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3    Wiadomości Wiśnickie

Drodzy czytelnicy, przekazujemy w Wasze ręce nowy 

numer Wiadomości Wiśnickich. Czasopismo pomimo krót-

kich epizodów zawieszania swojej działalności ma bogatą, 

blisko 25 letnią historię i wiąże się z szerokim gronem jego 

współtwórców. Zostało zainicjowane na początku lat 90. 

XX wieku, w czasach, kiedy w Polsce na nowo tworzyła się 

samorządność. 

Zgromadzony i opublikowany materiał tworzy cenny 

zbiór informacji, jest swoistą kroniką procesu następujących 

zmian funkcjonowania lokalnej społeczności. W dalszych 

numerach WW m.in. zamierzamy przybliżyć najciekawsze, 

wydawnicze epizody tego periodyku. Gazeta w obecnej 

formie będzie ukazywała się jako kwartalnik. Naszym za-

mysłem jest wydawanie czasopisma ukazującego społeczne 

i kulturalne obszary życia naszej gminy. 

Nowy Wiśnicz w roku 2016 obchodzić będzie 400. 

25 LAT WIADOMOŚCI WIŚNICKICH

OD REDAKCJI rocznicę lokacji miasta. Jest to czas wzmożonego przypo-

minania o dziedzictwie kulturowym, wypracowanym przez 

kolejne pokolenia mieszkańców ziemi wiśnickiej. Jednak 

ambicją redakcji jest nie tylko sięganie do historii, przeka-

zywanie wypowiedzi publicystycznych, ale również promo-

wanie dobrych praktyk, inicjowanie i umożliwianie dialogu. 

Jest wiele płaszczyzn, na których codziennie są realizowane 

plany i zamierzenia, jest kształtowana i budowana teraź-

niejszość, która zawsze będzie miała wpływ na przyszłość. 

Dzisiaj, być może niektóre tematy będą postrzegane jako 

błahe sprawy, jednak z perspektywy lat, staną się uzupełnie-

niem brakujących elementów naszej lokalnej mozaiki, dając 

niezwykle cenny materiał badawczy, na podstawie którego 

można odtworzyć obraz życia społecznego tego okresu. 

Zapraszając do lektury Wiadomości Wiśnickich udostęp-

niamy Państwu również miejsce do dzielenia się swoimi 

spostrzeżeniami.

Leszek Marszałek

Miesięcznik informacyjny „Wiadomości Wiśnickie” 

powstał na bazie „Serwisu Informacyjnego” wydawane-

go w 1990 r. przez Komitet Obywatelski. Pierwszy nu-

mer „WW” o objętości 6 stron ukazał się w grudniu 1990 

roku. Miesięcznik wydawany był przez Zarząd Gminy. 

Początkowo pismo drukowano techniką typograficzną, 

o od roku 1992 techniką offsetową, czyli drukiem pła-

skim. Od października 1994 r. „WW” ukazywały się 

wraz z dodatkiem „Junior Wiśnicki” przeznaczonym 

dla młodego czytelnika. 

Od kwietnia 1994 r. wydawcą pisma został Wiśnicki 

Oddział Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 

Bocheńskiej. Wydawał on gazetę do maja 1999 r. Redakcję 

miesięcznika tworzyli: Maria Serafińska-Domańska, 

Mariusz Sadza, Waldemar Klasa, Ryszard Goliński, Maria 

Koniuch i Tadeusz Tworzydło. Łamy miesięcznika otwarte 

były dla wszystkich mieszkańców Wiśnicza i całej gminy, 

którzy chcieli publicznie zabrać głos. Miedzy innymi cieka-

we były cykle wspomnień Mariana Drożdża – „Moje życie 

w latach dwudziestych i trzydziestych”, „Lata czterdzieste 

i pięćdziesiąte”, „Rok 1945 – we wspomnieniach Mariana 

Drożdża „O wiśnickich żydach”, Mieczysława Rośka 

- „Lata dwudzieste i trzydzieste…”, Mieczysława Rośka - 

„Lata dwudzieste i trzydzieste… ale po żydowsku”, księdza 

Tadeusza Skury „Historia budowy kościoła Przemienienia 

Pańskiego w Królówce”. 

Pismo wydawano w nakładzie 700 do 900 egzempla-

rzy. W 2000 roku pismo przekazano Miejskiej Bibliotece 

Publicznej, która wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury 

i wydawanym przez nich „Merkuriuszem” wydała trzy nu-

mery czasopisma „Wiadomości Wiśnickie -Merkuriusz”, 

a następnie 2 numery „WW”. 

Od stycznia 2004 r. wydawcą „WW” jest Miejski 

Ośrodek Kultury. Od 1996 r. czasopismo posiada koloro-

we okładki, o od 2010 wszystkie ilustracje już są kolorowe.  

W ciągu 25 lat ukazywania się tytułu wydano 138 numerów. 

Ostatnio czasopismo ukazywało się nieregularnie. 

Marta Cholewa
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OD BURMISTRZA
Szanowni Państwo, rok 2015 

i kolejne lata dla ziemi wiśnickiej 

zapiszą się jako czas zmian, ale 

również wielu ważnych dat i ju-

bileuszy. Jest to rok poprzedza-

jący 400. setną rocznicę lokacji 

miasta. Przed ćwierćwieczem 

w Polsce został zainicjowany 

proces, który doprowadził do 

odrodzenia się samorządności. 

Te zmiany w ostatnim 25-leciu 

były ukazywane również w pra-

sie lokalnej Wiadomości Wiśnickie. Chcę, aby wydarzenia 

z codziennego życia naszej społeczności, były Państwu 

przekazywane jako rzeczywisty obraz wiśnickiej Gminy. 

Każde zmiany są trudne i nie od razu widać ich efekty. 

Wierzę jednak, że większość z Państwa, co udowodniliście 

już podczas ostatnich wyborów samorządowych, akceptu-

je te zmiany i rozumie, że wielu lat zaniedbań nie da się 

w krótkim czasie nadrobić. Najważniejsze teraz to przywró-

cić praworządność, gospodarność i poszanowanie każdego 

człowieka. Zapewnić mieszkańcom godziwe i bezpieczne 

warunki życia - warunki na miarę XXI wieku. 

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są ze sobą ści-

śle powiązane. Nie można dobrze działać dzisiaj, jeśli nie 

pamięta się błędów przeszłości i nie posiada wizji przy-

szłości. To, jak będzie wyglądać przyszłość, zależy od nas 

wszystkich.

Burmistrz Nowego Wiśnicza

Małgorzata Więckowska

Rokrocznie Towarzystwo Miłośników Wiśnicza oraz 

władze samorządowe z tej okazji organizują uroczystą mszę 

św. w intencji Ojczyzny z okolicznościowym kazaniem na-

wiązującym do roku 1791, kiedy to uchwalono ustawę re-

gulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

– zwaną Konstytucją 3 Maja, pierwszego tego typu aktu 

prawnego w Europie. To święto jest czasem refleksji nad 

dziejami narodu polskiego, ale również przesłaniem do 

mieszkańców naszej małej ojczyzny – ziemi wiśnickiej. 

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się odegraniem 

hejnału wiśnickiego. Następnie w pochodzie do kaplicy 

zamkowej przeszły poczty sztandarowe oraz członkowie 

kapituły Herkulesa Wiśnickiego, księża celebransi oraz 

władze samorządowe Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz. 

Mszy św. przewodniczył oraz kazanie wygłosił ks. Andrzej 

Romanowski – były wikariusz wiśnickiej parafii. 

Uroczystość zakończyła się przemówieniem okolicznoś-

ciowym wygłoszonym przez Burmistrza Nowego Wiśnicza, 

Panią Małgorzatę Więckowską.

B. Burdak

ŚWIĘTA MAJOWE
Tegoroczne majowe święta uczniowie szkoły podsta-

wowej obchodzili w sposób szczególnie uroczysty, ale 
jednocześnie radosny. 

Już w kwietniu uczniowie klas I-III brali udział w zaję-

ciach warsztatowych, organizowanych na świetlicy, podczas 

których poznawali symbole narodowe, ich historię i znacze-

nie. Dzieci z klas „O” przygotowały dekoracje, które zawie-

szono w sali gimnastycznej, by uświetniały akademię zapla-

nowaną na 30 kwietnia. Podczas tej uroczystości uczniowie 

przedstawili program artystyczny, w którym przypomnieli 

wszystkim kolegom powody radosnego świętowania, ale jed-

nocześnie zwrócili uwagę na konieczność dbania o historię 

narodu i na moralny obowiązek pamiętania o tych, którzy 

walczyli o wolność Polski. Po akademii uczniowie szkoły 

podstawowej ozdobieni w kotyliony, trzymając w rękach fla-

gi i niosąc transparenty, w wiosennych promieniach słońca 

maszerowali na wzgórze zamkowe, pod pomnik upamięt-

niający polskich patriotów. Tam minutą ciszy uczcili pamięć 

o bohaterach i złożyli przepiękny bukiet z własnoręcznie wy-

konanych białych i czerwonych goździków, które ułożyły się 

na kształt polskiej flagi. Tym symbolicznym bukietem dzieci 

podziękowały za wolność, z której mogą dziś korzystać.

Wychowawcy świetlicy:

M. Kokoszka, K. Motak, M. Multan

Dla wiśniczan Święto Narodowe 3 Maja od lat jest 
symbolem spotkań patriotyczno-religijnych w kaplicy 
zamku Kmitów i Lubomirskich. 
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W 1990 roku przywrócono, ponad pół wieku po likwi-
dacji, funkcjonowanie  samorządu terytorialnego w Polsce. 
Obchody 25-lecia tego wydarzenia były głównym punktem 
konferencji zorganizowanej 29 maja 2015 roku na zamku 
w Wiśniczu. Gospodarzami spotkania byli Starosta bocheń-
ski Ludwik Węgrzyn oraz Burmistrz Nowego Wiśnicza 
Małgorzata Więckowska. 

W imieniu nieobecnego na uroczystości Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej, głos zabrała Podsekretarz Stanu 
Małgorzata Marcińska, która skierowała do zgromadzonych 
w sali rycerskiej wiśnickiego zamku kilka słów od Ministra 
Władysława Kosiniaka-Kamysza. Następnie wygłosiła wy-
kład na temat „Współpracy rządu i samorządu w realizacji 
polityki senioralnej państwa”. Prelekcję „Profesjonalizacje 
w Samorządzie Terytorialnym” zaprezentowała prof. dr hab. 
Grażyna Prawelska-Skrzypek. Zebrani wysłuchali również 
wykładu dr Leopolda Zgody zatytułowanego „Kultura sło-
wa a samorządność obywatelska”.

Kolejny punkt konferencji obejmował wręczenie medali 
Pro Publico Bono osobom wyróżnionym przez Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza. 
Za działalność na rzecz rynku pracy wyróżniono z poszcze-
gólnych gmin powiatu Marka Piszczka i Wiesława Dzie-
dzica (Rzezawa), Wiesława Kuklę (Trzciana), Leopolda 
Grabowskiego (Żegocina), Jana Piwowarczyka (Drwinia), 
Firmę Bacówka Towary Tradycyjne z Lipnicy Murowanej, 
Stanisława Burkiewicza (Nowy Wiśnicz), Jerzego Raczyń-
skiego (Gmina Bochnia), Piotra Janeczek (Miasto Bochnia) 
oraz Cech Rzemiosł Różnych w Bochni. 

Za działalność na rzecz polityki społecznej medale otrzy-
mali  Maria Bigas (Rzezawa), Bogumiła Bobak (Trzciana), 
Jerzy Błoniarz (Żegocina), Stefan Styczeń (Drwinia), Ma-
ria Kurek (Lipnica Murowana), Krzysztof Kołodziejczyk 
(Nowy Wiśnicz), Stefania Jochym (Gmina Bochnia), Nor-
bert Paprota (Miasto Bochnia) oraz Elżbieta Paczyńska 
i Dorota Stachowicz z Powiatowego Centrum Pomocy Ro-

dzinie w Bochni. 
W kategorii  „Za działalność na rzecz rodziny” - odzna-

czono  ks. prałata Stefana Broniaka (Rzezawa), Lucynę 
i Stanisława Stawarzów (Trzciana), Jana Rośka (Żegocina), 
Kazimierza Mzyka (Drwinia), Krzysztofa Banachowicza 
(Lipnica Murowana), ks. Krzysztofa Wąchałę (Nowy Wiś-
nicz), Bożenę Woźniak (Gmina Bochnia), Monikę Grabarz 
(Miasto Bochnia) oraz Barbarę Hałas z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Bochni.

Przyznane zostały również medale wybite na okoliczność 
jubileuszu Samorządu Terytorialnego dla po raz pierwszy 
piastujących stanowiska wójtów/burmistrzów, przewodni-
czących rad. Otrzymali je Teofil Wojciechowski i Stanisław 
Kobiela (Miasto Bochnia), Ludwik Węgrzyn i Władysław 
Porębski (Gmina Bochnia), Tadeusz Lis i Halina Styczeń 
(Drwinia), Edward Polek i Jerzy Piś (Lipnica Murowana), 
Andrzej Śliwa i Jan Wójcik (Łapanów), Kazimierz Kokosz-
ka i Janusz Warzecha (Nowy Wiśnicz), Maria Bigas i Marek 
Piszczek (Rzezawa) oraz Józef Nowak i Piotr Janeczek (Że-
gocina i Trzciana). 

Medale przyznano także długoletnim samorządow-
com. Otrzymali je Maria Janus (Rzezawa), Roman Surma 
i Franciszek Zatorski (Trzciana), Franciszek Koszyk i Jan 
Marcinek (Żegocina), Stanisław Hejmo (Łapanów), Józef 
Buczak, Roman Gołębiowski, Andrzej Kular i Józefa Bu-
kowiec (Drwinia), Adam Herod i Józef Radzięta (Lipnica 
Murowana), Stanisław Gaworczyk, Jerzy Łacny i Stanisław 
Tabor (Nowy Wiśnicz), Józef Gucwa i Jerzy Lysy (Gmina 
Bochnia), Marta Babicz (Miasto Bochnia) Ryszard Rozen-
bajgier, Wiesław Kukla i Jerzy Raczyński (Rada Powiatu 
w Bochni), Wacław Stachura i Bogusława Fruga (Starostwo 
Powiatowe).W pięknej scenerii sali rycerskiej zgromadzeni 
wysłuchali także koncertu uczniów Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych z Bochni, którzy swą obecnością uświet-
nili obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego.

B. Burdak

25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DLA CZŁOWIEKA, DLA RODZINY, POWIATU I POLSKI
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Nowy Wiśnicz jest jednym z tych miast małopolskich, 
które nie doczekały się jeszcze monografii naukowej. 
Ma ją Bochnia, Brzesko, Wieliczka, Tarnów, Rzeszów, 
Sanok, ma je wiele innych miast z bliższego i dalszego 
sąsiedztwa, mają je nawet poszczególne wsie. 

Na kartach niektórych z tych monografii pojawia się tak-
że miasto wiśnickie, ale nie jako obiekt o samoistnym zna-
czeniu, jakim było, lecz jako jedno z wielu miejsc na mapie 
regionu, nazwanego Ziemią Bocheńską. Nawet wtedy, gdy 
wspominano Wiśnicz jako byt osobny, samo miasto pozo-
stawało na marginesie narracji, która koncentrowała się na 
zamku Kmitów i Lubomirskich. A przecież miasto Wiśnicz 
Nowy przez 400 lat swego istnienia wytworzyło niezwykle 
bogatą i ciekawą historię, było ośrodkiem życia najbliższej 
okolicy, wsi, dworów, parafii, dokonało się w nim życie kil-
kunastu generacji, przyszli na świat ludzie o wybitnym zna-
czeniu dla kultury Polski. Na 2016 rok przypada 400-setna 
rocznica nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi, co 
skłania do skierowania szczególnej uwagi na to miejsce cie-
kawe, a nieco zapomniane.

Warto i trzeba usunąć ten dotkliwy brak, bo dopiero na-
pisanie takiej monografii pozwoli odzyskać wiśniczanom 
ich pamięć. Wspólno-
ta tworzy się dzięki 
wspólnemu przeżyciu 
historii. Gdy jednak 
jest ona przestrzenią 
ciemną, niewypełnioną 
treścią to jest imiona-
mi i sprawami czasu 
minionego, nie sposób 
mieć do niej jakikol-
wiek stosunek. Historia 
miasta, okoliczności 
i przebieg jego zało-
żenia na początku wie-
ku XVII, przemiany i dokonania instytucji, takich jak rada 
miejska, urząd burmistrzowski, sąd, parafia, kahał, szkoły, 
dzieła charytatywne, służby porządkowe, stowarzyszenia, 
muzea, handel i wytwórstwo, ludzie w nim mieszkający, 
wielcy, jak Kazimierz Brodziński, Jan Matejko, Jan Brzę-
kowski, i mali, ich sprawy osobiste i interesy ekonomiczne, 
osiągnięcia i porażki, tragiczne i radosne przeżycia, uczest-
nictwo w dziejach narodu i państwa, współżycie różnych et-
niczności (Żydów, Tatarów, Włochów, Niemców i Rusinów), 
pamiątki i zabytki, jakie pozostały po tym wszystkim – to 
razem wzięte, zrekonstruowane poprzez badania naukowe 
i przypomniane współczesnej społeczności miejskiej stano-
wi nieoceniony budulec lokalnej tożsamości i dumy z po-
chodzenia, urodzenia się lub zamieszkania w tym miejscu. 

Wiśnicz, jako miejsce przenikania się wielu tradycji 
i kultur, jest niezwykle interesujący dla współczesnych nauk 
historycznych. W jaki sposób miasto funkcjonowało jako 
niewielka, ale zwarta społeczność? Jakie wartości etycz-
ne i kulturowe nadawały owej społeczności spoistość? Co 
określało jej tożsamość? W jakim stopniu mieszkańcy mia-
sta byli przyzwyczajeni do jego pejzażu artystycznego i na 
ile rozumieli jego ideową i artystyczną wymowę? 

Wydaje się, że Wiśnicz jest świetnym „materiałem” do 
rozwinięcia tego rodzaju refleksji. Jego przestrzeń społecz-
na, kulturowa i artystyczna była bardzo zróżnicowana, a po-
między jej zasadniczymi elementami zachodziły złożone in-
terakcje. W dziejach miasta zanotowano kilka zasadniczych 
zwrotów (przeniesienie osady z jednej strony wzgórza za-
mkowego na drugą, upadek znaczenia zamku i klasztoru, 
utworzenie w tym ostatnim więzienia pod koniec wieku 
XVIII, niezbyt udane próby wyrwania z małomiasteczko-
wego marazmu podejmowane od lat sześćdziesiątych wieku 
XX). Zatem, z jednej strony, jego tożsamość była budowana 
wokół pamięci i tradycji nacechowanych znaczną stabil-
nością, z drugiej - ulegających zasadniczym modyfikacjom. 
Przebadanie wszystkich tych zjawisk w dziejach Nowego 
Wiśnicza może zaowocować stworzeniem nowego mode-
lu monografii dziejów miasta, w której położony zostanie 
właściwy nacisk nie tylko na akcydentalne zdarzenia, ale 
także na procesy i postawy kulturowe budujące i zachowu-
jące tożsamość społeczności miejskiej.

Wiśnicz to nazwa przypisywana nie tylko miastu, ale 
(wcześniej nawet) miejscowości, która dziś nazywana jest 
w odróżnieniu od miasta – Starym Wiśniczem. Nie sposób 

tych dwóch miejscowo-
ści od siebie oddzielić 
z punktu widzenia histo-
rii. Jest jeszcze Wiśnicz 
Mały, jest cały kom-
pleks osad starszych 
i młodszych od miasta, 
które współistniały 
w ramach dóbr rodu 
Kmitów, Lubomirskich, 
Sanguszków, Potockich 
i Zamoyskich, a potem 
wchodziły w skład gmi-
ny wiśnickiej i obu pa-
rafii wiśnickich - czyli 

Ziemia Wiśnicka. Wiśnicz to też zamek, rezydencja i dwór 
o wielkim oddziaływaniu kulturotwórczym na skalę ogól-
nokrajową, miejsce, w którym bywali najważniejsi w wie-
ku XVII ludzie Polski, gdzie podejmowano ważne decyzje 
polityczne i dyskutowano o najistotniejszych ideach i spra-
wach tamtych czasów, gdzie rodziły się książki tak ważkie 
jak wielka poezja i traktaty polityczne, ale też tak nośne, 
jak pierwsza polska książka kucharska. Wiśnicz, to także 
klasztor karmelitów bosych, którego dzieje wraz z dzieja-
mi wiśnickich i podwiśnickich parafii, stanowi ważną kartę 
historii Polski. Pod zaborem austriackim klasztor stał się 
więzieniem, a w mieście zainstalowano państwowy sąd 
karny. Historia narodów składa się także z historii więzień. 
Kryminał wiśnicki więził nie tylko pospolitych zbrodniarzy, 
a i z nich niektórzy zdobyli szeroką niesławę i są do dziś 
przypominani w polskich pitawalach. Więzienie wiśnickie 
to z innego powodu temat istotny dla historyków polskich. 
Tu bowiem rozgrywały się wydarzenia związane z najważ-
niejszymi epizodami historii politycznej Polski w wieku 
XIX i XX, tu sądzono i więziono polskich patriotów, od 
uczestników antyaustriackich konspiracji galicyjskich i an-

WIŚNICZ – MIASTO, ZIEMIA, LUDZIE
(projekt monografii historycznej)
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tyrosyjskiego powstania styczniowego po działaczy opo-
zycji antykomunistycznej - „żołnierzy wyklętych” i ludzi 

„Solidarności”. Kompleksowe objęcie badaniem i refleksją 
naukową wszystkich istniejących w Wiśniczu instytucji ży-
cia społecznego, tych mikro-wspólnot ludzkich, pokaże we 
właściwym świetle znaczenie kulturowe Wiśnicza w prze-
strzeni regionu i Polski. 

Kluczową cechą Wiśnicza, jest współwystępowanie na 
jego terenie różnych modeli kultury (dworska, zakonna, 
mieszczańska, a nawet chłopska) i ich wzajemne przenika-
nie się, prowadzące zarówno do unifikacji, jak i podkreśla-
nia odrębności różnych grup społecznych. Paradoksalnie, 
faktem korzystnym dla badaczy jest brak w historii tego 
miejsca wydarzeń szczególnie istotnych z perspektywy 
ogólnych studiów nad dziejami Polski. Lokalność Wiśni-
cza pozwala więc traktować go jako modelowe pole dla 
studiów nad „historią życia codziennego”, opisywaną prze-
de wszystkim jako ciąg zjawisk i procesów społecznych. 
Właśnie takie ujęcie pozwala dostrzec bogactwo lokalnych, 
historycznych znaczeń i przy opracowaniu dziejów Wiśni-
cza umożliwia skupienie się na problemach intrygujących 
współczesną naukę, takich, jak pamięć, partycypacja w kul-
turze i jej recepcja oraz konstytuowanie modeli tożsamości.

Planowana monografia będzie dziełem interdyscyplinar-
nym, napisanym przez autorów od lat specjalizujących się 
w badaniach nad zagadnieniami, które tu należy omówić: 
archeologią, historią społeczną, etniczną i polityczną, histo-
rią literatury i sztuki, etnologią, antropologią, językoznaw-
stwem. 

Rozdziały i autorzy: Pradzieje i wczesne średniowiecze 
(Sławomir Dryja, Waldemar Niewalda); Późne średniowie-

cze (Renata Trawka, Piotr Pajor, Sławomir Dryja, Walde-

mar Niewalda, Dobrosława Horzela); Czasy staropolskie 
(Andrzej A. Zięba, Piotr Krasny); XIX wiek (Andrzej A. Zię-

ba, Barbara Ciciora, Andrzej Siwek, Artur Sekunda); XX 
wiek (Andrzej A. Zięba, Barbara Ciciora, Andrzej Siwek, 
Artur Sekunda); Zagadnienia szczegółowe (Zuzanna Żubka-
Chmielewska, Monika Ochnio, Adam Wójcik, Wojciech Wa-

lanus, Piotr Jamski, Bożena Faglio, Józef Skrabski).
Chcemy wykorzystać jak najszerzej archiwalia, doku-

mentację wizualną zabytków nieruchomych, ruchomych, 
artefaktów i ludzi. Konieczne więc będą czasochłonne 
i pracochłonne kwerendy archiwalne, muzealne i biblio-
teczne, scalające dokumentację rozproszoną w kraju i za 
granicą, w tym na terenach dawnej Rzeczypospolitej, a na-
wet w dalekim Nowym Jorku, gdzie dziś w Polish Institute 
of Arts and Sciences of America przechowywane jest archi-
wum tzw. hrabstwa wiśnickiego Potockich, czy w Paryżu, 
gdzie w Bibliotece Polskiej spoczywa spuścizna po wybit-
nym pisarzu urodzonym w Wiśniczu, Janie Brzękowskim. 
Kwerendy służące powstaniu zintegrowanej bazy danych, 
czyli korpusów archiwaliów i dokumentacji wizualnej 
przeprowadzone zostaną w niżej wymienionych miejscach: 
Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Archiwum Ikono-

graficzne Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowy 
Instytut Dziedzictwa, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 
Muzeum Narodowe w Warszawie wraz z oddziałami, Na-

rodowe Archiwum Cyfrowe, Filmoteka Polska, Biblioteka 
Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum 
Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Archi-

wum PTTK, Archiwum Polskiego Związku Fotografików, 
Zbiory fotografii Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 
Zespół planów i rysunków pomiarowych Instytutu Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk, Zakład Architektury Polskiej Poli-
techniki Warszawskiej, Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 
Fototeka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum 
Historii Fotografii, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Na-

rodowe w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krako-

wa, Akademia Sztuk Pięknych, Zbiory Specjalne Biblioteki 
Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, 
Archiwum Nauki Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej 
Akademii Nauk, Lwowska Galeria Sztuki, Muzeum Historii 
Miasta Lwowa, Centralne Państwowe Archiwum Historycz-

ne Ukrainy we Lwowie, Muzeum Pamiątek po Janie Matejce 
– Koryznówka, Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśni-
czu, Parafia Rzymskokatolicka w Nowym Wiśniczu, Liceum 
Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, Archiwum Naro-

dowe w Bochni, Muzeum w Bochni, Towarzystwo Miłoś-

ników Bochni i Ziemi Bocheńskiej, Archiwum Diecezjalne 
w Tarnowie, Archiwum Narodowe w Krakowie, Biblioteka 
Jagiellońska, Dział Rękopisów, Archiwum Metropolitalne, 
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Czar-
toryskich, Archiwum Nauki PAN i PAU, Archiwum OO. Je-

zuitów, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Etnograficz-

ne, Biblioteka Naukowa PAN i PAU, Archiwum Narodowe 
w Rzeszowie, Biblioteka Zakładu Narodowego Ossolińskich, 
Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, 
Biblioteka Narodowa, Dział Rękopisów, Żydowski Instytut 
Historyczny, Archiwum PAN w Warszawie i Krakowie, Ar-
chiwum Państwowe w Bańskiej Bystrzycy, Zbiory Tomasza 
Niewodniczańskiego w Bitburgu, Biblioteka Polska w Pa-

ryżu, The Polish Institute of Arts and Sciences of America 
w Nowym Jorku.

Dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia dziejów 
Wiśnicza, spraw szeroko rozumianej kultury, dziedzictwa, 
pamięci i tożsamości, zostaną przygotowane do druku jako 
aneks monografii. Opracowanie tak pomyślanej monogra-
fii to zadanie na co najmniej 3 lata, wymagające nakładów 
kosztów, o które powinniśmy zadbać zarówno z budżetu 
miasta, jak i ze środków europejskich. Poprzez udostęp-
nienie części danych zebranych w trakcie pracy nad mono-
grafią w Internecie, chcemy je udostępnić osobom zaintere-
sowanym Wiśniczem oraz wybitnymi postaciami i rodami 
z nim związanymi.

Andrzej Zięba

Wykład dr Andrzeja Zięby podczas uroczystej sesji Rady 

Miejskiej w Nowym Wiśniczu. 
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Obchodzenie jubileuszów, świąt to szczególny czas, to 
chwile, w których łatwiej dostrzega się wagę wydarzeń, za-

uważa się wybitne osoby. Jednak, aby tak mogło być, z wy-

przedzeniem trzeba o tym pomyśleć i przygotować się. 
Dzieje Nowego Wiśnicza nie tylko skłaniają do reflek-

sji, ale zachęcają, aby je na nowo odkrywać, poznawać 
i ubogacać się nimi. Przed wiekami w centralnym punkcie 
Wiśnickiego Rynku powstała budowla, która od samego po-

czątku była świadkiem wiśnickich wydarzeń. Ratusz został 
wzniesiony w latach 1616-1620 na polecenie Stanisława 
Lubomirskiego. Wczesnobarokowa siedziba władz miejskich 
była budynkiem parterowym, zwieńczonym cebulowym 
hełmem. W XIX wieku po pożarze niszczącym pierwotną 
bryłę budowli, dobudowano piętro i nową wieżę, w której 
znajduje się zabytkowy, XIX-wieczny zegar i dzwon z 1869 
roku, który wybijając godziny, kwadranse nieustannie przy-

bliża nas do kolejnej, znaczącej chwili dla miasta, 4-setnej 
rocznicy nadania praw miejskich. 

Dlatego też z początkiem roku 2015 został powołany 
komitet organizacji obchodów tej rocznicy, a jedną z pierw-

szych ważniejszych decyzji komitetu było ustalenie cyklu 
działań promocyjnych, związanych z jubileuszem lokacji 
Wiśnicza. Między innymi postanowiono ogłosić otwarty 
konkurs na znak graficzny (co, już na tym etapie przynio-

sło pierwszy efekt promocji), którym po wyłonieniu, będą 
firmowane i zdobione wszystkie działania związane z 400-
leciem Nowego Wiśnicza. Informacja o konkursie, a tym 
samym o przygotowaniach do szczególnej rocznicy dla 
Wiśnicza, dotarła do różnych miast Polski tj. Warszawy 
Poznania, Krakowa, Świnoujścia.

Czym kierowała się komisja artystyczna mająca wybrać 
jedną spośród 23 nadesłanych na konkurs prac logotypu? 
Aby odbiorcę zaintrygować i zachęcić do zagłębienia się 
w treść i formę graficzną, logo zawsze powinno (i tak też 
było w przypadku wyłonionej pracy) nawiązywać w jakiś 
sposób do przedstawianego tematu. Często twórcy kon-

struują je ze stylizowanych i pomysłowo zaaranżowanych 
pierwszych liter nazwy symbolizowanego podmiotu, lub 
też wmontowują charakterystyczne dla niego elementy 
graficzne. Logo powinno podkreślać i w skondensowany 
sposób podsumowywać wizerunek przedstawianego tematu, 
a u odbiorcy wywoływać odpowiednie skojarzenia, nastrój 

LOGO NA 400-LECIE NOWEGO WIŚNICZA

Wystawa projektów logo w galerii piwnic ratuszowych

Glazurnicza interpretacja wybranego logotypu wykonana 

podczas parady orkiestr dętych na wiśnickim rynku

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystej sesji.

oraz motywować do pożądanej reakcji. Czy to się udało? 

Zapewne zdania będą podzielone. 

Autorka wybranego logotypu, Pani Monika Sochacka, 

(wydział Grafiki na ASP im. Jana Matejki w Krakowie) 

w słowach opisu swojego projektu uzasadniała - logo po-

wstało z ligatury (połączenia) pierwszych liter nazwy Nowy 

Wiśnicz. Łuki opierają się na kształcie krzywaśni widnieją-

cej w herbie miasta, w tym przypadku spełniają rolę akcentu 

przyciągającego wzrok. W abstrakcyjnej, nowoczesnej for-

mie znaku kryją się elementy architektoniczne charaktery-

styczne dla barokowego zamku tj. brama, wieża.

Wybrane logo zostało oficjalnie przyjęte stosowną 

uchwałą podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która 

odbyła się w obecności Honorowych Obywateli Nowego 

Wiśnicza, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń oraz 

mieszkańców miasta i gminy Nowy Wiśnicz. Podczas sesji 

również została podjęta uchwała intencyjna w sprawie opra-

cowania monografii dla gminy Nowy Wiśnicz.

Bernadetta Błoniarz
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Muzeum Pamiątek po Janie Matejce Koryznówka 

wielokrotnie organizowało konkursy mające popula-

ryzować życie i twórczość artysty, który tak ukochał 

Wiśnicz. Tegoroczny Turniej był XXV z kolei. 

W pierwszym brali udział dzisiejsi czterdziestopięcio-

latkowie. Chociaż wszystkim konkursom przyświecały te 

same idee, to jednak pierwszych dziewięć edycji miało inną 

formułę. Czasem uczestnicy nadsyłali prace plastyczne na 

tematy matejkowskie, czasem były to prace literackie czy 

poetyckie na temat związków autora Bitwy pod Grunwaldem 

z Wiśniczem. Czasem była to rywalizacja drużyn i polegała 

na odpowiadaniu na pytania.  

Od 2000 roku, piętnaście ostatnich edycji inspirowane 

teleturniejem JEDEN z DZIESIĘCIU odbyło się z udzia-

łem widowni, ale już od pierwszego w tej formule wiedza 

uczestników sięgnęła poziomu teleturnieju WIELKA GRA. 

Wiem to od matki jednej z naszych finalistek. Kiedy w tele-

wizji emitowano odcinek z tematu „Jan Matejko” zdumiona 

obserwowała, jak córka odpowiada płynnie nawet na naj-

trudniejsze pytania ekspertów - aż do ścisłego finału.

W Turnieju Matejkowskim 2015 młodzi ludzie również 

wykazali się ogromną odwagą i pokonali stres. Na pytania 

odpowiadali bowiem przed widownią złożoną z rówieś-

ników i zaproszonych gości oraz przed szanownym jury. 

Impreza odbyła się w sali rycerskiej wiśnickiego zamku.

Uczestniczyło w nim 16 uczennic i uczniów z drugich klas 

gimnazjów z naszej gminy: Aneta Kolarz, Wiktoria Nowak, 

Wiktoria Dubiel, Izabela Osyszko z Kobyla; Klaudia Zym, 

Aleksandra Kapcia, Piotr Makarewicz, Faustyna Zaleśna 

z Królówki; Daniel Januszewski, Karina Zym, Klaudia 

Motak, Patrycja Tworzydło z Nowego Wiśnicza; Jakub 

Kokoszka, Aleksandra Rak, Beata Brydniak, Paulina Kaim 

ze Starego Wiśnicza.

Zmagania na zamku poprzedzone zostały wycieczką 

dla tej wytypowanej przez szkoły szesnastki. Wycieczka 

do Krakowa obejmowała zwiedzanie Domu Jana Matejki, 

Dworu Matejki w Krzesławicach i oglądanie oryginałów 

obrazów Mistrza w Galerii Malarstwa w Sukiennicach. 

Wyjazd ten sfinansowała burmistrz Nowego Wiśnicza 

Małgorzata Więckowska.

13 kwietnia br. turniejowe zmagania przebiegały 

w trzech etapach. W pierwszej rundzie uczniowie losowali 

numery stanowisk i tak podzieleni na dwie ośmioosobowe 

grupy odpowiadali kolejno na również losowane pytania 

dotyczące życia i twórczości Jana Matejki. Każdy błąd 

oznaczał utratę szansy czyli odpadało się z rywalizacji po 

trzech pomyłkach.

Do drugiego etapu przeszło osiem osób: Aleksandra 

Kapcia, Karina Zym, Klaudia Motak, Patrycja Tworzydło, 

Jakub Kokoszka, Aleksandra Rak, Beata Brydniak i Paulina 

Kaim. Tylko dwie osoby z tej ósemki znały odpowiedzi na 

każde pytanie, a były to Beata Brydniak i Jakub Kokoszka. 

Gratulacje! 

W drugim etapie uczestnicy losowali fotografie i odpo-

wiadali na pytanie „jaki związek z Janem Matejką ma poka-

zywany obiekt?” Trzy osoby, które w chwili gdy organizato-

rom wyczerpały się pytania, mając najwięcej zachowanych 

szans, zawalczyły o miejsca „na podium”. W rozwiązywa-

niu na czas krzyżówki, której każde hasło dotyczyło, oczy-

wiście, Mistrza z Floriańskiej najlepsza okazała się Karina 

Zym, miejsce drugie zajęła Klaudia Motak, a trzecie Paulina 

Kaim.

Nagrody dla wszystkich uczestników Turnieju oraz zwy-

cięzców przekazała Fundacja Rozwoju Bochni i Regionu 

i Liceum Plastyczne im. Jana Matejki, które ofiarowało 

trzy oryginalne uczniowskie prace ceramiczne. Fundacja 

Rozwoju Bochni i Regionu doceniając chęć poszerzenia 

wiedzy tych młodych ludzi zakupiła niezwykle cenne na-

grody książkowe. Wszyscy obecni zostali nagrodzeni słod-

kimi upominkami. Na stronie www.fundacja-bochnia.pl 
dostępna jest obszerna fotorelacja z Turnieju.

Uczestnikom, opiekunom grup oraz fundatorom na-

gród należą się serdeczne podziękowania. Jak co roku, od 

piętnastu już lat, w sprawnym przeprowadzeniu Turnieju 

(przygotowanie sali i nagłośnienie imprezy) wspomagali or-

ganizatorów dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Leszek 

Marszałek i pracownice Muzeum Ziemi Wiśnickiej.

Przez lata liczba uczestników przekroczyła 400. Do tej 

liczby dodać należy widownię, rodziny uczestników oraz 

ich przyjaciół. Razem robi się ponad trzy tysiące miesz-

kańców naszej gminy, dla których Jan Matejko to nasz Jan 
Matejko.

Agnieszka Opioła

JUBILEUSZOWY XXV TURNIEJ MATEJKOWSKI

Koryznówka - panorama fot. Jan Rynduch



„Tradycje śpiewu chóralnego w Nowym Wiśniczu się-

gają XVII wieku, kiedy to na Wiśnickim Zamku, na dwo-

rze Stanisława Lubomirskiego działały chór i orkiestra, 

jedne z najlepszych w ówczesnej Polsce(…) Z pamiętni-

ków i wspomnień wiemy o istnieniu w Wiśniczu chóru 

także w XIX wieku. W latach pięćdziesiątych ubiegłe-

go stulecia przy naszej parafii działał chór prowadzony 

przez Anielę Dyląg i organistę Stanisława Holotę.” 

Takimi słowami rozpoczyna się kronika wiśnickiego, 

młodzieżowego, parafialnego chóru Canon. Dalej dowiadu-

jemy się, że nawiązując do tej tradycji, w 1996 z inicjaty-

wy ks. Marka Wachowicza, Katarzyny Serafin i Stanisława 

Domańskiego założony został tenże chór. Tak więc w przy-

szłym roku nasz parafialny chór obchodzić będzie swój 

okrągły jubileusz 20-lecia działalności.

Przeglądając piękną kronikę chóru nie sposób nie za-

uważyć ilu młodych ludzi śpiewało przez ten czas, jak wiele 

osób zaangażowanych było w istnienie tego zespołu. Był 

to dyrygent Stanisław Domański, organista Krzysztof Ożóg, 

księża opiekunowie, rodzice i młodzież, która nie tylko śpie-

wała, ale organizowała gazetki, kronikę, archiwum nutowe. 

Obecnie w chórze parafialnym śpiewa 30 osób. Jest to 

młodzież gimnazjum, szkół średnich oraz starsi, którzy po 

kilku latach przerwy powrócili do wspólnego muzykowania 

i obcowania ze sztuką. Ten sposób spędzania wolnego czasu 

jest bliski tym, którzy w śpiewie znajdują wytchnienie, po-

trafią na chwilę zatrzymać się w codzienności i znajdują ra-

dość w tworzeniu piękna. Głos ludzki jest najdoskonalszym 

instrumentem, z którego można wydobyć najpiękniejsze 

brzmienie, a muzyka sakralna czy patriotyczna, która stano-

wi repertuar chóru porywa serca wykonawców i słuchaczy.

We wrześniu 2014 r., po przekazaniu batuty Pani Kata-

rzynie Adamczyk, nowa dyrygentka, dotychczasowi wy-

chowankowie i ks. Proboszcz składając symboliczne kwiaty 

wdzięczności na ręce nestora i wieloletniego dyrygenta chó-

ru, Pana Stanisława Domańskiego, dziękowali za ogrom po-

zostawionej pracy edukacyjnej i organizacyjnej oraz wiele 

opracowań muzyki chóralnej, z której można nadal korzy-

stać. Najbardziej cenna wydaje się być na nowo zaszczepio-

na przez niego miłość do śpiewu w wielu wiśnickich sercach, 

za którą jeszcze raz w tym miejscu serdecznie dziękujemy. 

Ale nie rozstajemy się – Pan Stanisław jak również Pan or-

ganista, Krzysztof Ożóg służą nadal chórowi swoim czasem 

i doświadczeniem. Dlatego też mam nadzieję, że jeszcze 

wiele kart kroniki przyjdzie nam zapełnić opisując występy, 

konkursy, warsztaty, wycieczki….

Katarzyna Adamczyk

CANON POD NOWĄ BATUTĄ

Ks. Krzysztof Wąchała proboszcz wiśnikiej parafii, Katarzyna 

Adamczyk nowa dyrygentka, Stanisław Domański wieloletni 

dyrygent Chóru Canon, Krzysztof Ożóg organista.
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W moim sercu gra muzyka - mówi o sobie wieloletni 
organista parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Kró-

lówce, Pan Albin Kiełtyka. To właśnie muzyka wyzna-

czała kurs, którym podąża przez całe życie. Pracę orga-

nisty rozpoczął w 1964 roku, przybywając na swoją, jak 

się później okazało jedyną parafię. 

Po ukończeniu znanej w całym kraju szkoły organistow-

skiej w Przemyślu, został skierowany przez księdza profe-

sora Kazimierza Pasionka, wykładowcę muzyki i śpiewu 
kościelnego w tarnowskim seminarium duchownym, do 
pracy, najpierw w Opactwie OO. Cystersów w Szczyrzycu, 
a następnie do Królówki. W ubiegłym roku obchodził pięć-

dziesięciolecie pracy organistowskiej w Królówce. Jego co-

dzienną służbę, którą traktował jako spłatę długu wdzięcz-

ności Bogu oraz lokalnej społeczności, dostrzegali i bardzo 
sobie cenili kolejni proboszczowie królowieckiej parafii 

- ks. Michał Ćwik, ks. Antoni Paprocki, ks. Tadeusz Skura 
oraz pracujący obecnie ks. Józef Janus.

I rzeczywiście spoglądając z nawy głównej w kierun-

ku chóru, za klawiaturą organów można dostrzec skrom-

ną postać organisty, który od lat mocną, charakterystyczną 
tonacją rozpoczyna każdy obrzęd kościelny. Uświetnianie 
liturgii mszy świętej muzyką, nie tylko przynosi Panu Albi-
nowi poczucie dobrze wypełnianego powołania, lecz skła-

nia również do nowych poszukiwań, aby jak mówi ciągle 
pomnażać ofiarowane talenty. Dlatego też w 1964 roku za-

łożył scholę, która w dwóch grupach (druga przy kaplicy 
parafialnej w Cichawce) działa do dziś. Spod jego „batuty” 
wyszło kilka pokoleń dziewcząt, które poprzez regularnie 
organizowane próby mogły doskonalić wokalny kunszt. 
Przepełnione specyficzną poetyką warsztatu, artystyczne 
wykonania królowieckiej scholi, nadal radują, nie tylko słu-

chaczy kościelnych uroczystości. Natomiast opracowania 
muzyczne dla zespołu scholi wykonuje, jak mówią o Panie 
Albinie mieszkańcy Królówki - nasz niestrudzony organi-
sta.

Do Królówki przyjechał za pracą. W tej miejscowości 
odnalazł także miłość swojego życia – żonę Annę, z którą 
stworzyli szczęśliwą rodzinę. Snując wspomnienia można 
byłoby przytoczyć wiele niezwykle ciekawych opowieści, 
bo Kiełtyka wstępując w szeregi mieszkańców Królówki, 

szybko zdobył ich serca, stając się jednym z nich. W zwy-

kłej codzienności, jak przez lata, łączy role organisty i spo-

łecznika, męża, ojca i dziadka, ale przede wszystkim osoby 
wrażliwej na potrzeby innych. Wśród wielu zadań, których 
realizacji się podejmował zawsze ważne miejsce zajmowa-

ła muzyka. W miejscowości, która stała się jego „domem” 
współtworzył i przez 35 lat prowadził Strażacką Orkiestrę 
Dętą, a której popularność wykraczała daleko poza granice 
Królówki. Pozostawił po tym okresie wiele opracowań z re-

pertuaru świeckiego i kościelnego, z których ciągle można 
korzystać. Jak wspomina, do najważniejszych koncertów 
ówczesnej orkiestry można zaliczyć występ w Tarnowie, 
podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1987r. Ojca Świętego, 
Jana Pawła II.

Kiedy zdrowie już nie pozwalało na kontynuację trudu 
przewodzenia orkiestrze, buławę przekazał swojemu wy-

chowankowi. Ale muzyka i tym razem okazała się silniejsza 
od wszystkich słabości, również zdrowotnych. Przy miej-
scowej OSP Pan Albin zainicjował powstanie Kapeli Lu-

dowej „Królewianie”. Muzyka ludowa, którą współtworzy, 
stała się kolejną dziedziną kultury wypełniającą jego serce. 
A powtarzając za słowami Goethego, będącymi ulubionym 
mottem Pana Albina Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam 
dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpie-

wają, można stwierdzić, że muzyka, która płynie od serca, 
nie tylko bawi, raduje, ale zdobywa wiele serc. I rzeczywi-
ście, gdzie słychać „Królewian” tam jest niekłamana radość, 
tym bardziej, że zawsze okraszana humorem wyrażonym 
w anegdotach, żartach czy opowieściach „organisty”.

Gratulując pięknego jubileuszu twórczej, muzycznej 
i społecznej pracy, życzymy jeszcze wielu sukcesów.

Materiały i tekst: Paulina Mus,
Leszek Marszałek

W MOIM SERCU GRA MUZYKA

Jubilat przy organach w kościele pw. Przemienienia Pańskiego 

w Królówce.

Koncert Kapeli Królewianie na Rynku w Nowym Wiśniczu.
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Kiedy przybyłem na Biało-

ruś, zrozumiałem, że Pan Bóg 

pisze prosto na krzywych dro-

gach, opowiada ks. Jerzy Wilk, 
Sercanin z Muchówki, a tym, 

którzy ciągle mnie pytają - po 

co tu przyjechałeś? odpowia-

dam - aby Ciebie zobaczyć...

Dzieciństwo i czas dorasta-

nia księdza Jerzego Wilka SCJ 

wiąże się z rodzinną Muchówką, 
i z parafią Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. To tam kształtowała się jego osobowość. Naj-
pierw w domu rodzinnym, wśród siedmiorga rodzeństwa, 
gdzie szczególnie szanowano dar życia i wiary. To rodzi-
com i dziadkom zawdzięcza chrześcijańskie wychowanie. 
Potem była szkoła podstawowa (od 2015 roku nosząca imię 
Prymasa 1000-lecia), gdzie jako mały chłopiec, m.in. czytał 

„Zapiski więzienne” sługi Bożego kardynała Stefana Wy-

szyńskiego, a które wywarły trwały wpływ na jego sposób 
odbierania drugiego człowieka. Bardzo ważną rolę ode-

grała również wspólnota parafialna, w której doświadczał 
przykładów pobożności związanej z kultem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. W pewnym sensie to wpatrzenie w wize-

runek Serca Jezusowego otwiera drogę do kapłaństwa przez 
zgromadzenie Sercanów.

Studiując w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży 
Sercanów w Stadnikach, w młodym kleryku pomału za-

czyna dojrzewać wyobrażenie pracy misyjnej. Poprzez ko-

respondencję ze starszym, seminaryjnym kolegą, księdzem 
który już prowadził działalność misyjną w Indiach, tworzył 
się obraz i plany głoszenia Słowa Bożego wśród Hindu-

sów. Po otrzymaniu święceń kapłańskich, ks. Jerzy zanim 
wyjechał na misje, pracował jeszcze przez dwa lata w Pol-
sce na parafiach w Sosnowcu i Ostrowcu Świętokrzyskim.  

W międzyczasie złożył podanie, wskazując w nim wolę pra-

cy misyjnej właśnie w Indiach. Z wielkim zaskoczeniem, ale 
również pokorą przyjął decyzję ks. prowincjała o potrzebie 
ewangelizacji na Białorusi. Miejsce to wówczas wydawa-

ło mu się prawie końcem świata. Kiedy zjawił się w doce-

lowym punkcie, wspomina – pamiętam jak dziś, była to 5. 

rano miejscowego czasu, 1 grudnia 2000 roku. Wysiadłem 

na stacji kolejowej w Baranowiczach (miasto w obwodzie 
brzeskim) z myślą, że to nie jest tylko miejsce mojej duszpa-

sterskiej pracy, ale życia. To jest taka moja ziemia obiecana, 

tym bardziej, że gdzieś w zakamarkach duszy odczuwał tą 
szczególną wieź, bo przecież do 1945 były to polskie tereny 
województwa nowogródzkiego. Bariera językowa dla Niego 
nie była aż tak dotkliwa. Języka rosyjskiego uczył się jesz-

cze w szkole podstawowej i średniej, pewnie nie wiedząc, 
że kiedyś tak bardzo będzie przydatny. W kościele biało-

ruscy katolicy tradycyjnie używają ojczystej mowy, która 
w wydźwięku jest bardziej podobna do polskiej, aniżeli do 
rosyjskiej. Toteż ks. Jerzy ciągle ucząc się wymowy, głosi 
kazania i celebruje nabożeństwa w języku Białorusinów.

W strukturze religijnej Białorusi, większość wyznanio-

wą stanowią prawosławni (około 83%). Ale samo to, że 
w tym kraju są księża katoliccy świadczy o tym, że kato-

licyzm zaczyna się odradzać. Często też zawierane są mał-
żeństwa mieszane, w których szanuje się i kościół i cerkiew 
z całą ich obrzędowością. W parafiach, w których przyszło 
posługiwać księdzu Jerzemu (Baranowicze – kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża, Postawy - Kościół św. Antoniego 
Padewskiego, Duniłowicze – Kościół Św. Trójcy, Pelikany 
– Kościół pod wezwaniem św. Jakuba), spotykał się z wiel-
kim przekrojem wyznaniowym, narodowościowym i kultu-

rowym, bowiem zamieszkują te tereny oprócz Białorusinów, 
ludzie z różnych, byłych republik radzieckich, ale także ży-

dzi, muzułmanie. Z jednej strony jak mówi ks. Jerzy - trud-

no jest tworzyć wspólnotę (z takiej, kulturowej mozaiki), 
ale z drugiej strony człowiek się sam ubogaca tymi ludź-

mi. Jednak trzeba również pamiętać, że tereny tzw. kresów 
polskich, to również katoliccy potomkowie żyjących 
tam Polaków. Czas sprawił, że „kresowiacy” muszą 
żyć po białorusku, ale ciągle jeszcze modlą się i my-

ślą po polsku. Kiedy ks. Jerzy mówi o tych, najczęś-

ciej starszych ludziach, słychać drżenie jego głosu 
i wielki szacunek, który im okazuje – wiem co prze-

żyli i ile ich kosztowało zachowanie wiary, tam były 

pozamykane kościoły, przez długie lata nie było księ-

ży a za różaniec szło się na Sybir. Próbując wypełnić 

puste miejsce, brak księdza, na ołtarzu rozkładano 

kapłański ornat, całowano liturgię słowa, wstawia-

no krzyże do konfesjonału i tak się spowiadano. Dla 

mnie ci ludzie, to są prawdziwi świadkowie wiary. 

Ta ich wiara wzmacnia mnie i daje dodatkowe siły. 

Bez tej ich wiary zapewne tam bym nie wytrzymał 

15 lat. Tą żywą wiarę potrafią również przeszczepić 

na młodzież, na współczesne pokolenie, które chce 

poznawać i jest otwarte na miłość Jezusa.
Aby ogarnąć i teren i ilość wiernych nierzadko trzeba 

Postawy - kościół pw. św. Antoniego Padewskiego

i Niepokalanego Poczęcia NMP

„TO JEST MOJA ZIEMIA OBIECANA”

Ks. Jerzy Wilk
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pokonywać duże odległości, co bez sprawnego samochodu 

jest niemożliwe. Oczywiście każde miejsce to trochę inne 

okoliczności. Dla przykładu parafia miejska, Witebsk (pół-

nocno-wschodnia Białoruś, około 130 km od Smoleńska 

i 100 km od Katynia), na której przez 3 lata przyszło rów-

nież pracować ks. Jerzemu, to około 350 tyś. ludzi (pośród 

których są rozsiani także katolicy) i tylko dziesięciu księży. 

Tam była znacznie trudniejsza sytuacja pod względem wia-

ry. Kiedyś było jedenaście kościołów, które w większości 

uległy zniszczeniu, m.in. w działaniach II wojny światowej, 

część rozebrano po 1945 roku. Dopiero w latach 90 (po 

przeszło 70 latach), kiedy nadeszła „pierestrojka”, oddano 

wiernym jeden kościół (katedrę św. Barbary). Owszem, po-

mału zaczynają budować się nowe kościoły, ale bywa i tak, 

że pracujący już na Białorusi księża nie otrzymują ponow-

nych wiz, trzeba ich zastępować i tak raz jest się probosz-

czem, raz wikarym. Toteż z Witebska ponownie powrócił 

do parafii Postawy położonej w północnej części kraju, 20 

km od granicy z Litwą. Są to miejsca gdzie czuć historię 

i ducha Polskości. Z Postaw, na kilka dni przyjechał do ro-

dzinnej Muchówki, aby odwiedzić ojcowiznę i naładować 
się tą miejscową pobożnością.

Księdza Jerzego Wilka poznałem w Muchówce na tur-

nieju tenisa stołowego, organizowanego przez tamtejszą 

świetlicę. W słowie powitania, które skierował do młodzieży, 

było widać zafascynowanie uprawianiem sportu, co dodat-

kowo podkreślał barwny, klubowy szalik, wyróżniający  się 

na czarnym, kapłańskim stroju. Jak się później dowiedzia-

łem, już jako mały chłopiec grał (bodajże pierwszy z Mu-

chówki), w wiśnickiej „Szreniawie”. Również z czasów 

seminarium wspomina mecze w lidze kleryckiej, założonej 

jeszcze przez kardynała Karola Wojtyłę, a w której grało 

się o „puchar kardynała”. Zresztą jak wspomina, kiedy był 

jeszcze na parafii w Sosnowcu, poznał starszego mężczyznę, 

który szczycił się tym, że jako ministrant grywał 

w piłkę nożną z kardynałem Wojtyłą, przyszłym 

Papieżem Janem Pawłem II. 

Ks. Jerzy rywalizację sportową nadal traktuje 

jako czas spotkań, sposób na aktywny wypoczy-

nek oraz poznawanie swoich charyzmatów. Od 

kilku lat z sukcesami gra w Białoruskiej Repre-

zentacji Księży w Futsalu w Mistrzostwach Eu-

ropy. Piłka nożna, dla niego to również sposób 

docierania do młodzieży ze Słowem Bożym. Po-

siane Słowo wzeszło i wydaje plony, chociażby 

w powołaniach kapłańskich, spośród tych biało-

ruskich chłopców, którzy jako ministranci kopali  

piłkę z ks. Jerzym.

Zapytany o najbliższe plany odpowiada, że 

cały jego plan na życie jest podporządkowany 

niezmieniającej się zasadzie - wczorajszy dzień 

należy do Bożego Miłosierdzia, jutrzejszy do Bo-

żej Opatrzności, a żyjmy dniem dzisiejszym i peł-

nią miłości.

Dziękuję za rozmowę

Leszek Marszałek

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Baranowiczach

Ksiądz Jerzy z mieszkańcami Muchówki w Izbie Pamięci 
poświęconej osobie Alojzego Stochla
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Zgoda buduje, rozwój inspiruje.

Rok 2015 rozpoczął się szczęśliwie dla Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w Nowym 
Wiśniczu, dzięki Fundacji Rozwoju Bochni i Regionu - no-

wej bocheńskiej organizacji pożytku publicznego. Zgodnie 
ze statutem, celem Fundacji jest m.in.: wspieranie rozwo-

ju kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
Bochni i jej regionu, a także ochrona i renowacja zabytków 
- wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych, inicjatyw obywatelskich, kultural-
nych i oświatowych. Fundacja Rozwoju Bochni i Regionu 
przekazała na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana 
Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu cenny dar. Obejmuje on 
sprzęty biblioteczne: komputery, biurko biblioteczne, fote-

le, telewizor, aparat telefoniczny oraz aparaty fotograficzne, 
(które ułatwią pracę bibliotekarzom i służyć będą czytelni-
kom) oraz słodycze, dzięki którym korzystanie z biblioteki 
będzie dla naszych czytelników jeszcze przyjemniejsze.

Fundacja przekazując dary nie zapomniała o rze-

czach najważniejszych w bibliotekach, czyli o książ-

kach. Biblioteki w Nowym Wiśniczu, Starym Wiśniczu 
i Królówce wzbogaciły swoje zbiory o szereg nowych, bar-
dzo wartościowych pozycji wydawniczych na kwotę 7000 zł. 
Wśród przekazanych nam publikacji znajdują się, mię-

dzy innymi, wydawnictwa dotyczące historii najnowszej 
Polski i Europy tj.: Aronson  T. „Zwaśnieni monarchowie. 
Europejskie trony w przeddzień katastrofy 1914 roku”, 
Chwalba A.  „Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-
1918”, Davies N. „Serce Europy”, Weiser B. „Ryszard 
Kukliński. Życie ściśle tajne”, „Historia Polski. Tysiąc 
lat burzliwych dziejów”, Karski J. „Wielkie mocarstwa 
wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty”, Karski J. 
„Tajne państwo. Opowieść o polskim podziemiu”, „Polska. 
Wielka księga historii”, Wołoszański B. „Operacja Talos”, 
Wołoszański B. „Tamten okrutny wiek”. Otrzymaliśmy 
także wartościowe pozycje z zakresu biografii i monogra-

fii historycznych,  między nimi: Antecka J. „Teodora moja 
miłość”, Urbankowski B. „Józef Piłsudski marzyciel  i stra-

teg”, Patricelli M. „Ochotnik”, Trawka  R. „Kmitowie”, 
Yousafzai M. „To ja. Malala”, Krzyżaniakowa J. „Władysław 
II Jagiełło”, powieści biograficzne P. Gregory, Szlezynger 
P. S. „Nowy Wiśnicz Historia, Architektura, Konserwacja”. 

Wśród przekazanych bibliotece darów nie brakuje również 
książek dla dzieci i młodzieży, zarówno pięknych albumo-

wych wydań klasyki polskiej i światowej, jak i współczes-

nej literatury i lektur szkolnych. Wśród nich znaleźć można 
następujące pozycje: Andersen H. Ch, „Baśnie”, Grimm 
W.J. „Baśnie”, „Księga bajek polskich”, „Encyklopedia dla 
dzieci”, Musierowicz M. „Wnuczka do orzechów”, książ-

ki Montgomery L. M. z serii „Ania z Zielonego Wzgórza”, 
Stelmaszczyk A. z serii „Kroniki Archeo”. Dzięki Fundacji 
czytelnicy mogą korzystać z bogatszej oferty czasopism. 
Biblioteka zaprasza do lektury: „Gazety Krakowskiej”, 

„Dziennika Polskiego”, „Rzeczpospolitej”, „Wprost”, „Do 
Rzeczy” oraz „Tiny”.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych zbio-

rów. W imieniu własnym, pracowników biblioteki oraz czy-

telników pragnę gorąco podziękować fundatorowi – Panu 
Bogumiłowi Mieszkowskiemu za duże zrozumienie po-

trzeb naszej biblioteki oraz ogromne serce i zaangażowanie 
w rozwój wiśnickiej książnicy.

Marta Cholewa

CENNY DAR DLA WIŚNICKIEJ KSIĄŻNICY
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Kościół w Starym Wiśniczu fundacji Piotra Kmity za-

częto budować w 1520 roku. Wzniesiono go w stylu go-

tycko – renesansowym. Patronem tej świątyni został św. 

Wojciech Biskup i Męczennik, bo jak głosi jedna z legend 

św. Wojciech miał się tutaj zatrzymać w czasie wyprawy 

z Pragi do krajów pruskich z misją chrystianizacyjną. 

Gdy w 2003 roku probostwo objął ks. Ryszard Kołodziej, 
jednym z zadań, którego się podjął było przeprowadzenie 

kompleksowego remontu świątyni ze względu na zbliżającą 

się 500-letnią rocznicę istnienia kościoła.

W okresie 2003–2015 w parafii podjęto i zrealizowano 

szereg trudnych, a zarazem bardzo kosztownych prac zwią-

zanych z odnowieniem zabytkowego kościoła. Ze względu 

na duże zawilgocenie ścian ksiądz proboszcz wraz z Radą 

Parafialną podjął decyzję o wykonaniu ogrzewania kościoła. 

Następną ważną inwestycją było osuszenie murów, co wy-

magało wykonania kanalizacji opadowej. Przeprowadzono 

kapitalny remont dachu oraz zmieniono pokrycie kwadrato-

wej wieży wznoszącej się od zachodniej części świątyni. Na 

zewnątrz odremontowano niektóre elementy elewacji, takie 

jak: przypory, okiennice, portale oraz wszelkiego rodzaju 

sztukaterię kamieniarską. Kolejnym etapem prac było odno-

wienie i pomalowanie ścian zewnętrznych. Wokół świątyni 

rozciąga się zabytkowy mur oporowy, a ze względu na licz-

ne ubytki konieczne było odremontowanie północno - za-

chodniej jego części.

Wewnątrz budynku przeprowadzono również kosztowne 

i znaczące remonty. Istotną inwestycją, trwająca dwa lata 

była konserwacja i renowacja głównego ołtarza z XVII wie-

ku, wykonanego w stylu barokowym. Znajduje się w nim 

obraz przedstawiający adorację Matki Bożej przez św. Annę 

i św. Wojciecha, a po obu stronach obrazu rzeźbione w drew-

nie figury Apostołów: Piotra i Pawła. Odnowiono prospekt 

organowy i nastrojono organy z początku XIX wieku. W 

kilku etapach rozpoczęto renowację polichromii kościoła, 

pochodzącej z różnych okresów, (pierwotne zdobienie ścian 

z 1543 roku nie dotrwało do naszych czasów). Z minionych 

lat zachowały się jedynie trzy medaliony Apostołów i Ewan-

gelistów oraz scena z Księgi Rodzaju. Pozostałe malowidła 

przywrócono z 1906 roku, a ostatni etap malowania zapla-

nowano na najbliższe lata. W świątyni istnieją cztery ka-

plice boczne, które mieszczą się na dwóch kondygnacjach. 

W kaplicy północnej na dole pw. Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy wykonano konserwacje ścian i ołtarza. W trakcie 

odnowy są także stacje drogi krzyżowej z początku XIX 

wieku, namalowane 

przez artystę Luigi 

Morgari.

W ciągu wieków 

świątynia ta przecho-

dziła liczne remon-

ty, lecz jej zasadni-

cza bryła nie uległa 

zmianie od czasów 

jej powstania. Dzię-

ki podjętym pracom 

kościół może nadal 

w pełni funkcjono-

wać i służyć parafia-

nom przez kolejne 

wieki.

Anna Kaim

REMONT KOŚCIOŁA W STARYM WIŚNICZU

Ołtarz główny z XVII wieku.
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Pod tym hasłem mieści się cykl propozycji warsztatów 

skierowanych do dzieci i młodzieży, zwłaszcza gimnazja-

listów. W okresie kilku ubiegłych miesięcy nauczyciele 

specjalizacji tkanina Ewa Dominiak, Włodzimierz Domi-

niak i Urszula Liszka przeprowadzili warsztaty w szko-

łach w Gawłowie, Mikluszowicach, Lipnicy Murowanej, 

Bogucicach, Nieszkowicach Wielkich i Małych, Proszów-

kach i Nowym Wiśniczu. Podczas warsztatów prowadzący 

omawiają sposoby malowania na tkaninie, a uczestnicy na 

podstawie szablonów wykonują zdobienia na koszulkach 

w dowolnie wybranej kolorystyce. 

Oprócz warsztatów wyjazdowych prowadzone są rów-

nież zajęcia w szkolnych pracowniach tkaniny, gdzie oferta 

poszerzona jest o inne ciekawe działania np. papier czerpa-

ny czy malowanie na wodzie.

W tym samym czasie w pracowniach szkolnych Henryk 

Kopańczyk przeprowadził kilkanaście zajęć z ceramiki ar-

tystycznej dla dzieci i młodzieży w różnym przedziale wie-

kowym (np. Przedszkole Nowy Wiśnicz, Gimnazjum Wola 

Batorska) oraz w ramach artterapii dla dzieci z ośrodków 

szkolno-wychowawczych. Warsztaty te dają uczestnikom 

możliwość zapoznania się z różnymi metodami modelowa-

nia oraz właściwościami mas plastycznych. Zajęcia poprze-

dza zwiedzanie pracowni ceramicznych oraz szkolnego ar-

chiwum prac. Uczestnicy warsztatów mają również możli-

wość obserwacji naszych uczniów w trakcie wykonywania 

realizacji ceramicznych. Prace ceramiczne wykonane przez 

uczestników warsztatów, po wypaleniu, są eksponowane 

w ich macierzystych szkołach. 

Oferta warsztatów dla gimnazjalistów obejmuje również 

działania z zakresu rysunku, malarstwa, rzeźby i fotografii, 

realizowane w szkole oraz w wersji wyjazdowej według in-

dywidualnych potrzeb.

Nową propozycją dla gimnazjalistów były przeprowa-

dzone w dniach 4 i 5 maja warsztaty w zakresie rysunku, 

malarstwa i rzeźby. W trakcie zajęć (po 4 godziny z każdej 

dziedziny) uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z za-

gadnieniami i formułą egzaminu wstępnego do wiśnickiego 

Plastyka. Możliwość noclegu i wyżywienia w internacie 

ułatwiła udział w warsztatach młodzieży z dalszych regio-

nów województwa małopolskiego.

Kolejnym działaniem na rzecz promocji szkoły są wyjaz-

dy naszych uczniów wraz z pedagogiem szkolnym Małgo-

rzatą Mróz do ich macierzystych gimnazjów. Plakaty, ulotki, 

prezentacja multimedialna oraz baner są bardzo pomocne 

podczas działań promocyjnych, jednak najważniejsza jest 

opowieść o szkole ich dawnych kolegów, a obecnie ucz-

niów wiśnickiego Plastyka. Do tej pory odbyły się spotka-

nia w Kobylu, Łukowicy, Starym Sączu oraz Myślenicach.

Podobnym celom służył udział wiśnickiego Plastyka 

w Targach Edukacyjnych w Niegowici i Bochni oraz Szkol-

nym Dniu Kariery w Gimnazjum nr 2 w Brzesku.

Prace uczniów tworzące mini ekspozycję skutecznie 

przyciągały wzrok gimnazjalistów, a dodatkową atrakcją 

była możliwość obserwowania pracy uczniów na tablecie 

graficznym oraz okazja do zrobienia zdjęć w studio fotogra-

ficznym. Informacje na temat naszego Liceum Plastycznego 

zamieszczone w prezentacji uzupełniane były w czasie in-

dywidualnych rozmów z zainteresowanymi.

Wszystkie te działania wraz ze wspomnianym w sąsied-

nim artykule konkursem plastycznym Świat wokół mnie po-

zwalają gimnazjalistom lepiej poznać charakter wiśnickie-

go plastyka.

Barbara Szota-Rekieć

Kilkanaście lat temu, w środowisku nauczycieli wiśni-

ckiego Plastyka pojawił się pomysł zorganizowania konkur-

su plastycznego dla gimnazjalistów. Impreza, początkowo 

adresowana do uczniów powiatu bocheńskiego z czasem 

zyskała rangę wojewódzką. W tym roku konkurs został 

ogłoszony jako ogólnopolski. Patronat nad nim objęła mi-

nister MEN Joanna Kluzik-Rostkowska i Centrum Edukacji 

Artystycznej w Warszawie.

Na konkurs nadesłano 578 prac w zakresie malarstwa, 

rysunku, grafiki i fotografii z 64 szkół i placówek. Jury kon-

OD MARZEŃ DO WYMARZONEJ SZKOŁY

OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS PLASTYCZNY
‘ŚWIAT WOKÓŁ MNIE’

Z wizytą w swym dawnym gimnazjum, fot. M. Nieć

Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Świat wokół mnie, 

Nowy Wiśnicz 2015, fot. W. Kubińska
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W tym roku w Liceum Plastycznym im. Jana Matejki, po 

raz 63 w historii szkoły, do egzaminu dyplomowego przy-

stąpiło 28 uczniów. W części praktycznej egzaminu swych 
prac, zrealizowanych w trakcie czwartej klasy „broniło” 6 
osób ze specjalizacji ceramika, 6 osób ze specjalizacji tka-

nina oraz 16 z renowacji elementów architektury. Ocenie 
podlegały walory plastyczne i jakość technologiczna rea-

lizacji, dokumentacja pisemna i multimedialna oraz ustna 

prezentacja. Wszyscy zdający uzyskali oceny pozytywne, 

w tym było kilkanaście ocen celujących. 
W piątek 24 kwietnia w trakcie ciepłej i rodzinnej uro-

czystości tegorocznym absolwentom Dyrektor szkoły oraz 
wychowawcy wręczyli dyplomy ukończenia szkoły nadają-

ce im tytuł Plastyka oraz nagrody, a młodsi koledzy obdaro-

wali ich drobnymi upominkami i przygotowali krótki spek-

takl Pomiędzy niebem a piekłem, czyli cztery lata w wiśni-

ckim Plastyku. 

Absolwenci podziękowali dyrekcji i nauczycielom za 

mile spędzony czas nauki w szkole, rodzinną atmosferę, za 

którą będą tęsknić oraz za trud włożony w przygotowanie 

ich do egzaminu dyplomowego i do matury, zaznaczając 

równocześnie, że jest to dla nich moment szczególny, bo 

kiedy w nowym roku szkolnym zabrzmi pierwszy dzwonek, 

ich już tutaj nie będzie.

Kolejny rocznik opuszcza mury szkoły, pozostają po 

DYPLOMY JUŻ PO RAZ 63.

kursu w składzie dr hab. Jan Tutaj, profesor Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie (przewodniczący); dr Małgorzata 

Wielek-Mandrela, Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedago-

giczny w Krakowie oraz nauczyciele malarstwa i rysunku 

w Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu: mgr Robert 

Dudek, mgr Sławomir Nitendel, mgr Przemysław Sławiń-

ski, wyłoniło laureatów.

Przyznano nagrodę Rektora ASP w Krakowie, Grand 

Prix, nagrody i wyróżnienia w każdej z czterech kategorii 

oraz nagrodę Kuratora Konkursu. Łącznie nagrodzono 33 

uczniów. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie z róż-

nych stron Polski, szczególnie cieszy fakt obecności w tej 

grupie Wiktorii Kłosowskiej z ZS w Nowym Wiśniczu oraz 

uczniów gimnazjów bocheńskich. Ogłoszenie wyników 

miało miejsce na uroczystym wernisażu wystawy pokon-

kursowej 24 marca w Dniu Otwartym Szkoły. Hojni spon-

sorzy: ASP w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła 

II, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe 

w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Urząd Mar-

szałkowski w Krakowie, Starosta Powiatu Bocheńskiego, 

Burmistrz Miasta Bochni, Burmistrz Nowego Wiśnicza, fir-

ma Contimax, Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w No-

wym Wiśniczu oraz Henryk Kopańczyk-Kurator Konkursu 

ufundowali liczne i wartościowe nagrody.

Nagrodą Szkoły dla laureatów konkursu, którzy wykażą 

chęć nauki w Wiśnickim Plastyku będzie zwolnienie z cało-

ści lub części egzaminu wstępnego.

Materialnym śladem konkursu pozostanie katalog za-

wierający reprodukcje nagrodzonych prac oraz nazwiska 

wszystkich uczestników. W wersji elektronicznej dostępny 

jest w galerii zdjęć www.wisnickiplastyk.pl

Barbara Szota-Rekieć

nich nie tylko wspomnienia, ale i ich prace, które staramy 

się prezentować jak najszerszej publiczności.

17 kwietnia 2015 R. odbyła się Konferencja Konserwa-

torska, zorganizowana przez Zespół Szkół Plastycznych 

w Tarnowie. W konferencji wzięli udział profesorowie ASP 

w Warszawie i Krakowie, młodzi konserwatorzy u początku 

kariery zawodowej oraz uczniowie szkół plastycznych. Jed-

nym z prelegentów był uczeń naszej szkoły Karol Lis, pre-

zentujący pracę dyplomową Święta Anna Samotrzeć według 

Leonarda da Vinci w obramieniu architektonicznym wyko-

naną w pracowni renowacji elementów architektury pod 

kierunkiem mgr sztuki Marka Biedki i Andrzeja Kłębka.

Dyplomowe realizacje Jolanty Ogrodzkiej, Martyny 

Trzópek, Kingi Jurczyńskiej, Karoliny Borgiasz, Małgorza-

ty Zagóry, Doroty Król i Karola Lisa prezentowane będą 

w ramach Biennale Dyplom Rzeszów 2015. Jest to impreza 

mająca na celu prezentację osiągnięć artystycznych i dy-

daktycznych średnich szkół plastycznych makroregionu po-

łudniowo-wschodniego. W Miejskiej Galerii Zespołu Szkół 

Plastycznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego wystawa bę-

dzie trwała od 20 maja do 15 czerwca 2015.

Pozostałe prace dyplomowe można było oglądać na 

szkolnej wystawie końcowej (25.05 – 3.06) oraz w galerii 

internetowej na stronie www.wisnickiplastyk.pl

Barbara Szota-Rekieć

Dyplomanci wiśnickiego Plastyka 2015, fot. M. Gimiński
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„POSTAW NA RODZINĘ”
Gmina Nowy Wiśnicz po raz 

pierwszy włączyła się w reali-

zację ogólnopolskiej kampanii 

profilaktycznej „Postaw na ro-

dzinę”. Jej celem jest promowanie zdrowych i silnych 

więzi rodzinnych. Dobre relacje z dziećmi, wzajemne 

zrozumienie, ustalenie jasnych zasad dotyczących wy-

chowania i znajomości problemów dzieci to najskutecz-

niejsza profilaktyka.

Tegoroczna edycja kampanii została ogłoszona pod ha-

słem „Poznajmy się lepiej!” Przekonuje, że wystarczy kil-

kanaście minut dziennie, by być na bieżąco ze sprawami 

i problemami dziecka. Trzeba tylko umieć rozmawiać. W 

materiałach, które trafiły do szkół na terenie gminy zawarte 

są treści dla rodziców, dzieci, gimnazjalistów oraz nauczy-

cieli. Kampania podpowiada rodzicom, jak zadawać pyta-

nia, by dziecko nie czuło się przesłuchiwane i angażowało 

się w rozmowę. Gimnazjalistom pokazuje, jak powiedzieć 

mamie czy tacie nawet o najtrudniejszych i nieprzyjemnych 

Praca plastyczna z pikniku rodzinnego w Połomiu Dużym

Jedna z rodzinnych zabaw na pikniku w Kobylu

Koncert z okazji Dnia Matki w ZS Nowy Wiśnicz

Wystawa prac plastycznych na pikniku w Starym Wiśniczu 

sprawach. Plakaty kampanii umieszczono w placówkach 

oświatowych, świetlicach, bibliotekach, Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej, tablicach ogłoszeniowych. 

Kampania „Postaw na rodzinę” posiada rekomendację 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych. W ramach kampanii odbyły się m.in. wywiadówki 

profilaktyczne, Konkurs Recytatorski, Dzień Matki i Ojca, 

Szkolne Pikniki Rodzinne w Starym Wiśniczu, Królówce 

Połomiu Dużym oraz Kobylu. Podczas pikników realizowa-

na była również kampania „Przeciw pijanym kierowcom”, 

(na stoiskach były prowadzone działania profilaktyczne 

przez terapeutę uzależnień oraz przedstawicieli policji). Po-

nadto w ramach kampanii odbędą się jeszcze pikniki para-

fialne, zajęcia wakacyjne na świetlicach wiejskich oraz tur-

niej rodzinny w piłce nożnej na Orlikach.

Aneta Mazanek

 Piknik rodzinny w Królówce
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25 marca 2015 r. ucznio-

wie klas gimnazjalnych na-

szej gminy oraz uczniowie 
Liceum Plastycznego wzięli 

udział w koncercie profi-

laktycznym pn. „Kuszenie 

śmierci”, czyli w spotkaniu 
z panem Lechem Dyblikiem 
znanym aktorem Teatru Na-

rodowego w Warszawie, któ-

ry sympatię widzów zyskał 
dzięki wyrazistym (chociaż 
drugoplanowym) kreacjom, 
w takich filmach jak m.in.: 
„Kroll”, „Ogniem i mieczem”, 

„Zemsta”, „Wesele”, „Pod mocnym aniołem” czy też 
w serialach „Boża Podszewka”, „Wiedźmin”, „Pierwsza 
miłość”, „Klan”, ,,Świat według Kiepskich”. 

Aktor przyjechał na spotkania zorganizowane przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych w Nowym Wiśniczu. Przyjechał, aby mówić o waż-

nych rzeczach, o problemie uzależnienia i współuzależ-

nienia. Sam, jak powiedział, jest uzależniony i spotyka się 

z ludźmi, których ten problem dotyka w szkołach, domach 

kultury, zakładach karnych, klubach AA, kościołach oraz na 

ulicy. 

W czasie zorganizowanych spotkań opowiadał młodym 

ludziom o relacjach z rodzicami, jak nie lubił swojego domu, 

jak pragnął się z niego wyrwać. Mówił jak w szkole śred-

niej poczuł smak wolności i wpadł w złe towarzystwo, jak 

założył teatr szkolny i organizował różne imprezy. Potem 

(bez większego problemu) dostał się na studia do PWST 

w Krakowie, a następnie do pracy w Teatrze Narodowym 

w Warszawie. Jak przyznaje, czuł się „szczęściarzem ska-

zanym na sukces”, który tak łatwo mu przyszedł. Opisywał 

jak widział się oczami wyobraźni w Hollywood i nie tylko. 

Wkrótce jednak doznał rozczarowania, bowiem okazało się, 

że ma wielu konkurentów i zaczęło w jego życiu pojawiać 

się coraz więcej alkoholu, aż usypiał i budził się z butelką. 

Pewnego dnia uświadomił sobie, że nie jest już nikomu do 

niczego potrzeby i próbował popełnić samobójstwo. Jednak 

(i na szczęście) brak sił i wycieńczenie organizmu urato-

wały go przed tą próbą. Przypomniał sobie wtedy, że jeden 

z kolegów mówił mu o ośrodku odwykowym. To był po-

czątek jego nowej drogi, początek przyznania się do prob-

lemu i wychodzenia z nałogu. Pan Lech Dyblik w swoich 

opowieściach podkreśla, że po 23 latach docenia znaczenie 

rodziny. Mówił o wzajemnych relacjach, które ciągle trzeba 

budować i doskonalić, przede wszystkim przez rozmowę. 

Opowiadał o szacunku do drugiego człowieka i pokorze, 

która jest warunkiem spokojnego i pełnego życia. Aktor 

mówił także o priorytetach wartości, mamieniu reklama-

mi, Internecie oraz iluzji szczęścia w „życiu bez granic”. 

Podkreślał konieczność budowania systemu wartości poza 

własnym ego. Poza tym, co „ja” chcę.

Program miał na celu uświadomienie młodym ludziom, 

że nie warto marnować sobie życia ułudą, którą daje alko-

hol i narkotyki. Młodzież często zapomina i nie zdaje sobie 

sprawy, że  imprezy zakrapiane alkoholem, szybkie życie, 

brak rozmowy z najbliższymi mogą stać się początkiem 

dużych problemów z nałogiem. Jak wynika z przeprowa-

dzonych ankiet wśród uczestników spotkań, historia jego 

życia z pewnością pozostanie w ich pamięci oraz skłoni do 

myślenia o ich miejscu w życiu. Na zakończenie uczniowie 

okrążyli aktora po autograf oraz pamiątkowe zdjęcia. 

Aneta Mazanek

LECH DYBLIK O NAŁOGACH

Międzyświetlicowy Dzień Dziecka w Połomiu Dużym Jedna z zabaw podczas pikniku w Połomiu Dużym

Lech Dyblik
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Jesteśmy piątką przyjaciół kochających muzykę - Tak 

mówią o sobie członkowie zespołu „Five”, działający przy 
Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Wiśniczu. Choć ze-

spół istnieje od niedawna, to ma już na koncie kilka udanych 
koncertów i osiągnięć konkursowych, m.in. pierwsze miej-
sce na konkursie piosenki obcojęzycznej „Lingua et musi-
ca”, Koncert charytatywny w Muchówce, występ na festynie 
będący zakończeniem projektu „Pszczoły naszym skarbem”. 
Zespół dwukrotnie brał udział w małopolskim konkursie 
„Żołnierskie Mormorando”. 
W trakcie wywiadu, człon-

kowie zespołu dzielą się 
swoimi muzycznymi za-

interesowaniami i planami 

na przyszłość.
Jak narodził się po-

mysł, aby wspólnie stwo-

rzyć zespół?

Za początek zespo-

łu można uznać udział 

w konkursie powiatowym 

„Lingua et musica”. Było 

to bardzo spontaniczne. 

Każdy z nas grał na innych 

instrumentach stąd pomysł, 

aby połączyć siły i wystąpić 

razem na przesłuchaniach 

konkursowych. Debiut 

zespołu okazał się sukcesem. Radość z pierwszego miejsca 

sprawiła, że zapragnęliśmy się dalej rozwijać. Gramy razem 

do dziś. Mamy za sobą już wiele występów i przygotowujemy 

się do kolejnych.

Jaką muzykę wykonujecie?

Staramy się grać muzykę rozumianą jako szeroki pop, 

tym samym nie czujemy się „zaszufladkowani” w jednym 

gatunku czy stylu muzycznym. Wykonujemy covery piosenek 

znanych artystów zarówno polskich jak i zagranicznych. W 

naszym repertuarze nie brakuje też piosenek biesiadnych. 

Staramy się, aby muzyka, jaką gramy była dopasowana do 

okazji. Chcemy trafić w gusta naszej publiczności. 

Czy w przyszłości planujecie tworzyć własne piosenki?

Tak, już to robimy. Na próbach wspólnie wymyślamy me-

lodie, słowa oraz pracujemy nad aranżacją. Naszą debiutan-

cką piosenkę chcemy wykonać w konkursie„ Młode Talenty” 

w Bochni.

Co czujecie wychodząc na scenę?

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy pokazać swoją pasję, 

jaką jest tworzenie muzyki. Podczas pierwszych wystąpień 

towarzyszył nam stres, ale z czasem ustąpił. Teraz bycie na 

scenie to przyjemność.

Jak na waszą pasję reagują znajomi i rodzina?

Rodzice cieszą się występami oraz wygranymi razem 

z nami. Są dumni z naszych osiągnięć muzycznych i zachę-

cają nas do dalszej pracy. 

Jeśli chodzi o znajomych, 

na początku nie dowierzali, 

że uda nam się wyjść dalej 

niż poza mury sali prób, ale 

my postanowiliśmy spró-

bować. Czas pokazał, że 

ciężką pracą można wiele 

osiągnąć. Dziś nasi zna-

jomi przekonali się do na-

szej muzycznej działalności. 

Często widujemy ich na 

koncertach, co bardzo nas 

cieszy.

Czy muzyka to tylko 

hobby, a może sposób na 

życie?

Przede wszystkim mu-

zyka to nasza pasja, dzięki 

próbom i występom odpoczywamy od szkoły i nauki. Przeży-

wamy coś ciekawego grając koncerty. Każdy z nas chciałby 

to kontynuować. Niestety trudno dziś zaistnieć, przebić się 

przez tłumy różnych wykonawców. Mamy jednak nadzieje, że 

muzyka będzie nam towarzyszyła przez całe życie.

Jakie są wasze plany na kolejne lata?

Chcielibyśmy jak najdłużej razem współpracować. W tym 

roku rozchodzimy się do różnych szkół. Próby zespołu to je-

dyny moment, kiedy będziemy mogli spotkać się w tym gro-

nie. Jesteśmy piątką przyjaciół kochających muzykę. Mamy 

nadzieje tak jak do tej pory, brać udział w koncertach oraz 

konkursach poszerzając tym samym swoje umiejętności.

Z zespołem „Five” w składzie Karolina Osuch (gitara 
elektryczna, wokal), Martyna Kulas (wokal), Joanna Jajeśni-
ca (gitara basowa), Zuzanna Zagórska (perkusja), Wojciech 
Jędryczka (keyboard, klawisze) rozmawiała 

Karina Banaś.

MUZYKA W MŁODYCH SERCACH
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Grupa Odtwórstwa Historycznego Per Saecula działa 
na terenie gminy Nowy Wiśnicz od 2009 roku. Stacjonu-

jemy na Zamku Kmitów i Lubomirskich w Starym Wiś-

niczu, gdzie można nas spotkać w każdy piątek między 
19:00 a 22:00.

„Per Saecula” znaczy „przez wieki”, dlatego nasi komili-
toni odtwarzają różne okresy historyczne. Jednakże najbliż-
sze nam są przełom XIV i XV wieku (tzw. okres okołogrun-
waldzki) oraz pierwsza połowa XVII wieku (ze względu na 
okres świetności rodziny Lubomirskich rozpoczynający się 
właśnie w tym czasie na Zamku).

Zajmujemy się między innymi szermierką (miecz, szab-
la, szpada), łucznictwem, tańcem historycznym. Nasze 
umiejętności szlifujemy na każdym treningu oraz podczas 
spotkań i wyjazdów z innymi grupami z Polski i zagranicy.

Prócz tego, w wolnych chwilach, nasi rzemieślnicy two-
rzą różne cuda. Staramy się ożywiać ginące zawody, dla-
tego w grupie mamy między innymi płatnerza, szewców, 

kaletnika, pasamoników, krawcową i hafciarki. Nie brakuje 
też kuglarzy i mistrzów ognia, którzy potrafią wyczarować 
piękne spektakle.

Naszą działalnością rozwijamy nie tylko swoje pasje, ale 
również staramy się je zaszczepić w dzieciach i młodzieży, 
którzy coraz liczniej zasilają nasze szeregi. Aby zachęcić 
młodych do takiej formy spędzania wolne-
go czasu prowadzimy lekcje żywej historii, 
warsztaty oraz dwa razy do roku organizu-
jemy wydarzenia historyczne. 

Pierwszym z nich jest Rycersko Szla-
checka Biesiada na Zamku w Wiśniczu, 
organizowana 1 maja (w tym roku już po 
raz szósty). Jest to historyczny piknik ro-
dzinny, podczas którego każdy znajdzie 
coś dla siebie. Nie jest to przedsięwzięcie 
odnoszące się do konkretnego wydarzenia 
w przeszłości. Wręcz przeciwnie – podczas 
Majówki staramy się pokazać bogactwo 
i różnorodność epok historycznych, dlate-
go można u nas spotkać szlachcica z szablą, 
Celta czy średniowiecznego rycerza.

Drugim wydarzeniem, które w 2015 
roku organizowane będzie po raz trzeci, 
jest Inscenizacja Bitwy pod Chocimiem 
1621. To przedsięwzięcie ściąga co roku 

na początku października ponad 250 odtwórców zarówno 
z Polski, jak i zagranicy (Czechy, Słowacja, Węgry, w tym 
roku odwiedzą nas być może również Ukraińcy). Jest to 
wydarzenie historyczne o charakterze edukacyjno-kultural-
nym. Dzięki naszym działaniom pragniemy między innymi 
przybliżyć osiągnięcia Stanisława Lubomirskiego, rozwijać 
zainteresowania przybyłych w dziedzinie historii i kultury 
oraz promować Zamek i region.

Oprócz własnych wydarzeń, których jesteśmy organi-
zatorami, czynnie uczestniczymy w polskim ruchu rekon-
strukcyjnym. Udzielamy się na wielu wydarzeniach reali-
zowanych przez zaprzyjaźnione Grupy zarówno w Polsce, 
jak i poza granicami kraju. Od kilku lat można nas spotkać 
między innymi w Otwocku Wielkim podczas Europejskiej 
Nowy Muzeów czy w zespole pałacowo parkowym Dor-
powskich w Ostromecku. Poza granicami kraju nieraz wi-
dać nas było między innymi na Węgrzech podczas wyda-
rzenia Tatai Patara czy w Czechach (potyczki na Morawach 
– w tym roku ze Szwedami).

Więcej informacji o grupie, naszych działaniach, planach 
oraz dokonaniach można znaleźć na stronie www.gohps.pl 
oraz na Facebooku www.facebook.com/persaecula

Serdecznie zapraszamy. Przyjdź i przekonaj się, że od-
twórstwo to nie tylko historia!

Alicja Górecka

GRUPA ODTWÓRSTWA HISTORYCZNEGO PER SAECULA

Pokazy historyczne podczas Rycersko-Szlacheckiej 

Biesiady na dziedzińcu Wiśnickiego Zamku.
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30 kwietnia 2015 roku, w sali widowiskowej MOK 

w Nowym Wiśniczu odbył się I Gminny Przegląd Piosen-

ki Dziecięcej pn. Rozśpiewany Przedszkolak. Inicjatorem 

i organizatorem przeglądu było wiśnickie przedszkole, 
które włączyło się w kampanię „Postaw na rodzinę” pod 
patronatem Pani Burmistrz Nowego Wiśnicza. 

Do udziału w przeglądzie zgłosili się „mali” przedstawi-

ciele z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całej gmi-

ny. W kategorii solistów wystapili: Dawid Ćwik z ZS w Ko-

bylu, Oskar Suchoński z PSP w Chronowie, Magdalena Ba-

braj, Oliwia Dziedzic i Arkadiusz Gawąd z ZS w Królówce, 
Gabriela Wzorek i Natan Pietras z SP w Nowym Wiśniczu, 
Maja Maliszczak z Przedszkola w Olchawie, Maja Cieśli-
cka, Katarzyna Pytka i Natalia Czesak z Przedszkola w Sta-

rym Wiśniczu. 
W kategorii zespół zaprezentowali się: Zespół z Przed-

szkola w Królówce w składzie Gabriela Kowalska, Łucja 
Komasa, Nikola Mochel, Klara Wołowczyk, Ewelina Rajca 
i Julia Brzegowy, zespół Brykacze z Kobyla w składzie; Ju-

lia Kowalik, Oliwia Czesak, Dawid Ćwik, Fabian Biernat, 
Olaf Hanusiak, Angelika Sikora, Karolina Czapla, Gabriela 
Gabryś, Kacper Więcek i Kamil Majcherczyk. Przedszkole 
z Nowego Wiśnicza reprezentował zespół Kolorowe Nutki 

w składzie Wiktoria Broszkiewicz, Iga Brydniak, Amelia 
Despet, Małgosia Kruk, Nikola Kuc, Patrycja Wełna, Mar-

„ROZŚPIEWANY PRZEDSZKOLAK”
I GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ

tynka Wiktorowicz i Wioletta Łacny. 
Poziom przeglądu był bardzo wysoki, występy wszyst-

kich uczestników wzbudziły aplauz licznie zgromadzonej 
publiczności, a Pani Burmistrz, wręczając nagrody i pa-

miątkowe dyplomy, gratulowała małym artystom talentu 
i odwagi. Wyraziła również nadzieję, że tradycja przeglądu 
będzie kontynuowana w latach następnych i na stałe wpisze 
się w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy.

Anna Smęda
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60+ NOWY WIEK KULTURY
W senioralnym wieku niekoniecznie trzeba tylko szy-

dełkować i bawić wnuki. Można aktywnie działać i do-

brze o tym wiedzą m.in. przedstawicielki różnych stowa-

rzyszeń działających na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. 
Aby wspierać senioralną działalność, w maju 2015 roku 

w Wiśniczu rozpoczęło się promowanie przedsięwzięcia pn. 
„60+ Nowy Wiek Kultury”. Odbyły się pierwsze spotkania 
z seniorami, na których zostały przedstawione założenia 
projektu. Zwiastunem rezultatów, które powstaną w trak-
cie realizacji projektu można było obejrzeć 31 maja 2015 
r. w sali rycerskiej wiśnickiego zamku, kiedy to aktorzy Te-
atru Nowego w Krakowie wystawili spektakl teatralny pt. 

„Wysocki” z Edwardem Linde-Lubaszenko w roli głównej. 
Poniżej przedstawiamy założenia projektu współfinansowa-
nego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywno-
ści Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz ze 
środków MKiDN.

Do czego może doprowadzić spotkanie młodych arty-
stów i animatorów kultury związanych z progresywnym 
krakowskim Teatrem Nowym z seniorami mieszkający-
mi na terenach wsi i małych miasteczek Małopolski? Czy 
możliwy jest między nimi nie tylko dialog, ale autentyczna 
współpraca prowadząca do podjęcia takich działań, które 
w realny sposób wpłyną na zmianę sposobu postrzegania 
osób starszych w ich małych, lokalnych społecznościach? 
Wreszcie, czy te zmiany mogą mieć trwały charakter i to 
zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym? 
Realizując od 2011 roku projekt „60+ Nowy Wiek Kultury” 
udowadniamy, że autentyczny, międzypokoleniowy dialog 
skoncentrowany na tym, co lokalnie może przynosić długo-
trwałe efekty.

Celem projektu „60+ Nowy Wiek Kultury” jest społecz-
na aktywizacja osób starszych, mieszkających na terenach 
zagrożonych kulturową marginalizacją. Z projektem sta-
ramy się docierać do miejsc, w których nie istnieje żadna 
rozbudowana oferta spędzania czasu wolnego, przygotowa-
na z myślą o seniorach. Tworzymy grupy lokalnych akty-
wistów w wieku 60+ i wraz z nimi staramy się zmieniać 
ten negatywny wyjściowy stan rzeczy. Tworząc grupy pro-
jektowe staramy się zapraszać do udziału w projekcie za-
równo osoby, które już aktywnie działają na rzecz lokalnej 
społeczności, jak i te, dla których projekt staje się szansą 
ponownego wyjścia z domu, otwarcia się na nowe doświad-
czenia i nowe wyzwania. Realizując projekt „60+ Nowy 
Wiek Kultury” w 15 gminach Małopolski mieliśmy okazję 
w praktyce przekonać się o tym, że to właśnie w tych, od-

dalonych od dużych ośrodków miejskich środowiska 60 lat 
to często bariera wykluczenia społecznego, a przejście na 
emeryturę niejednokrotnie oznacza całkowite wycofanie się 
z życia publicznego. I to właśnie te środowiska wymagają 
szczególnego wsparcia. 

Zapraszając seniorów do udziału w naszym projek-
cie, chcemy dać im możliwość zobaczenia samych siebie 
w nowym świetle, oraz szansę rozwijania swoich często już 
zapomnianych talentów, sprowokować do podjęcia działań 
i aktywności, na które wcześniej nie mieli czasu. Prowo-
kujemy ich wreszcie do tego, aby myśląc o tym, co mogą 
jeszcze zrobić, pozwolili sobie na odrobinę szaleństwa, do 
którego prawa (głównie ze względu na wiek i obawy przed 
reakcjami otoczenia) często sobie odmawiają. 

Projekt składa się z 5 etapów. W trakcie rekrutacji two-
rzymy 3 grupy beneficjentów projektu, które zapraszamy do 
udziału w trzech czterodniowych szkoleniach wyjazdowych. 
Uczestniczące grupy poznając możliwości stają się spraw-
nie działającymi zespołami. Szkolenia prowadzone przez 
psychologów, trenerów i animatorów kultury mają za cel 
integrację grupy, rozwój wszystkich jej członków, i stwo-
rzenie planu działania a następnie realizowanie warsztatów 
lokalnych. Beneficjenci wraz z opiekunami realizują wymy-
ślony w trakcie szkoleń projekt, który jest odpowiedzią na 
lokalne problemy osób w wieku 60+ i musi być możliwy do 
zrealizowania przez beneficjentów projektu. Na zakończe-
nie projektu realizujemy festyn aktywności lokalnej, a za-
tem wydarzenie kulturalne organizowane przez mieszkań-
ców dla mieszkańców. Podczas finału beneficjenci prezen-
tują efekty swojej pracy (m.in. spektakle teatralne, występy 
kabaretowe, wystawy rękodzieła, konkursy kulinarne, etc.), 
uczestniczą w spotkaniach z wybitnymi artystami polskiego 
teatru i estrady (m.in. Renata Przemyk, Zbigniew Wodecki, 
Grzegorz Turnau, Marian Dziędziel, Anna Polony, Anna 
Dymna, Andrzej Grabowski, Krystyna Czubówna, Robert 
Makłowicz, Maciej Nowak) i przede wszystkim promują 
aktywność społeczną, jako efektywny sposób osiągnię-
cia satysfakcji. Po zakończeniu projektu prowadzony jest 
również monitoring działalności grup projektowych, które 
w znakomitej większości, już po zakończeniu projektu kon-
tynuują rozpoczęte w nim działania, tj. prowadzą działal-
ność artystyczną, tworzą organizacje pozarządowe i stają się 
ważnymi uczestnikami lokalnej debaty społecznej.

Z Daną Bień, realizatorką projektu 
rozmawiała Redakcja WW

Spotkanie organizacyjne realizatorów projektu z Klubem 

Seniora w Nowym Wiśniczu.

Spektakl teatralny „Wysocki” w sali rycerskiej wiśnickiego 

zamku
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Ta swoista, regionalna izba, działa w strukturach 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu od 

roku 2006, kiedy to po generalnym remoncie obiekt 

zyskał nowy wygląd i użyteczność. 

Organizowane w nim zajęcia, spotkania, warsztaty, 

ale również konkursy i wystawy, z założenia przybiera-

ją formę edukacyjną, adresowaną do różnych grup wie-

kowych. I tak m.in. 4 marca 2015 r. odbył się konkurs 
kulinarny, którego istotą jest wyszukiwanie często za-

pomnianych już, tradycyjnych przepisów kulinarnych 
mikroregionu. W każdej edycji jest promowany inny, ba-

zowy produkt, w oparciu o który przygotowywane są po-

trawy. Tegorocznym było „jajko” a mnogość niezwykle 
prostych, pożywnych i apetycznych, przygotowanych do 
konkursu potraw, pozwoliłaby stworzyć okazałe menu. 

W czasie Wielkiego Postu 19 marca 2015 r., odbyło się 
spotkanie z fotografem i podróżnikiem, Panem Andrzejem 
Kalinowskim. Autorskie zdjęcia z Ziemi Świętej, opa-

trzone również jego komentarzem pozwoliły przenieść 
się przybyłej publiczności na „Szlak Drogi Krzyżowej”. 

Kolejnym działaniem wartym uwagi był Konkurs 
Wielkanocny. Na kilkunastu stoiskach zaprezentowano 
rękodzielniczy kunszt. Ogłoszenie wyników, rozdanie 
nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej miało miejsce 

OŚRODEK EDUKACJI REGIONALNEJ W STARYM WIŚNICZU

25 marca 2015 roku.
W „izbie” działa również tzw. oddział „Akademii 

Przyjaciół Pszczół”, który w myśl zasady „bawiąc uczy-

my” realizuje ogólnopolski program „Z Kujawskim 
Pomagamy Pszczołom”. Jego ideą jest poszerzanie wie-

dzy o pszczołowatych, korzyściach, jakie dzięki nim 
mamy, ale przede wszystkim o potrzebie ich ochrony.

W realizowanych przez OER zadaniach największą 
część stanowią lekcje regionalne przybliżające tradycje, 
zwyczaje, kulturę, gospodarowanie i życie mieszkańców 
naszego regionu. Dla zorganizowanych grupy są m.in. 
prowadzone zajęcia tematyczne, tj. „Od ziarenka do bo-

chenka”, „Zwyczaje Andrzejkowe”, „Światło w kulturze”, 
„Tradycyjne gospodarstwo domowe”, „Papier - forma 
użytkowa i dekoracyjna” czy też „Jesień na wsi”. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się działania ukazujące zwycza-

je, obrzędy i tradycje naszych największych, dorocznych 
świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Wszystkich za-

interesowanych zapraszamy do odwiedzenia strony in-

ternetowej Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie w zakład-

ce - Ośrodek Edukacji Regionalnej uzyskacie państwo 
szczegółowe informacje o lekcjach.

Bernadetta Błoniarz



WYDARZENIA MUZEALNE
8-11 maja 2015 r. - Zamkowe Spotkanie Historyczne
W ramach cyklicznie odbywających się „Zamkowych 

spotkań historycznych” w dniach od 8–11 maja odbyło się 
kilka wydarzeń, które zorganizowano dla upamiętnienia 70.  
rocznicy zakończenia II wojny światowej. 

Organizatorami wydarzeń historycznych było SRH 
Najemnicy Bocheńscy oraz Muzeum Ziemi Wiśnickiej. 

W programie kilkudniowych spotkań były konkursy oraz 
wykłady o tematyce wojennej.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład Pani Marty 
Krupskiej na temat „Człowiek w poszukiwaniu sensu – 
głos nadziei z otchłani doświadczenia II wojny światowej. 
Rozważania inspirowane refleksją filozoficzną i  terapeu-
tyczną austryjackiego psychiatry i więźnia KL Auschwitz 
Victora E. Frankla”.

W dniu 11 maja w sali rycerskiej Zamku w Wiśniczu 
członkowie SRH Najemnicy Bocheńscy spotkali się z mło-
dzieżą oraz turystami odwiedzającymi zamek w tym dniu, 
aby opowiedzieć o wydarzeniach związanych z II wojną 
światową.

15 maja 2015 r. - Żupnik Sebastian Lubomirski i pry-

watna Kopalnia Kunegunda. Solne podstawy budowa-

nia pozycji rodu Panów na Wiśniczu
W wiśnickim zamku pracownicy naukowi Muzeum Żup 

Krakowskich w Wieliczce – Pani dr Barbara Konwerska 
oraz Pani kierownik działu historycznego Muzeum Żup 
Krakowskich Małgorzata Międzobrodzka wygłosiły wy-
kład na temat pierwszych żupników z rodu Lubomirskich 
– Sebastiana Lubomirskiego oraz jego syna Stanisława, 
którzy zbudowali podstawy ogromnej fortuny rodu jako 
dzierżawcy intratnego w XVI i XVII wieku solnego przed-
siębiorstwa. Żupa Krakowska była wówczas największym 
w dawnej Rzeczypospolitej zakładem przemysłowym i jed-
nym z największych w Europie.

16 maja 2015 r. - NOC MUZEÓW
Muzeum Ziemi Wiśnickiej po raz pierwszy włączyło się 

w ogólnopolską akcję bezpłatnego udostępniania obiektu 
muzealnego do zwiedzania. Muzeum było otwarte od godz. 
18.00 do 23.00. 

W trakcie zwiedzania turyści mogli spotkać zjawy wiś-
nickiego zamku oraz damy i rycerzy przechadzających się 
po wnętrzach zamkowych, a także zapoznać się z historią 
zamku prezentowaną multimedialnie. 

17 maja 2015 r. – Po Jego śladach
W przeddzień urodzin Jana Pawła II w salach wystawo-

wych w Zamku w Wiśniczu, gdzie od kilku lat prezento-
wana jest niezwykła wystawa poświęcona Janowi Pawłowi 
II odbył się wykład prof. Czesława Dźwigaja zatytułowa-
ny „Po Jego śladach” oraz koncert w wykonaniu uczniów 
z  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni. 
Podczas uroczystości zaprezentowano również pamiątki po 
Janie Pawle II znajdujące się w zbiorach Muzeum Ziemi 
Wiśnickiej w postaci piuski, krzyża pektoralnego oraz ró-
żańca.

13 czerwca 2015 r. – Wystawa z klasą
Zamek w Wiśniczu był miejscem spotkania artystów, 

którzy przyjechali do Wiśnicza z wielu zakątków świata, 
aby wziąć udział w dwóch wernisażach wystaw.

Pierwsza z nich „Wystawa z klasą” była zadedykowana 
przez Dyrektor Muzeum Ziemi Wiśnickiej Renatę Jonak ko-
leżankom i kolegom ze Studium Konserwacji Dzieł Sztuki 
w Tarnowie.

Szkoła wykształciła wielu znakomitych konserwatorów, 
rzeźbiarzy oraz  artystów malarzy. Część z nich zaprezen-
towała swój dorobek zawodowy na wystawie, która będzie 
czynna do końca lipca 2015 roku.

Podczas wernisażu jeden z absolwentów Studium 
Konserwacji Dzieł Sztuki, obecnie profesor Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie Karol Badyna powiedział bar-
dzo znamienne słowa: Gdy sięgam pamięcią do początku 
lat osiemdziesiątych XX wieku i gdy próbuję znaleźć jedną 
płaszczyznę, na której budowała się nasza wrażliwość, ludzi 
po świeżo zdanej maturze w atmosferze stanu  wojennego 
i wcześniejszej euforii Solidarnością, ludzi którzy musie-
li próbować szukać swojego miejsca, to przychodzi mi na 
myśl jedno pojęcie - dziedzictwa kulturowego. W tamtym 
czasie jeszcze ono nic nie znaczyło.  Dla nas, ludzi  z „kry-
jówek” liczyły się tylko małe sprawy, reszta była  w sferze 
mglistych przeczuć. Jednym  z takich dojmujących przeczuć 
było to, że czas wielkich systemów politycznych się skoń-
czył. Znaleźliśmy się w sytuacji odrzuconego dziedzictwa. 
Gdzieś pod skórą odczuwaliśmy twardy fundament kultury, 
rdzeń sztuki, który po doświadczeniu Solidarności musiał 
mieć wymiar społeczny a nawet wspólnotowy. Piszę te sło-
wa z perspektywy roku 2015 i zastanawiam się nad naszą 
pamięcią. Co ona odtwarza? Jaką buduje refleksję? […]

To  nasze pokolenie, które na starcie swojej drogi twór-
czej i zawodowej odrzucając  jedno dziedzictwo musiało 
znaleźć inne mam nadzieję, że głębsze. 

13 czerwca 2015 r. – Wystawa jubileuszowa 45 lat ar-

tysty w Nowym Wiśniczu „… AD ASTRA”
W salach wystawowych Zamku w Wiśniczu mieszczą-

cych się w piwnicach Bastionu Północnego znany artysta 
ceramik Eugeniusz Molski zaprezentował wystawę prac po-
wstałych w ciągu 45 lat pobytu w Wiśniczu.

Artysta bowiem jest Wiśniczaninem z wyboru.  Od 45 lat 
mieszka i tworzy w Wiśniczu. Przez 35 lat uczył ceramiki 
w tutejszym Liceum Plastycznym. Artysta uprawia cera-
mikę, malarstwo, malarstwo ścienne, rzeźbę. W 2008 roku 
otrzymał tytuł Honorowy Ambasador  Ziemi Wiśnickiej.

Brał udział w ponad 200 wystawach indywidualnych 
i ponad 200 zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace 
znajdują się w licznych zbiorach kolekcjonerskich krajo-
wych i zagranicznych.

Renata Jonak

Wernisaż artysty ceramika Eugeniusza Molskiego
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Studenci Akademii Górniczo – Hutniczej w Krako-

wie Estera Machoń i mieszkający w Starym Wiśniczu 

Remigiusz Błoniarz  pracowali  przez kilka miesięcy 

w Kole Naukowym Plastycznej Przeróbki Metali „He-

fajstos” we współpracy w Kołem Naukowym Metalurgii 

Surówki i Stali nad odtworzeniem stali damasceńskiej.  

Na realizację badań otrzymali w 2014 roku Grant Rektor-

ski. Nazwa stali wywodzi się od miejsca, gdzie znajdowało 

się najbardziej znane centrum obrotu tą stalą – Damaszku.  

Używana była od czasów starożytnych do XIXw., posiada 

bardzo charakterystyczny wzór, przypominający morskie 

fale rozbijające się o brzeg. 

Cenną jej cechą była wytrzymałość, twardość i ostrość. 

Tajemnica jej wytwarzania była pilnie strzeżona, ale techno-

WYRÓŻNIENIE ZA STAL DAMASCEŃSKĄ

logia jej powstawania zaginęła pod koniec XVIII w., praw-

dopodobnie w wyniku wyczerpania się rudy o specyficznym 

składzie chemicznym. Studentom udało się odtworzyć ten 

rodzaj stali z dużą dokładnością i starannością. Wykonali 

Młody człowiek wy-

bierając drogę kariery 

zawodowej rozpoczyna 

przygotowania od znalezie-

nia swojej pasji, którą chce 

rozwijać. Daje to podstawę 

do spełnienia, rozwoju. 

Zainteresowania w dzie-

dzinie hotelarstwa rozbudzi-

ła w sobie Edyta Błoniarz 

mieszkanka Stargo Wiśnicza, 

tegoroczna maturzystka 

Zespołu Szkół Nr 3 im. 

ks. prof. Józefa Tischnera 

w Bochni. Nabytą wiedzę 

i umiejętności sprawdziła 

z niej nóż typu handżar, a wyniki swoich badań przedstawili 

na Międzynarodowej Konferencji Naukowej TMS Annual 

Meeting & Exhibitions w Orlando (USA), na którą udali się 

w raz z opiekunem naukowym, dr inż. Maciejem Rumiń-

skim. W ramach konferencji, która odbywała się w dniach 

15 – 19 marca  2015r. miał miejsce studencki konkurs „TMS 

Bladesmithing Competition”. Wzięło w nim udział 25 uczel-

ni głównie ze Stanów Zjednoczonych. Komisja oceniająca 

brała pod uwagę kilka aspektów: jakość i wykonanie ostrza, 

prezentację wideo projektu oraz szczegółowy raport z po-

szczególnych etapów prac (analizę chemiczną, materiałową 

i wytrzymałościową). Młodzi naukowcy za swoje osiągnię-

cia otrzymali wyróżnienie. Jak stwierdzili nie zamierzają 

spocząć na laurach. Planują wykonać kolejne ostrza oraz 

dłuższą broń białą. Realizacji tych planów i kolejnych suk-

cesów życzy redakcja Wiadomości Wiśnickich.

Anna Kaim

SUKCESY WIŚNICKIEJ MŁODZIEŻY
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, która 

odbyła się w dniach 20 – 23 kwietnia 2015r. w Kołobrzegu. 

Przygotowywała się do niej pod czujnym okiem nauczyciel-

ki hotelarstwa w „Ekonomiku” pani Lucyny Korta. Tematem 

przewodnim bieżącej edycji były „Usługi hotelarskie 

w środkach transportu”. W przygotowanych dla olimpijczy-

ków konkurencjach należało się wykazać wiedzą z historii 

hotelarstwa, marketingu i rynku hotelarskiego, a w prakty-

ce obsłużyć klienta w języku angielskim na luksusowym 

statku pasażerskim. Sumą zdobytych punktów osiągnęła 

tytuł „V-ce Mistrza Wiedzy hotelarskiej 2015”. Nagrodą dla 

olimpijczyków pierwszych trzech miejsc były indeksy do 

Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Naszej laureat-

ce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Kaimlaureatka Ogólnopolskiej 
Olimpiady  Wiedzy Hotelarskiej 

Zdjęcia źródło http://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/studenci-agh-wyroznieni-w-usa-za-projekt-noza-ze-stali-damascenskiej/

Nagrodzeni studenci AGH oraz Prezydent TMS Hani Hennie

Proces odkuwania ostrza
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W dniach 2–9 maja w Gimnazjum w Nowym Wiśni-
czu przebywała z rewizytą 15-sto osobowa grupa ucz-

niów i dwie nauczycielki z Staatliche Wirtschaftsschule 

Eschenbach z Bawarii (Niemcy). Ośmiodniowe spotka-

nie przebiegało pod hasłem „Sport bez granic” i było 

drugą częścią wspólnego projektu, który uczniowie zre-

alizowali w październiku 2014r. w Eschenbach. 

Współpraca szkół trwa od 2001r. W maju 2009r. została 

podpisana umowa partnerska, dzięki której uczniowie i na-

uczyciele spotykają się regularnie co dwa lata, by realizować 

kolejne tematyczne projekty. Łącznie udało się zrealizować 

5 projektów, w których wzięło udział ok. 200 młodych ludzi 

z Polski i Niemiec.

Szeroko rozumiane zajęcia sportowe nie ograniczały 

się tylko do wspólnych lekcji WF-u czy zajęć w BKS-ie. 

Były to także gry i zabawy sportowe, które były nie tylko 

rozgrzewką, ale także pozwoliły uczniom lepiej się poznać 

i zintegrować jako grupa.

Wykorzystano w tym celu chustę KLANZA, drewniane 

płytki, krzesła, kartki papieru i stare gazety. 

W programie była także wędrówka z kijkami (bardzo 

dziś popularny „nordic walking”), która trwała blisko trzy 

godziny, uczniowie ćwiczyli swoje mięśnie wśród pięknej 

przyrody Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego, 

ale także poznali piękno okolic Nowego Wiśnicza. Nagro-

dą za dobrą kondycję był wspaniały piknik przygotowany 

przez rodziców uczniów biorących udział w wymianie i na-

uczycieli.

W czasie zajęć w Bocheńskim Klubie Sportowym było 

coś dla dziewcząt i dla chłopców (choć wszyscy solidarnie 

brali udział we wszystkich zajęciach). Okazało się, że zaję-

cia z aerobiku nie są wcale takie proste i trzeba było się nie-

źle nagimnastykować, by poprawnie móc naśladować po-

szczególne ćwiczenia, a potem cały układ pani prowadzącej. 

Zajęcia na boisku piłkarskim solidarnie połączyły chłopców 

i dziewczęta. Grała drużyna polska przeciwko niemieckiej. 

Przy stanie 4:3 dla Niemców grę przerwał rzęsisty deszcz 

i nie pozwolił już potem dokończyć spotkania.

W programie projektu znalazł się także wyjazd do Kra-

kowa i spacer śladami Jana Matejki, Wita Stwosza, papieży 

Jana Pawła II i Benedykta XVI 

oraz Jana Behama. Postaci te 

łączą Kraków i Norymbergę 

– miasta partnerskie, ale także 

i Nowy Wiśnicz. Będąc w paź-

dzierniku w Norymberdze ucz-

niowie z Nowego Wiśnicza 

mieli okazję zobaczyć inne 

dzieła Wita Stwosza i Albrech-

ta Dürera.

A Nowy Wiśnicz uczniowie 

poznali dzięki grze miejskiej 

„Niemcy i niemiecki w Wiśni-

czu”, która została w ubiegłym 

roku nagrodzona na konkur-

sie gier organizowanym przez 

Instytut Goethego w Krakowie. Do pomocy przy przepro-

wadzeniu gry włączyły się wszystkie instytucje kulturalno 

– oświatowe Nowego Wiśnicza, a pomogły uczennice gim-

nazjum. Grupa 30 uczniów i 5 nauczycieli również została 

przyjęta w ratuszu przez panią burmistrz Małgorzatę Wię-

ckowską.

Pięć dni bardzo szybko minęło. W piątkowy wieczór, 

w czasie spotkania podsumowującego projekt, niemieccy 

uczniowie bardzo chwalili wspaniałą atmosferę w szko-

le i w rodzinach, bardzo smakowało im polskie jedzenie, 

a chłopcom podobały się polskie dziewczyny. Wszyscy 

obiecywali sobie, że znajomości i przyjaźnie zawarte w cza-

sie wymiany przetrwają. Dyrektor niemieckiej szkoły, Tho-

mas Reitmeier napisał, że jego uczniowie są zachwyceni ty-

godniowym pobytem w Polsce. Dodaje przy tym, że dzisiaj 

młodych ludzi nie jest łatwo czymś zachwycić.

Koordynatorami projektu są od początku współpracy 

Margareta Reim i Bożena Głąb, natomiast współdziałanie 

szkół i kolejne projekty od 2003 r. finansowo wspiera Pol-

sko – Niemiecka Współpraca Młodzieży Warszawa - Pocz-

dam.

Tekst: Bożena Głąb

Zdjęcia: Renata Seredyńska

SPORT BEZ GRANIC

Wyprawa rekreacyjno-turystyczna w kierunku pomnika 

przyrody Kamień Grzyb 
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Koła Gospodyń Wiejskich w Polsce mają ponad 130 

letnią tradycję. Ich pierwotną rolą i zadaniem było or-

ganizowanie kursów szycia, gotowania i pieczenia - ogól-

nie mówiąc kobiety uczyły się prowadzenia domu. Jak 

to w życiu bywa, to również kobiety zrzeszone w KGW 

dostrzegając potrzeby, współorganizowały działalność 

szkół, ochotniczych straży pożarnych, wspomagały 

ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. 

Organizowały festyny ludowe, biesiady promujące sztu-

kę ludową oraz przedstawienia teatralne. Na przestrzeni 

lat KGW pielęgnując polską tradycję wywierały mocny 

wpływ na rozwój polskiej wsi. Takie koło (jeszcze w latach 

80-tych) działało również w Wiśniczu Małym, a ostat-

nią jego przewodniczącą była pani Janina Widełka. W 

ostatnich latach ponownie można zauważyć wzrost ak-

tywności kół gospodyń wiejskich. Coraz częściej panie, 

obserwując dorobek kulturowy, edukacyjny i społeczny 

swoich matek i babć, a także mając na względzie potrze-

bę modernizacji życia na wsi, wstępują do KGW lub 

organizują nowe koła.

Od kilku miesięcy w Wiśniczu Małym aktywnie dzia-

ła nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich. Co spowo-

dowało, że postanowiły Panie skrzyknąć żeńską część 

miejscowości i założyć takie stowarzyszenie?

Nie tylko żeńską, ponieważ do naszego Koła należą rów-

nież mężczyźni. Co więcej, nasze stowarzyszenie zasilają 

osoby z pobliskich miejscowości. KGW w Wiśniczu Małym 

zainspirowane na spotkaniach z wiśnickimi władzami samo-

rządowymi powstało w październiku 2014 roku z inicjatywy 

ówczesnego radnego i sołtysa wsi, a od marca 2015 roku 

działamy już formalnie jako stowarzyszenie, którego głów-

nym celem jest integracja lokalnej społeczności. Obecne 

tempo życia powoduje, że mieszkańcy nie mają czasu, 

aby się spotykać, poznać i nawzajem wspierać. Spotkania 

dają możliwość integracji, wymiany doświadczeń oraz 

wspólnej pracy na rzecz kultywowania tradycji i lokalnych 

zwyczajów.

KGW z reguły kojarzy się z członkiniami w starszym 

wieku. Wasze stowarzyszenie znacznie odbiega od tego 

stereotypu.

Stereotyp dawnych kół gospodyń na przykładzie naszej 

działalności śmiało można obalić. Szkodliwe szablony 

myślowe dla KGW zostały zbudowane w późnych czasach 

PGR-owskich, czyli w epoce przymusowej kolektywizacji, 

która rzucała złe światło na działalność lokalnych społecz-

ności. Ale w gruncie rzeczy były to czasy twórcze, zaspoka-

jające potrzeby wiejskich wspólnot. Aktualnie nasze koło, to  

28-osobowa grupa, a najmłodsza członkini ma 17 lat. 

Pomimo zróżnicowanego wieku znajdujemy wspólny język 

i zainteresowania. Bardzo chciałybyśmy, aby dołączyły do 

nas również starsze gospodynie, od których mogłybyśmy 

się wiele nauczyć.

Postanowiłyście działać na rzecz lokalnego środowi-

ska. Jak zamierzacie wcielić wasze plany w życie.

Nasze cele realizujemy poprzez spotkania, na których 

m.in. wymieniamy się sprawdzonymi przepisami kulinarny-

mi, organizujemy także warsztaty nauki szydełkowania oraz 

rękodzieła w zakresie wykonywania ozdób świątecznych. 

Planujemy także odnowienie i doposażenie świetlicy po-

przez wykorzystanie środków unijnych, co pozwoli nam na 

organizowanie warsztatów takich jak nauka szycia, wspólne 

gotowanie, spotkania z ciekawymi ludźmi, których zało-

żeniem jest próba integracji całych rodzin z terenu naszej 

gminy.

Patrząc na miejscowość, obok prężnie działającej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniczu Małym macie 

okazję stać się kolejną organizacją, skupiającą grono 

osób z pomysłami. Czy w tak małej miejscowości jest 

miejsce na dwie organizacje inicjujące i opiniotwórcze?

Nasza organizacja nie działa tak długo jak OSP 

w Wiśniczu Małym, ale mamy nadzieję, że dorównamy dru-

hom pod względem zaangażowania i pracy społecznej na 

rzecz naszej miejscowości. Podjęłyśmy współpracę z OSP 

pomagając druhom w organizacji nie tylko strażackich 

zebrań, ale również dużych imprez, na przykład kulinarnej 

pn. „Strażackie gotowanie”. Strażacy w zamian zaoferowali 

pomoc przy wykonaniu remontu świetlicy. To oczywiście 

KGW W WIŚNICZU MAŁYM
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początek współpracy, którą zamierzamy ciągle rozwijać. 

Dlatego uważamy, że w naszej miejscowości jest miejsce na 

dwie takie organizacje, dzięki którym nastąpi prężny rozwój 

kulturalno - oświatowy na rzecz wsi. Dodatkowo musimy 

nadmienić, że nasza działalność inspiruje kobiety z okolicz-

nych miejscowości do zakładania podobnych organizacji. 

W Wiśniczu Małym od wielu lat działa świetlica wiej-

ska, której jednym z zadań jest aktywizacja życia kultu-

ralnego oraz podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwy-

czajów. Czy KGW w świetlicy widzi zaplecze współpracy 

a zarazem potrzebę wspierania działalności kulturalnej 

w waszej miejscowości?

Świetlica Wiejska w Wiśniczu Małym jest siedzibą na-

szego Stowarzyszenia Koła Gospodyń dzięki współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Wiśniczu. Mamy 
nadzieję, że nasza działalność przyczyni się do rozwoju dzia-

łalności tej świetlicy, do której będą chętnie przychodzić całe 
rodziny, aby spędzić wspólnie wolny czas. Koło Gospodyń 
jest organizacją otwartą dla wszystkich, którzy chcieliby się 
zaangażować w pracę społeczną. Poprzez Stowarzyszenie 
możemy pozyskać środki finansowe, na przykład na dopo-

sażenie świetlicy w sprzęt. Naszą intencją jest pomoc w or-
ganizowaniu działalności kulturalno - oświatowej świetlicy, 
w taki sposób, aby mogli korzystać z niej wszyscy miesz-

kańcy a nie tylko członkowie stowarzyszenia.
Każdy ma jakieś marzenia. Jakie mają gospodynie 

(dziewczęta, młode matki, seniorki) w Wiśniczu Małym.

Naszym marzeniem jest, aby Koło Gospodyń tworzy-

ło atmosferę przyjaźni i wzajemnej pomocy nie tylko dla 

członków, ale również dla wszystkich mieszkańców. Chcemy, 
aby praca na rzecz lokalnej społeczności przyczyniła się do 
dalszego rozwoju stowarzyszenia a nasz entuzjazm prze-

konał innych, że warto bezinteresownie działać na rzecz 
drugiego człowieka. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych na nasze spotkania oraz do odwiedzania 
naszej strony internetowej 

http://www.wisniczmaly.wordpress.com/
 

Z prezesem i wiceprezesem KGW w Wiśniczu Małym 
Anną Sułek i Lucyną Sułek 

rozmawiał Leszek Marszałek
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Każdy miłośnik dobrej fotografii spacerując po ulicz-

kach miejskich często musi przeżywać koszmar. Jak 

zrobić dobre zdjęcie, kiedy wszystko tonie w szpetnych 

reklamach? 

I owszem, sklepy obuwnicze, przemysłowe, spożywcze, 

warzywniaki, nawet tzw. „ciucholandy” jak najbardziej są 

potrzebne i pewno we właściwych miejscach. Tylko te, de-

likatnie mówiąc nietrafione reklamy. Za wielkie, zbyt eks-

presywne i krzykliwe. Raczej odstraszają niż zachęcają do 

wejścia w progi danego sklepu, a już na pewno nie turystów. 

W małych społecznościach, miejscowi tak czy inaczej wie-

dzą gdzie można nabyć to, czego potrzebują. Jednak, aby 

stworzyć klimat miejsca 

turystycznego, zaintrygo-

wać i zachęcić również do 

zakupów, zwiedzających 

i wypoczywających w na-

szej okolicy, należałoby 

wykazać się pewną dozą 

wyrafinowania.

Ostatnio miałem oka-

zję zobaczyć całą kolekcję 

szyldów, które zawisły na 

kamieniczkach starosąde-

ckiego Rynku. Ta nietypo-

wa, a zarazem jakże właś-

ciwa „galeria” elementów 

zdobniczo-reklamowych, 

mieni się całą gamą in-

wencji i artyzmu. Szukając 

źródła pomysłu dowie-

działem się, że jest to efekt 

działań projektu sfinanso-

wanego ze środków unijnych pn. „Stary Sącz i Lewocza – 

karpackie miasteczka z klimatem”. Dzięki pozyskanej do-

tacji przez samorząd Starego Sącza, zaprojektowano i wy-

konano elementy zdobniczo-reklamowe, które doskonale 

współbrzmią ze średniowiecznym klimatem miasta. 

Czy jest to możliwe, aby sądecki pomysł przeszczepić 

na grunt wiśnicki? Myślę, że warto pochylić się nad tym te-

matem. Aby tak mogło się stać, potrzebne będą konsultacje 

społeczne. To my wszyscy powinniśmy kreować wizerunek 

Nowego Wiśnicza, tym bardziej, że wchodzimy w okres ob-

chodów 400. setnej rocznicy lokacji miasta. 

Trudnym będzie stworzenie klimatu sprzed pożarowe-

SKUTECZNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ODBIORCĘ

go Wiśnicza, gdzie jego drewniana zabudowa, istniejąca 

do roku 1863, stawiała to miasteczko w pierwszym rzędzie 

architektonicznych perełek. Jednak przez dbałość o wizeru-

nek otoczenia możemy sprawić, że rynek i okolice staną się 

ulubionymi miejscami spacerowymi nie tylko dla mieszkań-

ców, ale również zauroczonych turystów, o których przecież 

tak zabiegamy by chętnie przyjeżdżali a następnie powraca-

li w to miejsce.

Leszek Marszałek

20 marca 2015 r. została uchwalona tzw. ustawa 

krajobrazowa, która ma na celu pomóc samorządom 

w uporządkowaniu wielu trudnych kwestii reklam. 

Akt wprowadza szereg definicji, tj. reklamy, szyldu, 

krajobrazu, krajobrazów kulturowych i prioryteto-

wych. Ustawodawca daje samorządom do dyspozycji 

nowe możliwości mające na celu podniesienie jako-

ści przestrzeni publicznych. Rady gmin będą mogły 

określać zasady i warunki sytuowania obiektów ma-

łej architektury, tablic i urządzeń reklamowych. Na 

wyznaczonych obszarach będzie można wprowadzać 

m.in. zakazy umieszczania reklam oraz zarządzić 

wymóg dostosowania stanu istniejącego do założeń 

uchwalonych planów. Dokument ten będzie posia-

dał status aktu miejscowego prawa. Dla obszarów 

z zatwierdzonymi planami, gmina dodatkowo będzie 

mogła wprowadzić opłatę reklamową od posiadania 

tablic i urządzeń reklamowych.

Pierzeja północna wiśnickiego rynku

Rynek w Nowym Wiśniczu – widok od strony zachodniej.

Szyldy w rynku Starego Sącza
Źródło:  http://www.stary.sacz.pl/en/3396/45914/Nowy_wizerunek_Starego_Sacza.html
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PROCES ZAMYKANIA I REKULTYWACJI 

WIŚNICKIEGO SKŁADOWISKA
Po wejściu w życie nowej ustawy śmieciowej, składo-

wisko odpadów komunalnych zlokalizowane przy ul. Jana 
Matejki w Nowym Wiśniczu z dniem 1 lipca 2013 r. jest 
obiektem nieczynnym. Dlatego też Gmina Nowy Wiśnicz 
wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego w Krakowie o zamknięcie 
tego wysypiska. Wydanie decyzji było uzależnione od 
wyników kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Krakowie z Delegaturą w Tarnowie, która 
miała miejsce w marcu 2015 r. Po zgromadzeniu pełnej 
dokumentacji, 22 kwietnia 2015 r. Urząd Marszałkowski 
wydał zgodę. Decyzja jest podstawowym dokumentem 
rozpoczynającym proces zamykania i rekultywacji składo-
wiska. Natomiast obiekt wymaga jeszcze monitorowania 
przez 30 lat, do czego w wytycznych została zobowiązana 
Gmina Nowy Wiśnicz.

W maju została przeprowadzona pierwsza część akcji 
umożliwiającej pozbycie się z domów starych, zalegają-

cych sprzętów dużych rozmiarów. Patrząc na zgromadzo-

ne przy posesjach stare wersalki, szafy, lodówki, dywany, 
sprzęt RTV i AGD, itp., większość mieszkańców poszcze-

gólnych miejscowości gminy skorzystała z tego udogod-

nienia. Apelujemy do tych, którzy nie skorzystali jeszcze 
z nadarzającej się okazji, aby pozbywać się w sposób ko-

rzystny dla środowiska nieużywanych i nieprzydatnych już 
rzeczy. Kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych bę-

dzie przeprowadzana jesienią tego roku. Przypominamy, że 
każdy mieszkaniec gminy Nowy Wiśnicz może nieodpłat-
nie przekazać segregowane odpady do działającego przy ul. 
Jana Matejki Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych (PSZOK). Punkt jest czynny w środy (800-1600) oraz 
w soboty (800-1500).

Do PSZOK-u można przywieźć: odpady zebrane selek-

tywnie, świetlówki i żarówki, zużyte baterie, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielko-

gabarytowe, zużyte opony, popiół, odpady zielone.

Ubrania i tekstylia należy wyrzucać do kontenerów, któ-

re są ustawione na terenie całej gminy. Przeterminowanych 

leków nie powinno się wyrzucać, lecz oddać je do specjal-

nego pojemnika ustawionego w aptece Rumianek (Rynek 

20) w Nowym Wiśniczu. Popiół natomiast wystawiamy ze 

śmieciami komunalnymi w dniu wywozu odpadów zgodnie 

z harmonogramem wywozu dla danej miejscowości.

Pamiętajmy, że przekazując odpady, należy okazać pra-

cownikowi PSZOK-u dowód osobisty oraz ostatni dowód 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przypominamy, że zarówno firma Traszkan jak i PSZOK 

nie przyjmuje odpadów remontowo-budowlanych. Ich od-

biór  odbywa się za dodatkowo płatną usługą tj. udostęp-

nienia pojemnika/kontenera przeznaczonego na odpady 

budowlane i rozbiórkowe oraz odbiór i zagospodarowanie 

tych odpadów przez firmę świadczącą tego typu usługi na 

terenie gminy Nowy Wiśnicz. 

B. Burdak

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Papier to m.in.: opakowania z papieru lub tektury; 
gazety i czasopisma; katalogi, prospekty, foldery; papier 
szkolny i biurowy; książki i zeszyty; torebki papierowe; 
papier pakowy; kartoniki po mleku i napojach.

Nie wrzucać do papieru: papieru powlekanego folią 
i kalką; pieluch jednorazowych i podpasek; worków po 
nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych; 
tapet; innych odpadów komunalnych. 

Tworzywa sztuczne i metale to m.in.: butelki po napo-
jach; opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach 
(np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń 
itp.); opakowania po produktach spożywczych; plasti-
kowe zakrętki; plastikowe torebki, worki, reklamówki 
i inne folie; plastikowe koszyczki po owocach i innych 
produktach; styropian; puszki po napojach, sokach; pusz-
ki z blachy stalowej po żywności (konserwy); złom że-
lazny i metale kolorowe; metalowe kapsle z butelek, za-
krętki słoików i innych pojemników; folia aluminiowa; 
kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady 
opakowaniowe. 
Nie wrzucać do tworzyw sztucznych i metali: strzyka-

wek, wenflonów i innych artykułów medycznych; odpa-
dów budowlanych i rozbiórkowych; opakowań po lekach 
i farbach, lakierach i olejach; zużytych baterii i akumula-
torów; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuce-

niem do worka.

Szkło opakowaniowe to m.in.: butelki i słoiki szkla-
ne po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholo-
wych; szklane opakowania po kosmetykach. 

Nie wrzucać do szkła: szkła stołowego – żaroodpor-
nego; ceramiki, doniczek; zniczy z zawartością wosku; 
żarówek i świetlówek; szkła kryształowego; reflektorów; 
opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach; termo-
metrów i strzykawek; monitorów i lamp telewizyjnych; 
szyb okiennych i zbrojonych; szyb samochodowych; lu-
ster i witraży; fajansu i porcelany.

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z pro-

duktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Odpady „zielone” - roślinne to m.in.: gałęzie drzew 
i krzewów; liście, kwiaty i skoszona trawa; trociny i kora 
drzew; owoce, warzywa itp. 

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” 
roślinnych: kości zwierząt; mięsa i padliny zwierząt; ole-
ju jadalnego; drewna impregnowanego; płyt wiórowych 
i MDF; leków; odchodów zwierząt; popiołów z węgla 
kamiennego.
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Od kilku miesięcy w Świetlicy Wiejskiej w Królówce 
działa mini siłownia. Staraniem radnego tej miejscowości, 
z tzw. środków przeznaczonych na „Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii” w ramach „współudziału 
w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób 

spędzania czasu przez dzieci i młodzież”, zostały zakupione 

urządzenia sportowe: atlas, komplet sztang z obciążnika-

mi, rowerek treningowy. Ze sprzętu siłowni pod bacznym 

okiem instruktora korzysta głównie lokalna młodzież, ale 

coraz częściej do salki treningowej zaglądają również osoby 

starsze. Dlaczego tego typu obiekty cieszą się popularnością, 

nawet w małych, wiejskich społecznościach? W większości 

wypowiedzi pojawiały się: wola poprawy kondycji, chwila 

relaksu w gronie rówieśników, moda na zdrowy tryb życia. 

Padło stwierdzenie, że takie miejsca odciągają nie tylko od 

nudy, ale nierzadko od nałogów. I niekoniecznie to musi być 

coś z kategorii nikotyna czy alkohol, coraz częściej proble-

mem staje się również uzależnienie od komputera. Z reguły 

miejsca przeznaczone do uprawiania sportów siłowych 

bardziej cieszą się popularnością w miesiącach jesienno-

zimowych. Póki co, mini siłownia w Królówce nie narzeka 

na brak zainteresowania również w okresie letnim.

Aneta Mazanek

ŚWIETLICA Z MINI SIŁOWNIĄ

Kolejny sukces zanotowały dziewczęta ze Szkoły 

Podstawowej w Królówce. Najpierw znalazły się w pierw-

szej piątce najlepszych drużyn podczas Małopolskich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej. 

Tym razem sprawdziły się w siatkówce. 

Droga do sukcesu była długa i przebojowa. Wygrane 

mecze, na etapie gminnym, a następnie powiatowym bez 

straty seta. Kolejny etap rejonowy odbył się na turnieju 

14 kwietnia 2015 r. w Krzeszowicach, gdzie rywalizowały 

zwycięskie drużyny z 5 powiatów – proszowickiego (szko-

ła z Nowego Brzeska), bocheńskiego (szkoła z Królówki), 

SPORTOWE SUKCESY DZIEWCZĄT Z KRÓLÓWKI
krakowskiego (szkoła z Krzeszowic), miechowskiego 

(szkoła z Miechowa), wielickiego (szkoła z Wieliczki). 

Ostatecznie Drużyna z Królówki po dwóch wygranych oraz 

(po zaciętej rywalizacji) dwóch przegranych meczach, zaję-

ła IV miejsce. Niestety bo jak mówią sportowcy najbardziej 

bolesne, bo jedną nogą prawie były na podium.

Skład drużyny: Aleksandra Kupiec, Wiktoria Gacek, 

Justyna Brzegowa, Edyta Mochel, Joanna Bratek, Klaudia 

Dybek, Aleksandra Drożdż, Aleksandra Marszałek, Jolanta 

Komasa, Anna Makarewicz, Gabrysia Dziedzic, Amelka 

Mus, Gabriela Mucha.

Adam Łącki
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Zmiany, zmiany, zmiany - tak w najkrótszy sposób moż-

na przedstawić sytuację, jaka zapanowała w wiśnickiej 

piłce nożnej w ostatnich tygodniach. W związku z dużymi 

problemami finansowymi, Klub Sportowy Szreniawa Nowy 

Wiśnicz wolą jego członków został poddany likwidacji. Ale, 

jak głosi ludowa maksyma „życie nie znosi próżni”, 17 mar-

ca 2015 roku, zostało powołane nowe stowarzyszenie pn. 

Wiśnicki Klub Sportowy Szreniawa Nowy Wiśnicz (WKS-

Szreniawa), którego głównym celem jest propagowanie 

kultury fizycznej wśród wiśnickich dzieci, młodzieży i do-

rosłych. Spośród 30-osobowej grupy założycieli wyłoniono 

pięcioosobowy zarząd w składzie – Rafał Adamczyk (pre-

zes), Krzysztof Stokłosa (wiceprezes), Marcin Zagrodzki 

(skarbnik), Waldemar Imiołek (sekretarz) i Stanisław 

Klimek (członek zarządu). 

Szybkie i sprawne działanie oraz perspektywa normal-

nego funkcjonowania pozwoliły w pierwszej kolejności 

stworzyć odpowiednie warunki dla tych zawodników, któ-

rzy ze względu na stan likwidacji „starej” Szreniawy zostali 

pozbawieni możliwości realizowania swoich sportowych 

marzeń. Następnie wspólnie z TZPN wypracowano takie 

warunki, aby zawodnicy tworzący dotychczasowe druży-

ny, mogli występować na takim samym poziomie rozgry-

wek, na jakim zakończył je poprzedni, rozwiązany klub. To 

też w struktury nowego stowarzyszenia zostały włączone 

trzy męskie drużyny młodzieżowe – „juniorzy starsi” oraz 

„młodziki” – wchodzący w skład tarnowskiej ligi okręgowej, 

a także trampkarze – występujący w bocheńskiej lidze rejo-

nowej. Ponadto wiśnicki klub reprezentuje również zespół 

kobiet, który utrzymał się w III lidze. Niestety, ze względów 

regulaminowych i po części wizerunkowych, aby nie łączyć 

poprzedniego klubu z nowym (zwłaszcza jego długów), 

z rozgrywek ligowych bocheńskiej A klasy, wycofany zo-

stał zespół seniorów, który po pierwszej części sezonu zaj-

mował bardzo dobre trzecie miejsce. Ale od nowego sezonu 

zostaną podjęte próby utworzenia grupy seniorów, z przy-

miarką na miejsce w A klasie. 

Głównym priorytetem nowego klubu ma być szkolenie 

młodzieży, która w przyszłości będzie stanowić o sile ze-

społu seniorów. W celu poprawy warunków treningowych 

w najbliższym czasie ma być zakupiony nowy sprzęt, piłki 

i stroje. Planuje się również poprawę obiektu, na którym 

będą się szkolić zawodnicy. Obecnie w celu podnoszenia 

swoich umiejętności korzystają z głównej płyty boiska oraz 

z orlika. Zostanie opracowana koncepcja wykonania tzw. 

boiska treningowego oraz ulepszania murawy płyty głów-

nego boiska. Renowacji również wymagają stadionowe try-

buny, mocno nadszarpnięte zębem czasu. 

Aby zrealizować te plany niezbędne będą środki finan-

sowe. Klub oprócz korzystania z dotacji gminnej, liczy bar-

dzo na pomoc lokalnych sponsorów, bo to głównie od ich 

wsparcia zależeć będzie, w jakim stopniu uda się zrealizo-

wać powyższe zamiary. Dla klubowych darczyńców prze-

widziano gratyfikację w postaci miejsc reklamowych na sta-

dionie i na oficjalnej stronie internetowej – wksszreniawa.pl 

oraz na profilu facebook (WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz), 

gdzie można będzie zasięgnąć aktualnych informacji na te-

mat działalności zarządu klubu oraz wyników sportowych 

poszczególnych drużyn.

Zarząd stowarzyszenia planuje m.in. wprowadzić legity-

macje dla swoich członków. Następnie w ramach klubowych 

struktur zostaną powołane sekcje lekkoatletyczne, tym bar-

dziej, że obiekt stadionu stwarza możliwości do uprawiania 

tej dyscypliny sportu.

Zakładając stowarzyszenia WKS Szreniawa, obudzili-

śmy w zawodnikach i kibicach nowe nadzieje. Jednak na 

odbudowanie dobrego, sportowego wizerunku wiśnickiej 

piłki nożnej, a przede wszystkim nadrobienie zaniedbań 

ostatnich lat, trzeba sporo pracy, trochę czasu oraz życzli-

wości, której na szczęście nie brakuje. 

 Krzysztof Stokłosa

 

ODMIENIONA SZRENIAWA
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Zagubiona wśród łagodnych wzgórz, lasów i zagajni-

ków czaruje swoją sielską i spokojną urodą. Uśmiecha się 

wiosenną zielenią i urzeka zimową nieskazitelną bielą, to 

znów tonie w nostalgicznej, jesiennej mgle. Od wielu wie-

ków pozornie uśpiona i roztopiona w mglistej niebieskości 

przeżywa sen o młodości lub marzy o tajemniczym jutrze… 

pisał Stanisław Nabielec w książce „Chronów, wieś ongiś 
szlachecka”. 

W tym malowniczym krajobrazie chronowskiej wsi, 

znajdziemy nietuzinkowe gospodarstwo agroturystycz-

ne zwane Gnutkolandem. Aby tam dojechać (od strony 
Kobyla) podążamy przez Chronów w kierunku drewniane-

go kościoła (z roku 1687), dalej mijamy murowaną kaplicę, 

następnie budynek szkoły a przy remizie strażackiej skręca-

my w prawo, w kierunku Krasnej Góry. Od krzyżówki, po-

konawszy odcinek około stu metrów, po prawej stronie ła-

godnej doliny, ujrzymy dróżkę, która zaprowadzi nas prosto 

do gospodarstwa Państwa Ewy i Andrzeja Gnutków. Zanim 

jednak zechcemy zanieść bagaże do przygotowanych pokoi 

noclegowych w drewnianym domku, możemy snuć boga-

te plany, co do aktywnego wypoczynku w obrębie gospo-

darstwa, bowiem na pastwisku pasą się konie (pod siodło).  

W przydomowym „zwierzyńcu” znajdziemy gołębnik, kró-

likarnię oraz bażanciarnię. Dla dzieci obszerny plac zabaw. 

Różnego rodzaju huśtawki przyozdobione rękodzielniczymi 

wyrobami autorstwa gospodarza, altanki, oraz wielka drew-

niana atrapa łodzi, zachęcają aby do woli korzystać z tych 

atrakcji. Dla miłośników grilowania gospodarze proponują 

nie tylko odpowiednie zaplecze, ale również produkty m.in. 

w postaci udźca wieprzowego.

Całość uzupełnia przestronna i wygodna, sala biesiadno-

balowa na 160 osób (wykorzystywana również jako konfe-

rencyjna), która stanowi osobny budynek. Została tak usy-

tuowana, aby gwar biesiad nie zakłócał pobytu innym wcza-

sowiczom. Wystrój sali w stylu skansenu prezentuje m.in. 

różne sprzęty gospodarskie, naczynia, uprząż i instrumenty 

muzyczne. W ten klimat wpisują się dodatkowe propozycje 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży z cyklu „Od ziarenka do 

bochenka”.

Natomiast znużeni czynnym wypoczynkiem możemy 

wygodnie wypoczywać w domku, w jedno lub dwu oso-

bowych pokojach. Historia obiektu sięga roku 1903, jed-

nak wygody pod każdym względem zostały dostosowane 

do potrzeb współczesnego turysty. Całości dopełnia widok 

na las z pomnikiem przyrody nieożywionej - Skałkami 

Chronowskimi, o których pochodzeniu opowiadają niezwy-

kłe legendy. Gospodarstwo może pochwalić się m.in. cer-

tyfikatem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, jednakże 

o jakości tego miejsca najlepiej świadczą wrażenia i wspo-

mnienia wyniesione z mile i twórczo spędzonego czasu 

w Gnutkolandzie. Jednym z takich wydarzeń, do których nie-

wątpliwie chce się powracać, jest sierpniowe „Patriotyczne 

śpiewanie” oraz spotkania z bohaterami kultowego filmu pt. 

„Ranczo”. Kto tym razem przybędzie do Gnutkolandu? Była 

już m.in. Marta Lipińska grająca Michałową, Doktor Wezół 

(Wojciech Wysocki), Policjantka Franceska (Anna Iberszer), 

Solejuk (Sylwester Maciejewski). Być może w tym roku 

przyjedzie grający rolę Czerepacha - Artur Barciś.

Leszek Marszałek

GNUTKOLAND – DOBRY POMYSŁ NA AGROWCZASY
(GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE, CZ. VI)

WIADOMOŒCI WIŒNICKIE KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 

Wydawca: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiœniczu, ul. Rynek 16, tel. 146850933
Redaktor naczelny: Leszek Marszałek. 
Skład redakcyjny: Bernadetta Błoniarz, Marta Cholewa, Barbara Burdak, Michał 
Irzykowski, Anna Kaim, Aneta Mazanek, Agnieszka Opioła, Paulina Roman, 
Barbara Szota-Rekieć. 
Skład i łamanie: Władysław Justyński.
Zdjęcie na okładce: Rafał Chrzan.
Druk: Drukarnia „Profit Media”, Sławomir Trzósło, Bochnia, ul. Partyzantów 22, 
tel. 146113055. Nakład 600 egz.
Redakcja zwraca się z prośbą o nadsyłanie materiałów i tekstów do gazety na 
adres wydawcy i zastrzega sobie prawo do skracania tekstów.



35    Wiadomości Wiśnickie



    Wiadomości Wiśnickie36 

HOTEL i RESTAURACJA 

PANORAMA 
zapraszają na stronę: www.panorama-wisnicz.pl

Kompleks wypoczynkowy Hotel i Restauracja 

„Panorama” znajduje się w Starym Wiśniczu, 

w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Kmitów 

i Lubomirskich. Z tarasu restauracji roztacza 

się panorama na Nowy Wiśnicz i Zamkową 

Rezydencję. Obiekt leży na obszarze 

Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. 

Walorami  są cenne zabytki architektoniczne 

i nieskażona przyroda.

Zapraszamy wszystkich gości codziennie 

od 10.00 do 22.00. Gwarantujemy wyśmienitą, 

sprawdzoną kuchnię, perfekcyjną obsługę  

i niepowtarzalną atmosferę będącą kwint- 

esencją tego urokliwego miejsca.

Nasze atuty to:

urokliwe położenie, przepiękne widoki, 

komfortowe warunki, duży parking, 

Internet wi-fi

Oferujemy Państwu dwie sale weselne wraz  

z profesjonalną ekipą kucharzy i kelnerów. 

Gwarantujemy dyskretną i miłą obsługę 

każdego wesela. Nasze doświadczenie, 

atrakcyjna lokalizacja i parking pozwalają 

nam organizować nawet bardzo duże wesela. 

Organizując przyjęcia weselne przedstawiamy  

Narzeczonym kilka propozycji własnych dań 

weselnych. Jesteśmy otwarci na zmiany, 

dlatego Para Młoda zawsze może przedstawić 

własne upodobania kulinarne.

Mamy ogromną nadzieję, że będziemy 

pomocni Narzeczonym przy organizacji tej 

najważniejszej w życiu uroczystości jaką jest 

ślub. Chętnie odpowiemy na każde pytanie,  

a ponieważ nic nie zastąpi bezpośredniej 

rozmowy, zapraszamy do odwiedzin 

Restauracji PANORAMA.
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