym Księżyc znajduje się w apo-
geum swojej orbity, tzn. jest maksymalnie oddalony od 
Ziemi. Zaćmienie Księżyca sprawiło, że nasz satelita zrobił 
się pomarańczowo-czerwony. Do następnego takiego zjawi-
ska dojdzie dopiero w 2123 r. Natomiast najbliższe całko-
wite zaćmienie księżyca będziemy mogli obserwować już 
w styczniu 2019 roku.

 Artur Świątek
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Do redakcji Wiadomości Wiśnikich została przesłana 
niecodzienna dokumentacja fotograficzna. 

Zdjęcia zostały wykonane przez mieszkańca Łomnej, 
Artura Świątka, którego pasją jest „tropienie” i uwiecznianiu 
niecodziennych zjawisk i zdarzeń. Pierwsze zdjęcie przed-
stawia poszczególne fazy zaćmienia Księżyca nad panora-
mą Wiśnicza, drugie - iluminację murów byłego klasztoru 
Karmelitów Bosych a obecnie Zakładu Karnego w Nowym 
Wisniczu. Iluminacja została wykonana w listopadzie 2018 
roku z okazji obchodów 100-rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.

Redakcja

Od autora
27 lipca 2018 r. byliśmy świadkami niecodziennego zja-

wiska, którym było zaćmienie Księżyca. 
Jak do niego dochodzi? Kiedy Słońce, Ziemia i Księżyc 

znajdą się dokładnie w tej kolejności w jednej linii. Wtedy 
to światło słoneczne nie dociera do naszego satelity bezpo-
średnio. Na Księżyc pada wówczas światło załamane przez 
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