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Już po raz piętnasty 
w ZSP…
12 grudnia dyrekcja i Klub Gastro-
noma ZSP organizują uroczystą 
Wieczerzę Wigilijną. Młodzież z klas 
gastronomicznych i hotelarskich 
zaprosiła pensjonariuszy Domu 
Pogodnej Jesieni w Zakliczynie, 
Domu Pomocy Społecznej w Stróżach 
oraz seniorów z gminy Zakliczyn. 
W uroczystej kolacji wezmą udział 
przedstawiciele duchowieństwa z ks. 
bp. Władysławem Bobowskim, samo-
rządu gminy oraz ludzie dobrego 
serca. Wystąpi orkiestra z Jaworznej 
k. Laskowej. Prawdopodobnie pojawi 
się z podarkami św. Mikołaj z Miry, 
zacnego gościa powita kolędą chór 
parafialny z Olszyn. (MN)

Santander Orchestra 
w Lusławicach!
W ostatnim tygodniu listopada 
w Lusławicach odbędzie się kolejne 
zgrupowanie Santander Orchestra – 
wspólnego projektu Fundacji MyWay 
i Europejskiego Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego we współ-
pracy z Mecenasem – Banku Zachod-
niego WBK. W procesie rekrutacji 
wyłoniono 64 muzyków orkiestry, stu-
dentów i absolwentów polskich uczelni 
muzycznych.  Pierwszy z koncertów 
zaplanowany jest na 30 listopada br. 
o godzinie 19:00 w sali koncertowej 
Europejskiego Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego. Wyda-
rzenie to będzie jednocześnie jubile-
uszem Centrum. Prowadzona przez 
Krzysztofa Pendereckiego Santander 
Orchestra wystąpi wraz z wybitnym 
trębaczem, Gáborem Boldoczki, oraz 
z polskim finalistą tegorocznego Kon-
kursu Chopinowskiego – Szymonem 
Nehringiem. (ECMKP)

Bogaty program oficjal-
nych, zakliczyńskich 
obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości 
został przeprowa-
dzony w trzech miej-
scach: w kościele św. 
Idziego, w ratuszu i na 
rynku. W zakliczyń-
skiej farze odprawiona 
została przez ks. Pawła 
Mikulskiego Msza św. 
w intencji Ojczyzny 
z udziałem filipowickiej 
Strażackiej Orkiestry 
Dętej i pocztów sztanda-
rowych. 

Po Eucharystii chór nauczy-
cieli i uczniów pod kierunkiem 
Adama Pyrka na tle specjalnie 
tu przyszykowanej scenografii 
zaprosił wiernych do wspól-
nego śpiewu patriotycznych 
pieśni. Po przemarszu pod 
pomnik ofiar wojen i prze-
śladowań komunistycznych 
złożone zostały tu kwiaty 
i zaprezentowano zwycięskie, 
piękne wieńce nagrodzone 
w konkursie w Łowczówku.

Po tej uroczystości uczest-
nicy święta udali się do ratusza 
na spektakl Teatru Nie Teraz 
w ramach projektu Wiatr Wol-
ności - Wymarsz, z udziałem 
naszej młodzieży, po czym 
na Rynek wbiegła Sztafeta 
Pamięci w międzynarodowym 
składzie (wszak Zakliczyn 
gościł ekipę węgierską). Zanim 
biegacze powrócili z cmentarza 
parafialnego, gdzie pokłonili 
się przy mogiłach legionistów, 
wystartowali zawodnicy w pię-

ciu kategoriach w ramach 21. 
Ulicznego Biegu Niepodle-
głości.

Tak w krótkich żołnierskich 
słowach można podsumować 
tegoroczne obchody niepod-
ległościowe.

Przy pomniku na zakliczyń-
skich plantach przemawiał 
nowo wybrany poseł Michał 
Wojtkiewicz, zaś włodarz 
gminy – Dawid Chrobak, pod-
kreślił wagę i przesłanie święta:

„11 listopada dla nas – Pola-
ków - jest symbolem zwycię-
stwa. Ale to zwycięstwo samo 
nie przyszło. Droga była 
długa i trudna. Wiele tysięcy 
naszych Rodaków zginęło 
w czasie walki, zwłaszcza 
w okopach I wojny świato-
wej. Wiele tysięcy znalazło 
się w więzieniach na Syberii, 
w innych miejscach zesłania. 
Tysiące, wiele tysięcy zostało 
zmuszonych do emigracji po 
kolejnych powstaniach naro-
dowych – w szczególności po 
powstaniu listopadowym.

Dlatego kolejna rocznica 
odzyskania niepodległości 
powinna skłonić do refleksji 
nad znaczeniem patriotyzmu 
w naszym życiu. Wyraz Ojczy-
zna nie może być pustym, choć 
pięknie brzmiącym słowem. 
Winien przede wszystkim 
oznaczać wartości, które są 
istotne dla naszego wspól-
nego, społecznego życia. Nie 
wystarczy dużo i pięknie 
mówić o dobru Polski – trzeba 
jeszcze dać świadectwo przy-
wiązania do wartości, które dla 
wielu pokoleń Polaków były 
tak cenne.

Serdecznie dziękuję Miesz-
kańcom Miasta i Gminy Zakli-
czyn za to, że zdają egzamin 
z patriotyzmu. Bo patrio-
tyzm dzisiaj to też świado-
mość historyczna, która 
w naszej gminie przejawia się 
w pamięci o krwawych i tra-
gicznych wydarzeniach, które 
w przeszłości miały miejsce na 
tutejszych ziemiach, o bohate-
rach, nieraz młodych osobach, 

którzy swoje życie oddali za 
to, byśmy mogli żyć w wolnej 
Polsce.

Na Ziemi Zakliczyńskiej 
sporo jest pomników, krzyży, 
cmentarzy i innych miejsc 
pamięci, które są świadec-
twem chlubnej, choć tragicz-
nej przeszłości.  Wszystkie są 
otaczane czcią i szacunkiem 
przez miejscowe społeczności. 
Systematycznie odbywają się 
w poszczególnych miejsco-
wościach uroczystości patrio-
tyczne, w których organizację 
włącza się coraz więcej osób. 
Cieszy zwłaszcza to, że pamięć 
o naszych bohaterach kulty-
wują ludzie młodzi, że mogi-
łami poległych opiekują się 
harcerze, że opiekuje się nimi 
młodzież szkolna.

Dzisiaj, w dniu Narodo-
wego Święta Niepodległości, 
pragnę jeszcze przypomnieć 
w Zakliczynie słowa śp. Prezy-
denta Rzeczypospolitej Lecha 
Kaczyńskiego, które wypowie-
dział ostatniego 11 listopada 
przed katastrofą smoleńską. 
Podczas oficjalnych uroczysto-
ści państwowych powiedział 
wtedy: „Nie wolno, nie można 
i nie uda się pozbawić niepod-
ległości dużego, europejskiego 
narodu. A takim jesteśmy, byli-
śmy i pozostaniemy”.

Zarówno Sztafeta Pamięci, 
jak i 21. edycja Ulicznego 
Biegu Niepodległości przy-
sporzyła wiele emocji i po 
raz kolejny okazały się traf-
nym pomysłem na uczczenie 
Dnia Niepodległości. Warto 
podkreślić, że niektórzy bie-
gacze wystartowali w oby-
dwóch biegach. Ponad setka 
dzieciaków na trasie wzbu-
dzała spore zainteresowanie 
nie tylko wśród rodziców, ale 
i postronnych obserwatorów 
zmagań, zorganizowanych 
przez zakliczyńskiego Sokoła 
pod patronatem Starostwa 
Powiatowego. Po uhonoro-
waniu przez burmistrza D. 
Chrobaka uczestników Szta-
fety Pamięci, wspomniani 
organizatorzy, z komandorem 
Markiem Żabińskim, oraz 
z włodarzem gminy, nagro-
dzili najlepsze szóstki ulicznej 
rywalizacji. Warto podkreślić 
na koniec relacji gotowość 
i sprawność służb zabezpie-
czających wydarzenia, głównie 
strażaków, zarówno na rynku, 
jak i na trasie z Łowczówka.

Tekst i fot. 
Marek Niemiec

Narodowe Święto Niepodległości AD 2015

97. rocznica odzyskania 
wolności miała godną oprawę

Nagrodzony wieniec z Łowczówka uczestnicy Sztafety Pamięci złożyli na mogile legionisty mjr. „Kuby” Bojarskiego

Przy pomniku ofi ar wojen przemawiał Michał Wojtkiewicz, nowo wybrany poseł 
swojej kolejnej kadencji w Sejmie RP
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Dom Weselny w Janowicach to połączenie współczesnej funkcjonalności z tradycyjnym wyglądem. 
Specjalizujemy się w organizacji przyjęć weselnych, komunijnych, rocznic, studniówek i balów. Zajmujemy 
się także organizacją bankietów biznesowych, spotkań integracyjnych, zjazdów i konferencji.
Nasz lokal znajduje się w cichej i spokojnej okolicy. Dobry dojazd i atrakcyjne położenie pośród zieleni 
sprawi, że poczujecie się komfortowo i bezpiecznie.
Posiadamy dwie przestronne, klimatyzowane sale konsumpcyjne, zdolne pomieścić do 200 osób oraz dwie 
sale taneczne, na których dla nikogo nie zabraknie miejsca. Do Państwa dyspozycji udostępniamy obszerny 
ogród z ławkami i altaną nad stawem, gdzie można zaczerpnąć świeżego powietrza. Jest to idealne miejsce 
na odpoczynek w przerwach w zabawie.
Na Państwa życzenie zorganizujemy przejazd orszaku weselnego powozami i bryczkami z urodziwym 
zaprzęgiem konnym. Prowadzimy również naukę jazdy konnej pod okiem instruktora. Dla dzieci – trzy ułożone 
kucyki. Ponadto możliwość plenerowych, grupowych wyjazdów konnych w siodle połączonych z biesiadą.
Zapewniamy ogrodzone miejsce do parkowania oraz możliwość noclegu dla 80 osób. Ponadto – obok 
organizacji wesel – przygotowujemy profesjonalnie inne uroczystości: pierwsze komunie, urodziny, imieniny, 
bale sylwestrowe, studniówki, bankiety biznesowe, spotkania integracyjne, zjazdy i konferencje.
Kolejnym naszym atutem jest możliwość zorganizowania różnego rodzaju imprez i wydarzeń sezonowych, 
w tym obozów zimowych, kolonii letnich, kuligów i tym podobnych. Warto wspomnieć, iż lokalizacja naszego 
kompleksu jest bardzo korzystna ze względu na bliskość wyciągów narciarskich, szlaków turystycznych jak 
i innych atrakcji krajobrazowo–turystycznych.
Szczegółowe informacje o warunkach wynajęcia sali, jadłospisie i cenach podajemy w bezpośrednim 
kontakcie.

Zapraszamy
KRAKBUD 

Adam Krakowski, Bogdan MAlik
tel. 606-465-181

www.weselajanowice.pl
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To były ciekawe 
wybory zarówno 
w skali krajowej, bo 
jak pokazują wyniki, 
Polacy opowie-
dzieli się za zmianą. 
Odeszła ze sceny 
lewica kojarząca 
się ze środowiskiem 
postkomunistycznym 
i radykalnym, a za 
to wyłania się młoda 
lewica (Partia 
Razem), jeszcze 
bez reprezentacji 
parlamentarnej, ale 
z dużym potencjałem. 

Wyborcy dali szansę 
antysystemowemu Paw-
łowi Kukizowi już nie 
z takim poparciem, jak 
podczas wyborów prezy-
denckich, ale z zupełnie 
widoczną reprezentacją 
w Sejmie. Spokojny, chcący 
być polskim środowiskiem 
chadeckim PSL balansował 
na granicy progu wybor-
czego, podobnie jak anty-
systemowy KORWIN. 
Zniechęceni do Platformy 
Obywatelskiej liberałowie 
przerzucili swoje głosy na 
.Nowoczesną Ryszarda 
Petru. Zwycięski PiS przej-
muje odpowiedzialność za 
kraj, bo otrzymał szansę 
utworzenia samodzielnego 
rządu, co będzie pierw-
szym takim przypadkiem 
w dziejach III RP. W gmi-
nie Zakliczyn wybory 
dostarczyły też istotnej 
informacji, po zmianie, 
jaka dokonała się rok 
temu podczas wyborów 
samorządowych. Wszak 
ocenie wyborczej poddał 
się burmistrz poprzed-
niej kadencji Jerzy Soska, 
który pod hasłem „Poseł 
z Zakliczyna” zabiegał 
o głosy wyborców. Z terenu 
naszej gminy aspiracje do 
ław poselskich zgłaszali: 
Jerzy Woźniak z listy 
Zjednoczonej Lewicy oraz 
nauczycielka z Gwoźdźca 
Angelika Kleszyk z listy 
.Nowoczesnej.

Zobaczmy zatem 
jak wybierała gmina 
Zakliczyn
Obwodowa Komisja 
Wyborcza (OKW) 
nr 1 z w ratuszu 
– głosowali wyborcy 
z miejscowości 
Zakliczyn, Melsztyn, 
Roztoka i Zawada 
Lanckorońska.

Wybory w OKW nr 1 
wygrało PiS zdobywając 
528 głosów, a indywidu-
alnie numer 2 listy PiS 
Michał Wojtkiewicz, na 

którego zagłosowało 252 
wyborców. Drugie miejsce 
zajęła PO, zyskując popar-
cie 180 wyborców, z czego 
110 głosów otrzymał Jerzy 
Soska, co dało mu w indy-
widualnym zestawieniu 
również drugą pozycję po 
Wojtkiewiczu. Na miejscu 
trzecim Kukiz’15 z popar-
ciem 75 wyborców, z czego 
lider listy Norbert Kacz-
marczyk uzyskał 33 głosy, 
a imiennik lidera ruchu, 
Grzegorz Kukiz – 15. Za 
podium PSL z poparciem 
65 głosów, z czego lider 
listy Władysław Kosiniak-
-Kamysz uzyskał 43 głosy, 
a na przykład marszałek 
Stanisław Sorys nie zna-
lazł uznania u żadnego 
wyborcy. Co z innymi 
„posłami z gminy Zakli-
czyn?” Jerzy Woźniak 
zebrał poparcie 38 wybor-
ców, dzięki czemu jego lista 
Zjednoczona Lewica może 
cieszyć się 5 lokatą w zesta-
wieniu. Angelika Kleszyk 
z .Nowoczesnej z zerowym 
poparciem.
Indywidualne podium 
w OKW nr 1 wygląda 
tak:
1. Michał Wojtkiewicz 
(PiS)– 252 głosy
2. Jerzy Soska (PO) – 110
3. Włodzimierz Bernacki 
(PiS) – 58
Najlepsze wyniki list 
wyborczych pod wzglę-
dem ilości uzyskanych 
głosów w OKW nr 1:
1. PiS – 528 głosów
2. PO – 180
3. Kukiz’15 – 75

Obwodowa Komisja 
Wyborcza (OKW) 
nr 2 z siedzibą 
w Zespole Szkoły 
Podstawowej 
i Gimnazjum 
w Zakliczynie 
– głosowali wyborcy 
z miejscowości Bieśnik, 

Faściszowa, Lusławice, 
Kończyska i Słona.

Wybory w OKW nr 2 
wygrało PiS zdobywając 
651 głosów, a indywidu-
alnie ponownie Michał 
Wojtkiewicz, deklasując 
pozostałych kandydatów 
z poparciem 291 wybor-
ców. Drugi w zestawie-
niu indywidualnym Jerzy 
Soska z wynikiem 74 
głosy, a tuż za nim Woj-
ciech Skruch z 68 głosami. 
Dwoje kolejnych zakli-
czyńskich kandydatów: 
Jerzy Woźniak - 26 gło-
sów, Angelika Kleszyk – 0 
głosów.
Zestawienie liderów 
OKW nr 2:
1. Michał Wojtkiewicz 
(PiS) – 291
2. Jerzy Soska (PO) – 74
3. Wojciech Skruch (PiS) 
– 68
Zestawienie trzech 
najlepiej punktują-
cych list wyborczych 
pod względem ilości 
uzyskanych głosów 
w OKW nr 2:
1. PiS – 651 głosów
2. PO – 122
3. Kukiz’15 – 88

Obwodowa Komisja 
Wyborcza (OKW) 
nr 3 z siedzibą 
w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym 
w Paleśnicy 
- głosowali wyborcy 
z miejscowości Borowa, 
Dzierżaniny, Jamna, 
Olszowa i Paleśnica.

Wybory w OKW nr 3 
wygrało PiS zdobywając 
651 głosów, a indywidu-
alnie po raz trzeci Michał 
Wojtkiewicz – 133 głosy. 
Drugi lider listy PiS Wło-
dzimierz Bernacki – 38 
głosów i trzeci Jerzy Soska 
(PO) – 37 głosów. Jerzy 
Woźniak uzbierał 17 gło-
sów, a kandydatka .Nowo-

czesnej z Gwoźdźca znów 
z zerowym dorobkiem.
Pierwsza trójka indywi-
dualnie w OKW nr 3:
1. Michał Wojtkiewicz 
(PiS) – 133
2. Włodzimierz Bernacki 
(PiS) – 38
3. Jerzy Soska (PO) – 37
Zestawienie trójki list 
wyborczych pod wzglę-
dem ilości uzyskanych 
głosów w OKW nr 3:
1. PiS – 290 głosów
2. PO – 68
3. PSL – 51

Obwodowa Komisja 
Wyborcza (OKW) 
nr 4 z siedzibą 
w Zespole Szkoły 
Podstawowej 
i Przedszkola 
w Filipowicach,
gdzie głosowali wyborcy 
z miejscowości Filipo-
wice i Ruda Kameralna.

Wybory w OKW nr 4 
wygrało PiS zdobywając 
150 głosów, a indywidual-
nie Jerzy Soska (PO) – 51 
głosów. Drugi w Filipowi-
cach był lider zakliczyń-
skich wyborów Michał 
Wojtkiewicz – 36 głosów 
i trzecia dyrektor Szpitala 
w Brzesku Józefa Szczurek-
-Żelazko (PiS) – 24 głosy. 
Jerzy Woźniak uzbierał 

8 głosów, a kandydatka 
.Nowoczesnej Angelika 
Kleszyk ponownie z zero-
wym dorobkiem.
Podium indywidualnie 
wygląda tak:
1. Jerzy Soska (PO) – 51 
głosów
2. Michał Wojtkiewicz 
(PiS) – 36
3. Józefa Szczurek-
-Żelazko (PiS) – 24
Listy wyborcze najlepiej 
punktujące:
1. PiS – 150
2. PO – 72
3. PSL - 30

Obwodowa Komisja 
Wyborcza (OKW) nr 
5 z siedzibą w Szkole 
Podstawowej 
w Stróżach,
gdzie głosowali wyborcy 
z miejscowości Stróże, 
Wola Stróska i Zdonia.

Wybory w OKW nr 5 
wygrało PiS zdobywając 
312 głosów, a indywidu-
alnie Michał Wojtkiewicz 
z wynikiem 163 głosy. Jerzy 
Soska uzbierał 87 głosów. 
Jerzy Woźniak 9 głosów 
i nadal z zerowym dorob-
kiem Angelika Kleszyk.
Pierwsza trójka indywi-
dualnie to:
Michał Wojtkiewicz (PiS) 
– 163

Jerzy Soska (PO) – 87
Włodzimierz Bernacki 
(PiS) – 29
Listy wyborcze na 
podium:
1. PiS – 312
2. PO – 106
3. Kukiz’15 – 34

Obwodowa Komisja 
Wyborcza (OKW) 
nr 6 z siedzibą 
w filii ZSPiG 
w Charzewicach,
gdzie głosowali wyborcy 
z miejscowości Falisze-
wice i Charzewice.

Wybory w OKW nr 6 
wygrało PiS zdobywając 
179 głosów, a indywidualnie 
znów Michał Wojtkiewicz 
z wynikiem 71 głosów. Jerzy 
Soska uzbierał 26 głosów. 
Jerzy Woźniak 1 głos, nie-
zmiennie z zerowym dorob-
kiem Angelika Kleszyk.
Pierwsza trójka indywi-
dualnie to:
Michał Wojtkiewicz (PiS) 
– 71
Józefa Szczurek-Żelazko 
– 33
Jerzy Soska (PO) – 26
Listy wyborcze na 
podium:
1. PiS – 179
2. PO – 35
3. PSL – 19
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Tak wybierała gmina Zakliczyn 
w wyborach parlamentarnych 2015

Podziękowanie 
posła Wojtkiewicza

Serdecznie dziękuję za poparcie Prawa 
i Sprawiedliwości w wyborach parlamen-
tarnych 25 października.

Szczególnie dziękuję tym wszystkim, któ-
rzy zagłosowali na moją osobę. 13 tysięcy 
230 głosów, w tym 1195 w Gminie Zakli-
czyn, co jest najlepszym wynikiem z wszyst-
kich kandydatów PiS do Sejmu z Tarnowa 
i powiatu tarnowskiego, traktuję jako 
duże zobowiązanie. By jeszcze mocniej 
i  intensywniej pracować na rzecz Regionu, 
by budować lepszą i sprawiedliwszą Polskę.

Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Michał Wojtkiewicz

Podziękowania Burmistrza
Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Zakliczyn, którzy wzięli 

udział w ostatnich wyborach parlamentarnych. To bardzo dobrze, że coraz więcej miesz-
kańców Ziemi Zakliczyńskiej bierze odpowiedzialność za losy naszej Ojczyzny i wybiera 
posłów oraz senatorów, których decyzje mają przecież spory wpływ na nasze codzienne życie.

Szczególnie dziękuję tym wszystkim, którzy poparli Prawo i Sprawiedliwość, dając 
wyraz swego przywiązania do tradycyjnych wartości, a tym samym umożliwiając wpro-
wadzenie Dobrej Zmiany, rozwiązań wspierających polską rodzinę oraz przyspieszenie 
rozwoju gospodarczego Polski.

Jestem ogromnie wdzięczny tym osobom, które zagłosowały i zaangażowały się w kam-
panię Pana Posła Michała Wojtkiewicza, dzięki czemu uzyskał on najlepszy wynik 
w wyborach do Sejmu w Naszej Gminie. Pan Poseł – jak sam mówi – że Gmina Zakliczyn 
to jego gmina, nieraz już okazał nam wyjątkową przychylność. W Zakliczynie ma choćby 
filię swojego biura poselskiego, w której świadczę pomoc dla mieszkańców w zakresie bez-
płatnych porad prawnych. Jestem przekonany, że nadal będziemy mogli na niego liczyć 
i będzie ambasadorem Naszej Gminy w polskim parlamencie.

Jeszcze raz za ostatnie wybory bardzo dziękuję.  Dawid Chrobak
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Tak wybierała 
gmina Zakliczyn 
w wyborach 
parlamentarnych 
2015
Obwodowa 
Komisja Wyborcza 
(OKW) nr 7 
z siedzibą w Szkole 
w Gwoźdźcu
dla wyborców 
z Gwoźdźca.

Wybory w OKW nr 7 
wygrało PiS zdobywając 
183 głosy. W Gwoźdźcu 
jest inaczej, niż gdzie 
indziej w gminie Zakli-
czyn. Indywidualnie 
wygrała tutaj Józefa Szczu-
rek-Żelazko (PiS) uzysku-
jąc poparcie 50 wybor-
ców i spychając na drugą 
lokatę niekwestionowaną 
gwiazdę w gminnym gło-
sowaniu Michała Wojtkie-
wicza (PiS) – 45 głosów. 
To nie koniec odmienno-
ści. W rankingu gminnych 
kandydatów Jerzy Soska 
z zaledwie 8 głosami jest 
ostatni, a „wygrywa” Jerzy 
Woźniak z dorobkiem 10 
głosów, wyprzedzając 
tutejszą kandydatkę Ange-
lika Kleszyk – 9 głosów, 
dla której są to pierwsze 
głosy w wyborach.
Pierwsza trójka indy-
widualnie to:
Józefa Szczurek – 
Żelazko – 50
Michał Wojtkiewicz 
(PiS) – 45
Włodzimierz Bernacki 
- 39
Listy wyborcze na 
podium:
1. PiS – 183
2. PSL – 44
3. PO – 37

Obwodowa Komisja 
Wyborcza (OKW) 
nr 8 z siedzibą 
w Niepublicznej 
Szkole Podstawowej 
we Wróblowicach
dla mieszkańców 
Wróblowic.

Napisać, że wybory 
w OKW nr 8 wygrało PiS 
zdobywając 168 głosów, 
to za mało. Zwycięzca 
wyborów parlamentar-
nych po prostu zdekla-
sował tu konkurencję, 
jeśli zważyć, że druga lista 
KORWIN uzyskała tutaj 
aż 15 głosów. Indywidu-
alnie wygrywa Michał 
Wojtkiewicz z wyni-
kiem 61 głosów. Kandy-
daci zakliczyńscy: Jerzy 
Soska uzbierał 6 głosów, 
Jerzy Woźniak 3 głosy, 
z zerowym dorobkiem we 
Wróblowicach Angelika 
Kleszyk.

Indywidualne podium 
całe z PiS:
Michał Wojtkiewicz – 
69
Włodzimierz Bernacki 
– 21
Piotr Gładysz – 19
Pierwsza trójka list też 
inaczej wygląda niż 
w większości gminnych 
OKW:
1. PiS – 168
2. KORWIN – 15
3. KUKIZ’15 – 13

Do kompletu mamy 
jeszcze wyniki z dwóch 
obwodów zamkniętych, 
czyli z DPS Stróże (OKW 
nr 10), gdzie oddano 43 
głosy, z czego na listę PiS 
zagłosowało 41 pensjona-
riuszek i aż 28 wskazało 
Michała Wojtkiewicza. 
Robert Wardzała i cała lista 
PO ma tu 1 głos, podobnie 
lista PSL dzięki głosowi na 
Grzegorza Dudę. W dru-
gim obwodzie zamknię-
tym DPJ w Zakliczynie 
16 osób oddało ważne 
głosy, z czego 7 na listę 
PiS obdarowując siedmiu 
kandydatów po jednym 
głosie, 4 głosy na listę PO 
(po dwa dla Urszuli Augu-
styn i Jerzego Soski). 1 głos 
padł na listę partii Razem, 
1 na KORWIN, 1 na PSL, 
1 na KUKIZ’15 i 1 na KNP.

Zarówno indywidu-
alnie, jak i zespołowo, 
w gminie Zakliczyn 
wygrało Prawo i Spra-
wiedliwość w sposób 
bezsprzeczny, w niektó-
rych obwodach wręcz 
deklasując konkurencję, 
co pewnie nikogo nie 
dziwi, ani zaskakuje. PiS 
będzie mieć z okręgu tar-
nowskiego sześciu posłów: 
Włodzimierza Bernac-
kiego, Urszulę Rusecką, 
Józefę Szczurek-Żelazko, 
Michała Wojtkiewicza, 
Wiesława Krajewskiego 
i Annę Czech. Urszula 
Augustyn będzie posłanką 
z listy Platformy Obywa-
telskiej. Platforma Oby-
watelska, dzięki głównie 
401 głosom oddanych 
na Jerzego Soskę, może 
szczycić się drugim miej-
scem w gminie Zakliczyn. 
To pokazuje, że strategia 
PO była i tak sprytniej-
sza od strategii PSL, 
które w tych wyborach 
dało koncertową plamę, 
nie wystawiając „posła 
z Zakliczyna”. Mandat 
posła uzyskali Władysław 
Kosiniak-Kamysz z PSL 
i Norbert Kaczmarczyk - 
lider listy KUKIZ’15 Sena-
torami z obu tarnowskich 
okręgów jednomandato-
wych zostali reprezentanci 
PiS: Kazimierz Wiatr oraz 
Zbigniew Cichoń.

Wyniki zakliczyńskich 
kandydatów należy ocenić 
jako więcej niż rozczaro-
wanie. 442 głosów uzyska-
nych przez Jerzego Soskę, 
piastującego jeszcze rok 
temu funkcję burmistrza 
miasta i gminy Zakliczyn, 
daje wiele do myślenia. 
Jerzy Woźniak ze 113 
głosami, to nawet przy 
niepopularnej liście jest 
dramatem politycznym. 
Obie postaci, w odróżnie-
niu od Angeliki Kleszyk 
(9 głosów - wszystkie 
z obwodu w Gwoźdźcu), 
znane są przecież w śro-
dowisku zakliczyńskim. 
Wnioski z uzyskanych 
wyników wyciągną nasi 
kandydaci i ich środo-
wiska, ale z pewnością 
marzenia o pośle z Zakli-
czyna trzeba odłożyć sobie 
na bliżej nieokreśloną 
przyszłość.

Kazimierz Dudzik

Zgodnie z zapowie-
dzią 12. sesja Rady 
Miejskiej w Zakli-
czynie odbyła się 
30 października br. 
w Sali im. Spytka 
Jordana w ratuszu. 
Ostatecznie porządek 
obrad został zawarty 
w 18 punktach. 

Porządek z popraw-
kami, zaproponowany 
przez przewodniczącą 
Annę Mój, został przyjęty 
jednomyślne, podobnie 
jak protokół z poprzedniej 
sesji Rady Miejskiej. Bez 
komentarza radni przy-
jęli również sprawozdanie 
burmistrza Dawida Chro-

baka z jego działalności 
międzysesyjnej.

W części, w której wnio-
ski i interpelacje zgłaszają 
radni, a następnie goście 
sesji, głos zabrali radni: 
Józef Wojtas (sprawy dro-
gowe oraz zakupu działki 
na parking, wymiana 
słupa do przesyłu energii 
elektrycznej oraz sprawa 
dzikich wysypisk w gmi-
nie), Jerzy Łopatka (stan 
infrastruktury drogowej; 
studzienki, zabezpiecze-
nie rowu, porzucony słup 
energii elektrycznej), 
Teresa Piekarz (wnio-
sek o montaż szyby na 
przystanku w Bieśniku), 
Kazimierz Piechnik (stan 
infrastruktury drogowej; 
chodniki, pobocza), soł-
tysi: Zdzisław Wypasek 
(stan infrastruktury dro-
gowej, chodniki, oświe-
tlenie), Andrzej Różow-
ski (określić miejsce na 
pomnik kpt. „Salwy” 
w Rudzie Kameralnej, 
kwestie studni zasilających 
wodociąg oraz sprawa 
montażu lustra przy dro-
dze powiatowej), Zofia 
Boczek (budowa chodnika 
w Faściszowej), Zbigniew 
Jachym (utwardzenie, 
uwalcowanie klińca na 
drodze do p. Ryby).

W imieniu radnych 
Rady Powiatu Tarnow-
skiego głos zabrał Kazi-

mierz Korman, który 
odpowiedział na wnioski 
skierowane pod adre-
sem Powiatu, a następnie 

przeprosił, że radni RPT 
nie będą mogli uczestni-
czyć w dalszej części sesji 
RM, ponieważ w Tarno-
wie zaplanowana została 
wspólna sesja Rady 
Powiatu Tarnowskiego 
i Miasta Tarnowa – tzw. 
sesja Tertilowska. Radny 
Józef Wojtas dopytywał 
o przyszłość Młodzieżo-
wej Rady Gminy, której 
skończyła się kadencja. 
Gwoli ścisłości – mówiła 
przewodnicząca Moj 
– kadencja MRG skoń-
czyła się jeszcze w trak-
cie poprzedniej kaden-
cji. Poza tym należałoby 
pochylić się nad regulami-
nem MRG oraz wskazać 
opiekuna z dorosłej Rady.

Rada przyjęła informa-
cję skarbnik gminy Urszuli 
Nowak z realizacji budżetu 
Gminy Zakliczyn za I pół-
rocze 2015 roku. Dokonane 
zostały też bieżące korekty 
budżetu. W tym miejscu 
prezes OSP Zakliczyn 
Maciej Gofron zwrócił się 
do Rady w sprawie zakupu 
samochodu strażackiego 
dla jednostki zakliczyń-
skiej w ramach programu 
Bezpieczna Małopolska. 
Samochód miałby kosz-
tować ponad 700 tys. zł, 
z czego budżet gminy 
musiałby wyasygnować 
43 proc. środków (około 
314 tys. zł). Burmistrz 

poinformował radnych, 
że aplikacja jest gotowa 
i teraz zależy, czy zostanie 
złożona, od decyzji Rady. 
Decyzja Rady Miejskiej 
w Zakliczynie, poprze-
dzona ożywioną dyskusją 
radnych, była negatywna, 
choć niejednogłośna. 
Radni nie zgodzili się też 
na bezprzetargową sprze-
daż jednoarowej działki 
w Zakliczynie (chodzi 
o teren na ul. Malczew-
skiego, między szkołą 
a byłem Domem Nauczy-
ciela).

Rada nie przyjęła, ale 
wysłuchała założeń do 
Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy 
Zakliczyn na lata 2015-
2020. Z kolei zaprezen-
towany przez autora, Sta-

nisława Lisa, szefa formy 
Hektor, Program Rewita-
lizacji Gminy Zakliczyn 
na lata 2015-2020 został 
przyjęty przez radnych 
jednomyślnie i zaryzykuję 
twierdzenie – entuzja-
stycznie. Koordynatorem 
Programu Rewitalizacji 
jest Kazimierz Dudzik – 
będzie więc sposobność, 
aby w oddzielnych arty-
kułach więcej poświęcić 
miejsca temu istotnemu 
dokumentowi.

Rada przyjęła ponadto 
informację z działalno-
ści Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej za 
rok 2014, zaprezentowaną 
przez kierownik Zuzannę 

Filipską, informację 
z działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej za 
poprzedni rok, zapre-
zentowaną przez dyrek-
tor Romanę Nosek, oraz 
informację z wykonania 
budżetu Zakliczyńskiego 
Centrum Kultury za I pół-
rocze 2015 roku, zapre-
zentowaną przez dyrek-
tora Kazimierza Dudzika. 
Wszystkie te informacje 
zostały przyjęte jednogło-
śnie, a informacja dyrek-
tora ZCK została nagro-
dzona brawami.

W końcowej części 
obrad sekretarz gminy 
Janusz Krzyżak poinfor-
mował Radę o realizacji 
wniosków z poprzednich 
sesji Rady, burmistrz 
Dawid Chrobak odpo-
wiedział na interpela-
cje i wnioski zgłoszone 
pod adresem samorządu 
gminnego podczas bieżą-
cej sesji. Przewodnicząca 
Anna Moj poinformowała 
o drobnych (nie mających 
wpływu na istotę sprawy) 
nieprawidłowościach 
w niektórych oświadcze-
nia majątkowych osób 
zobligowanych do skła-
dania takowych. W tym 
roku statuetki Jordan, 
przyznawane przez Sto-
warzyszenie „Klucz”, nie 
były wręczane podczas 

Święta Fasoli, a będą wrę-
czane podczas uroczystej 
sesji Rady Miejskiej. Prze-
wodnicząca Rady poin-
formowała o możliwości 
składania kandydatur do 
nagrody za rok 2015 do 
Zarządu Stowarzyszenia 
„Klucz” w ratuszu. O uro-
czystości wręczenia sty-
pendiów w oddzielnym 
artykule napisała Ewa 
Jóźwiak. Tak w skrócie 
można by zrelacjonować 
przebieg 12. sesji Rady 
Miejskiej (to nie jest spra-
wozdanie), której obrady 
zakończyły się nieco po 
godzinie 16.

Kazimierz Dudzik
fot. Stanisław Kusiak

Wniosek prezesa Gofrona 
ponownie odrzucony

12. sesja Rady Miejskiej

Skarbnik Urszula Nowak o realizacji budżetu w I półroczu

Sprawozdanie dyr. K. Dudzika

O programie rewitalizacji gminy mówił Stanisław Lis
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W dniu 30 października br. 
podczas sesji Rady Miejskiej 
w zakliczyńskim Ratuszu, 
Prezes Stowarzyszenia 
Bez Barier Jerzy Woźniak 
wspólnie z Burmistrzem 
Dawidem Chrobakiem 
wręczali stypendia dla 
uzdolnionych studentów. 
Przypomnijmy, że od 2009 
roku z inicjatywy prezesa 
Jerzego Woźniaka Stowa-
rzyszenie „Bez Barier” 
nagradza zdolnych 
studentów z gminy Zakli-
czyn i Wojnicz, przyznając 
corocznie w ramach 
programu „Agrafka Agory” 
stypendia po 3.420 zł. 

Program realizowany jest 
wspólnie z Akademią Rozwoju 
Filantropii w Warszawie, która 
współfinansuje stypendia. Od 
kilku lat ściśle współpracujemy 
z samorządem gminnym Zakli-
czyna i Wojnicza w zakresie 
prowadzenia programu stypen-
dialnego dla zdolnych studentów. 
Wynikiem tej współpracy jest 
partnerski program „Studencka 
Agrafka” współfinansowany 
przez gminy Zakliczyn i Wojnicz. 
Dzięki tej kooperacji możemy 
w większym zakresie wspierać 
uzdolnioną, ambitną młodzież 
akademicką. Samorządom Gmin 
Zakliczyn i Wojnicz dziękujemy 
za pomyślną współpracę przy 
realizacji programu. 

Zasady konkursu: 
Konkurs „Agrafka Agory” 

stypendialny dedykowany jest 
dla studentów zamieszkujących 
w gminach Zakliczyn i Wojnicz. 
Stypendyści tego programu to 
studenci studiów dziennych, 
osiągający średnią nie mniejszą 
niż 4,2 , mający sukcesy w dzie-
dzinie naukowej, sportowej lub 
artystycznej. Nasi stypendyści 
w większości udzielają się spo-
łecznie jako wolontariusze, co jest 
punktowane w rankingu. 

Aplikacje konkursowe ocenia 
kapituła, w skład której wchodzą 
reprezentanci lokalnego samo-
rządu – sekretarz (Zakliczyn, 
Wojnicz), przedstawiciele lokal-
nych organizacji i biznesu, dyrek-
tor BSR w Zakliczynie, zarząd sto-
warzyszenia Bez Barier. Komisja 
zbiera się dwa razy w ciągu roku, 
weryfikując postępy w nauce 
i zatwierdza listę laureatów.

Aby wziąć udział w konkur-
sie „LEKTOR” - stypendium na 
I rok studiów w wysokości 5000 
zł trzeba spełniać następujące 
kryteria: min. 105 pkt. z egza-
minu maturalnego, dochód na 
jednego członka w rodzinie nie 
powinien przekraczać 1225 zł, 
wolontariat w Stowarzyszeniu 
„Bez Barier”. Ważna informa-
cja: od bieżącej edycji konkursu 
w konkursie mogą uczestniczyć 
uczniowie, którzy wybierają się 
na studia wyłącznie na uczelnie 
akademickie. 

Jeżeli jesteś tegorocznym matu-
rzystą i wybierasz się na studia 
w przyszłym roku lub jesteś 
studentem studiów dziennych 

i chciałbyś ubiegać się o stypen-
dium – koniecznie zgłoś się już 
dziś do biura Stowarzyszenia „Bez 
Barier” mieszczącym się w Zakli-
czynie przy ul. Tarnowskiej 2, 
pokój 20 

Laureaci konkursu „Agrafka 
Agory” z gminy Zakliczyn (sty-
pendia w wys. 3.420 zł):

Paweł Kwiek z Lusławic, stu-
diuje automatykę i robotykę na 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Obecnie rozpoczął 
II rok studiów (średnia pow. 4,80), 
w ubiegłych latach stypendysta 
SPON „Bez Barier” i Gminy 
Zakliczyn. Stypendium współ-
finansuje Akademia Rozwoju 
Filantropii z Warszawy i Stowa-
rzyszenie „Bez Barier” z Zakli-
czyna.

Paulina Szczepanik, jest na VI 
roku, a studiuje na kierunku lekar-
skim Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie. Paulina jest coroczną 
stypendystka ze względu na celu-
jące wyniki w nauce. Na V roku 
medycyny osiągnęła średnią 4.97. 
Ponadto Paulina bierze czynny 
udział w konferencjach nauko-
wych a także angażuje się w dzia-
łania społeczne m.in. w wolonta-
riat w „Bez Barier” Stypendystka 
programu „Integracja” realizowa-
nego przez Stowarzyszenie „Bez 
Barier” dla zdolnej młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Stypendia ufundowało Sto-
warzyszenie „Bez Barier” we 
współpracy z Akademią Rozwoju 
Filantropii.

Laureaci konkursu „Studencka 
Agrafka” – stypendia w wysokości 
500 zł:

Dominika Potępa – mieszka 
w Faściszowej, studiuje admini-
strację (specjalność: administracja 
bezpieczeństwa wewnętrznego) 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Tarnowie. Obecnie 
rozpoczęła II rok studiów I stop-
nia (średnia 4,62) Dominika jest 
aktywną wolontariuszką „Bez 
Barier”.

Małgorzata Okapa – zamiesz-
kująca w Kończyskach, studentka 
administracji w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w Tarno-
wie. Obecnie rozpoczęła II rok 
studiów I stopnia (średnia 4,72).

Ewa Potępa - mieszka w Faści-
szowej, studentka ekonomii na 
Uniwersytecie Rolniczym w Kra-
kowie. Obecnie studiuje na III 
roku. W poprzednim roku aka-
demickim uzyskała średnia 4,68.

Sylwia Stępek - mieszkanka 
Filipowic, studiuje ekonomię na 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie, obecnie jest na II 
roku (średnia 4,5). Wolonta-
riuszka „Bez Barier”, stypendystka 
programu „Integracja”.

Joanna Żegleń – mieszkanka 
Faściszowej, studiuje pracę 
socjalną na Uniwersytecie Papie-
skim w Krakowie. Obecnie na 
I roku studiów magisterskich 
(średnia 4,70).

Marzena Wojtas - mieszkanka 
Zakliczyna, studiuje pielęgniar-
stwo na II roku studiów II stop-
nia w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Tarnowie. Marzena 

czynnie uczestniczy w naukowym 
kole studenckim. 

Radosław Lasota – mieszka-
niec Filipowic, studiuje finanse 
i rachunkowość na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym. Obecnie jest 
na V roku (średnia 4,45). Lau-
reat ogólnopolskiej konferencji 
z zakresu prawa podatkowego pt. 
”Rachunkowość instrumentem 

zarządzania jednostek gospodar-
czych i instytucji”. Ponadto jest 
czynnym członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Filipowicach 
i muzykiem Strażackiej Orkiestry 
Dętej.

Marta Łazarz– mieszkanka 
Zakliczyna, studiuje neofilologię 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Obecnie jest na II 
roku. W poprzedni roku aka-
demickim uzyskała jedną z naj-
wyższych średnich ocen na roku 
wynoszącą 4,47. Ponadto Marta 
jest wolontariuszką „ Bez Barier”.

Marta Michalik – zamieszkuje 
w Wesołowie, studiuje fizjote-
rapię w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Tarnowie. 
W poprzednim roku akademic-
kim uzyskała średnia 4,38. W tym 
roku rozpoczęła III roku studiów 
I stopnia. 

Stypendia ufundowała Gmina 
Zakliczyn we współpracy ze Sto-
warzyszeniem „Bez Barier”.

Stypendia Prezesa Stowarzy-
szenia „Bez Barier”: 

Ewa Zwolińska– zamieszkuje 
w Janowicach, studiuje psycho-
logię na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie. W poprzednim 
roku akademickim uzyskała śred-
nią 4,63. W tym roku rozpoczęła 
II rok studiów. W poprzednich 
latach Ewa była również stypen-
dystką programu „Integracja”. 
Wolontariuszka „Bez Barier” - 
bierze udział w akcjach pomo-
cowych, a także spełnia się jako 
autorka tekstów. Stypendium 
wynosi 300 zł.

Katarzyna Łopatka – miesz-
kanka Zakliczyna, studiuje filo-
logię polską na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie. 
Obecnie rozpoczęła IV rok stu-
diów, w poprzednim uzyskała 
średnią 4,31. Kasia była również 
stypendystką programu „Inte-
gracja”. Jest wolontariuszką „Bez 
Barier” - bierze udział w akcjach 
pomocowych, a także służy 
swoim talentem artystycznym. 
Stypendium wynosi 300 zł.

Ewelina Gniewek – miesz-
kanka Zakliczyna, studiuje 
gospodarkę i administrację na 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie. Obecnie jest na IV 
roku. W poprzednim roku aka-
demickim uzyskała średnią 4,50. 
Działa w wolontariacie studenc-
kim na swojej uczelni. Stypen-
dium wynosi 200 zł.

Anna Okapa – zamieszkuje 
w Kończyskach, studiuje admi-
nistrację w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w Tar-
nowie. Obecnie jest na II roku. 
W poprzednim roku uzyskała 
średnią 4,25. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż pomimo niepełnospraw-
ności Anna przełamuje codzien-
nie bariery i przeciwności losu 
i z zapałem kroczy wytyczoną 
ścieżką kształcenia. Stypendium 
wynosi 500 zł.

Dominika Potępa – stypen-
dystka „Studenckiej Agrafki” 
w bieżącym roku. Zostaje dodat-
kowo nagrodzona za aktywność 
w zakresie wolontariatu. Domi-
nika zajmuje się w Stowarzyszeniu 
„Bez Barier” tworzeniem kroniki 
oraz chętnie pomaga w biurze. 
Stypendium wynosi 250 zł.

Sylwia Stępek - stypendystka 
„Studenckiej Agrafki” w bieżą-
cym roku. Zostaje dodatkowo 
nagrodzona przez Prezesa SPON 
„Bez Barier” za pokonywanie 
barier i przeciwności losu oraz 
za dotychczasową aktywność 
w zakresie wolontariatu, m. in. 
za pomoc przy organizacji imprez, 
np. „Święta Fasoli”. Stypendium 
wynosi 250 zł.

Marta Łazarz - stypendystka 
„Studenckiej Agrafki”. Otrzymuje 
dodatkową nagrodę Prezesa SPON 
„Bez Barier” za dotychczasową 
aktywność w zakresie wolonta-
riatu, między innymi za pomoc 
w organizacji imprez, np. „Dnia 
Wolontariusza” „Święta Fasoli”. 
Stypendium wynosi 250 zł.

Stypendia ufundował Prezes 
Stowarzyszenia „Bez Barier”.

Stypendia „Lektor” na I rok stu-
diów (wys. stypendium 5.000 zł)

Agnieszka Jurek – zamiesz-
kuje w Lusławicach, absolwentka 
ZSP w Zakliczynie, a także sty-
pendystka Stowarzyszenia „Bez 
Barier” w szkole ponadgimnazjal-
nej. Studiuje ochronę środowiska 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Aktywna wolontariuszka „Bez 
Barier”, chętnie służy pomocą pod-

czas różnego rodzaju akcji pomo-
cowych, np. „Świątecznej Paczki”, 
akcjach pomocy żywnościowej.

Świerczek Katarzyna – 
zamieszkuje w Faściszowej, absol-
wentka ZSP w Zakliczynie, Sty-
pendystka Stowarzyszenia „Bez 
Barier” w szkole ponadgimna-
zjalnej. Studiuje zarządzanie na 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Wolontariuszka „Bez 
Barier”, służy pomocą podczas 
różnego rodzaju akcji pomoco-
wych, np. w akcjach pomocy żyw-
nościowej, „Święta Fasoli”. 

Ewelina Kierońska – zamiesz-
kuje w Faściszowej, absolwentka 
ZSP w Zakliczynie, także sty-
pendystka Stowarzyszenia „Bez 
Barier” w szkole ponadgimna-
zjalnej. Studiuje technologię 
żywności i żywienia na Uniwer-
sytecie Rolniczym w Krakowie. 
Wolontariuszka „Bez Barier”, 
służy pomocą podczas różnego 
rodzaju akcji pomocowych, np. 
w akcjach pomocy żywnościowej 
czy „Święta Fasoli”. 

Izabela Augustyn – zamiesz-
kuje w Lusławicach, absolwentka 
ZSP w Zakliczynie, stypendystka 
Stowarzyszenia „Bez Barier” 
w szkole ponadgimnazjalnej. 
Studiuje inżynierię materiałową 
na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Wolontariuszka „Bez 
Barier”, pomaga podczas różnego 
rodzaju akcji pomocowych, np. 
w akcjach pomocy żywnościowej.

Klaudia Gnatkiewicz – zamiesz-
kuje w Rudzie Kameralnej, absol-
wentka ZSP w Zakliczynie, sty-
pendystka Stowarzyszenia „Bez 
Barier” w szkole ponadgimnazjal-
nej. Studiuje dietetykę na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim. Wolonta-
riuszka „Bez Barier”, pomaga 
podczas różnego rodzaju akcji 
pomocowych, np. podczas „Święta 
Fasoli” oraz jako autorka tekstów. 

Tomasz Klocek – zamiesz-
kuje w Stróżach, absolwent III 
liceum w Tarnowie, w poprzed-
nich latach stypendysta Stowa-
rzyszenia „Bez Barier”. Studiuje 
medycynę – wydział lekarski na 
Śląskim Uniwersytecie Medycz-
nym w Katowicach. 

Stypendia ufundowane przez 
SPON „BEZ BARIER”, FUNDA-
CJĘ EDUKACYJNĄ PRZED-
SIĘBIORCZOŚCI, FUNDACJĘ 
WSPOMAGANIA WSI oraz pry-
watnych darczyńców. 

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim studentom, którzy 
brali udział w konkursach o sty-
pendium, życząc dalszych sukce-
sów i wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy. Laureatom gratulujemy! 
Stypendia pomagają naszym 
stypendystom studiować poza 
swoim miejscem zamieszkiwania, 
rozwijać swoje zainteresowania 
i pasje oraz kształtować postawy 
społeczne i altruistyczne. Stypen-
dyści biorą udział w szkoleniach 
i spotkaniach. Swoje umiejętności 
i talenty wykorzystują podczas 
akcji pomocowych i zbiórek cha-
rytatywnych. Ponadto niektórzy 
ze stypendystów są wolontariu-
szami w naszych placówkach dla 
dzieci, pomagają podczas imprez 
charytatywnych. Składamy rów-
nież podziękowania dla naszych 
partnerów i darczyńców zaan-
gażowanych w projekty stypen-
dialne dla zdolnej młodzieży. 

Więcej o naszej działalności 
można dowiedzieć się na www.
bezbarier.org. 

Ewa Jóźwiak
Koordynator projektów 

stypendialnych „Bez Barier”

Uroczystość wręczenia 
stypendiów dla studentów

Stypendyści i mecenasi podczas sesji Rady Miejskiej
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Gmina Zakliczyn 
otrzymała kolejną 
w tym roku promesę 
w ramach podziału 
środków na usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych. Tym 
razem odbudowana 
zostanie droga 
gminna „Wymysłów” 
w miejscowości 
Gwoździec.

Kwota przyznanej pro-
mesy na odbudowanie 
700 mb. drogi gminnej 
„Wymysłów” w miejsco-
wości Gwoździec to 100 
tysięcy złotych. Ma to być 
80 procent wartości tego 
zadania. Jeszcze jedna 
w tym roku promesa 
dla gminy Zakliczyn 
w ramach podziału środ-
ków na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych to 
efekt usilnych zabiegów 

w ostatnich miesiącach 
burmistrza Dawida Chro-
baka w Ministerstwie 
Administracji i Cyfry-
zacji oraz u Wojewody 
Małopolskiego. Przetarg 
nieograniczony na wyko-
nanie tego zadania został 
ogłoszony w dn. 13 paź-
dziernika br. Otwarcie 
ofert nastąpi 28 paździer-
nika 2015 r.

Przypomnijmy, że 
w tym roku w ramach 
usuwania skutków klęsk 
żywiołowych za blisko 
milion złotych odbudo-
wano już drogi gminne 
w Faściszowej, Olszo-
wej, Paleśnicy i Charze-
wicach oraz ul. Klasz-
torną w Zakliczynie, 
o łącznej długości 4,3 
km. I w tym przypadku 
pomoc z budżetu państwa 
wynosiła 80 procent.

Rafał Kubisztal

- Debiutuje Pani 
w samorządowym 
gremium, czy też 
posiada Pani jakieś 
doświadczenia w tej 
dziedzinie? Jakie 
motywacje towa-
rzyszyły Pani przy 
podjęciu decyzji 
o starcie w wyborach 
samorządowych?
- Owszem, debiutuję 

jako radna miasta i gminy 
Zakliczyn, jednak przez 
dwie kadencje należałam 
do Rady Sołeckiej wioski 
Charzewice, co pozwoliło 
mi poznać, jakie potrzeby 
mają mieszkańcy tej miej-

scowości. Zdecydowanie 
sporą mobilizacją uczest-
niczenia w wyborach 
samorządowych była chęć 
pomocy i wsparcia przede 
wszystkim mieszkańcom 
Charzewic, możliwość 
reprezentowania ich inte-
resów oraz uczestnicze-
nia w sesjach Rady Miej-
skiej i oddawania głosu 
w sprawach ważnych 
dla całej gminy. Należy 
również dodać, iż przez 
kilka lat nasza wioska nie 
miała swojego reprezen-
tanta w Radzie Miejskiej, 
ponieważ radnym była 
osoba z sąsiedniej wioski, 

tj. z Faliszewic, osobiście 
uważam jednak, że każda 
wioska powinna mieć 
swojego delegata w Radzie 
Miejskiej, ponieważ zdecy-
dowanie lepiej zna sytuację 
bytową i potrzeby miesz-
kańców, w moim przy-
padku Charzewic.

- Należy Pani do 
Komisji Spraw 
Socjalnych 
i Porządku Publicz-
nego Rady Miej-
skiej. Obserwuje 
na co dzień stan 
bezpieczeństwa 
drogowego gminy. 
Na ruchliwej drodze 
wojewódzkiej nr 
980, biegnącej przez 
Charzewice, zdarzają 
się dość często 
wypadki. Jaka jest 
tego przyczyna? Czy 
budowa chodnika 
w kierunku Melsz-
tyna będzie konty-
nuowana?
- Niestety tak, wypadki 

zdarzają się dość często, 
w większości spowodo-
wane są one brawurą 
kierowców, nadmierną 
prędkością jadących 
samochodów na tym pro-
stym odcinku. Dlatego 
też budowa chodnika dla 
pieszych wzdłuż odcinka 
prowadzącego od Cha-
rzewic do Melsztyna jest 
niewątpliwie potrzebą 
pierwszego rzędu. Ta 
inwestycja pozwoli na 
bezpieczne i komfortowe 
poruszanie się mieszkań-

ców do sklepu, kościoła, 
przystanku oraz dzieci do 
i ze szkoły. W związku z tą 
sprawą mieszkańcy wio-
ski Charzewic i Melsztyna 
złożyli pisemną prośbę do 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Zakliczyn o zabezpiecze-
nie środków finansowych 
na projekt oraz realiza-
cję chodnika w budżecie 
samorządu gminy.

- Jakie inwestycje 
drogowe warte są 
podkreślenia? Co 
można jeszcze zrobić 
na obszarze gminy? 
Powodziówki mocno 
wsparły budżet 
gminy…
- Oczywiście potrzeb 

jest bardzo wiele, ogólnie 
rzecz biorąc niezbędne są 
chodniki przy drogach 
wojewódzkich i powia-
towych, pozwalające na 
bezpieczne poruszanie 
się pieszych. Jeżeli chodzi 
o drogi gminne, w wielu 
miejscach wymagają one 
wymiany nawierzchni 
asfaltowej.

- Na jakim etapie 
jest plan rewi-
talizacji Rynku? 
Istnieje szansa na 
jego remont w tej 
kadencji?
- Jak wiemy, plan rewi-

talizacji Rynku przewi-
dziany jest na lata 2015-
2020 i myślę, że istnieje 
duża szansa na jego remont 
podczas trwania obecnej 
kadencji Pana Burmistrza 
i Rady Miejskiej. 

- Czy samorząd 
będzie wspierał 
wojnicki komisariat 
policji? Komendant 
zwracał się o dofi-
nansowanie zakupu 
nowego pojazdu…
- Jak najbardziej, Samo-

rząd Miasta i Gminy 
Zakliczyn współpracował, 
współpracuje z wojnic-
kim komisariatem policji 
i zamierza robić to nadal, 
dlatego też zdecydowano 
wspomóc finansowo komi-
sariat poprzez przezna-
czenie pieniędzy na zakup 
nowego pojazdu.

- Czy ten model 
jedynie patrolo-
wania terenu okazał 
się trafny, czy też 
istnieje koniecz-
ność reaktywacji 
posterunku policji 
w Zakliczynie?
- Czy jest trafny? Hmm, 

myślę, że jest to słuszny 
wybór, mając ograniczone 
środki. Niewątpliwie jed-
nak, jeżeli znajdą się środki 
pieniężne, to przywrócenie 
posterunku policji w Zakli-
czynie będzie z pożytkiem 
dla nas wszystkich. 

- Podczas otwarcia 
nowego placu zabaw 
przy szkole filialnej, 
obecne tam mamy 
i dyrektor Gwiżdż 
rzucili pomysł 
budowy tutaj przed-
szkola. To realna 
propozycja?
- Myślę, że tak jak ja, 

każda z mam w Charzewi-

cach chciałaby, by powstało 
u nas przedszkole. Niestety, 
jednak prawie wszystko 
zależy od tego, czy zostaną 
przyznane środków finan-
sowe na ten cel. 

- Czy mieszkańcy 
nadal skarżą się na 
hałas ze żwirowni 
Wolimexu?
- Nie docierały do mnie 

żadne głosy sprzeciwu czy 
skarg na hałas pochodzący 
ze żwirowni. 

- Rozumiem, że 
problem został 
rozwiązany. Jakie 
są główne zamie-
rzenia przyszło-
rocznego budżetu? 
Kiedy możemy się 
spodziewać uchwa-
lenia finansów 
gminy na rok 2016?
- Zamierzeń przyszło-

rocznego budżetu jest 
wiele, do głównych należą: 
budowa przedszkola 
w Zakliczynie, wykonanie 
kanalizacji oraz dołącze-
nie do już istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, potrzeba 
wodociągów szczegól-
nie w tych miejscach, 
w których latem brakuje 
wody pitnej, oraz budowa 
chodnika przy drodze 980 
z Charzewic do Melsz-
tyna, ponadto wykonanie 
oświetlenia w najbardziej 
newralgicznych miejscach 
gminy.

- Dziękuję za 
rozmowę.

Rozmawiał: 
Marek Niemiec

Chcę dobrze reprezentować 
interesy współmieszkańców
Rozmowa z Urszulą Łośko – Radną Rady Miejskiej z Charzewic

Promesa na odbudowę 
drogi w Gwoźdźcu

Gmina Zakliczyn 
zrealizowała projekt 
„Odnawialne źródła 
energii szansą 
poprawy stanu środo-
wiska naturalnego”. 
Łączny koszt zadania 
to 721 tys. zł. 646 tys. 
zł to dofinansowanie 
z Unii Europejskiej 
(85 %), w ramach 
środków Małopol-
skiego Regionalnego 
Programu Operacyj-
nego 2007 – 2013.

Projekt polegał na zain-
stalowaniu urządzeń foto-
woltaicznych na terenie 
Zakładu Usług Komunal-
nych w Zakliczynie. Dzięki 
temu zakład rachunki za 
energię elektryczną będzie 
otrzymywał mniejsze i nie 
będzie trzeba podnosić 
mieszkańcom opłat za 
odprowadzane ścieki.

W sumie pojawiło się 
357 sztuk paneli, każdy 
o mocy 280 W. Łączna 
moc instalacji fotowol-
taicznej to 99,96 kWp. 
Wyprodukowana ener-
gia odnawialna zasilała 
będzie urządzenia oczysz-
czalni ścieków w Zakli-

czynie. Szacuje się, że 
realizacja tego projektu 
przyniesie obniżenie 
kosztów zużycia energii 
elektrycznej w obiektach 
oczyszczalni ścieków 
w wysokości około 44 
tys. zł rocznie oraz efekt 
ekologiczny w postaci 

redukcji emisji gazów 
cieplarnianych.

Przedsięwzięcie przy-
czyni się do poprawy 
jakości życia mieszkań-
ców Gminy Zakliczyn 
oraz stanu środowiska 
naturalnego w gminie.

Rafał Kubisztal

Prąd ze słońca
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Panele zajmują spory teren od wałów przeciwpowodziowych do budynków ZUK
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Kończą się prace 
nad przygotowaniem 
„Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla 
gminy Zakliczyn na 
lata 2015-2020”. Prace 
nad jego reali-
zacją zaczęły się na 
początku lutego br. 
Podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej doku-
ment był omawiany 
i poddany pod głoso-
wanie.

Gmina Zakliczyn jako 
jedna z wielu gmin w Pol-
sce ubiegała się i uzyskała 
dofinansowanie na opraco-
wanie „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej w ramach 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środo-
wisko 2007 – 2013 Prio-
rytet IX. Infrastruktura 
energetyczna przyjazna 
środowisku i efektywność 
energetyczna Działanie 
9.3. Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej – Plany gospo-
darki niskoemisyjnej”.

Gmina Zakliczyn pozy-
skała dofinansowanie, które 
pokrywa 85 proc. kosztów 
opracowania planu.

Głównym zamierze-
niem Planu jest przyczy-
nienie się do osiągnię-
cia celów określonych 
w pakiecie klimatyczno-
-energetycznym do roku 
2020, tj.: 
■ zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych, 
w tym redukcja emisji 
CO2 o 20% w roku 2020 
w porównaniu do roku 
1990,
■ zwiększenie wykorzysta-
nia energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, z 7% 
do 15% w 2020 roku,
■ zmniejszenie zuży-
cia energii finalnej, co 
ma zostać zrealizowane 
poprzez zwiększenie efek-
tywności energetycznej 
w 2020 roku o 20%,
■ poprawa jakości powie-
trza na obszarach, na 
których odnotowano 
przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń w powie-
trzu oraz na których 
realizowane są programy 
(naprawcze) ochrony 
powietrza (POP) i plany 
działań krótkotermino-
wych (PDK).

Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej jest potrzebny, 
aby instytucje i mieszkańcy 
gminy w przyszłości mogli 
uzyskać dofinansowanie 
na działania zmierza-
jące do osiągnięcia celów 
pakietu klimatyczno-ener-
getycznego Europy (np. na 

przedsięwzięcia polegające 
na termomodernizacji 
budynków użyteczności 
publicznej, montażu insta-
lacji odnawialnych źródeł 
energii, budowie obiektów 
pasywnych/energoosz-
czędnych, wymianie urzą-
dzeń na energooszczędne, 
wykorzystaniu energii 
odpadowej czy moderni-
zacji sieci dystrybucyjnej).

Celem wprowadzenia 
Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej jest wskazanie 
działań, które posłużą do 
poprawy jakości powietrza 
w gminie Zakliczyn, zmak-
symalizowanie wykorzy-
stania energii odnawialnej 
oraz zwiększenie efektyw-
ności energetycznej. 

Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej obejmuje ocenę 
aktualnego stanu środo-
wiska wraz z identyfikacją 
obszarów problemowych, 
stworzenie bazy emisji CO2 
w oparciu o inwentaryzację 
źródeł ciepła oraz moni-
toring emisji na terenie 
gminy. Wskazanie opty-
malnych działań na okres 
objęty planem i określenie 
poziomu redukcji CO2 
w stosunku do bazowego 
roku, jak i określenie 
redukcji zużycia energii 
finalnej. Określenie ten-
dencji zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych. Plan 
zawiera też wdrażanie 
programu z uwzględnie-
niem jego monitorowania 
oraz wykaz przedsięwzięć 
racjonalizujących użytko-
wanie ciepła, energii elek-
trycznej i paliw gazowych 
i ich źródła finansowania.

D ł u g o t e r m i n ow e 
korzyści z opracowania 
Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej są następujące:
■ łatwiejszy dostęp do fun-
duszy krajowych i unij-
nych na dofinansowanie 
inwestycji związanych 
z ochroną atmosfery, efek-
tywnością energetyczną 
i OZE w gminie w latach 
2014-2020,
■ oszczędności w budżecie 
gminy,
■ poprawa jakości powie-
trza na terenie gminy.

Dziękujemy mieszkań-
com, firmom i instytucjom 
za współpracę podczas 
przygotowania Planu, 
pomoc w zebraniu danych 
za pośrednictwem ankiet 
oraz cenne uwagi. Mamy 
nadzieję, że przygotowany 
dokument przyczyni się 
do poprawy jakości życia 
w gminie.

Dla rozwoju infrastruk-
tury i środowiska!

Paulina Waryas, UM

Pod takim  tytułem 
odbyła się 6 listo-
pada br.  konferencja 
zorganizowana przez 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Zakliczynie. 

W konferencji udział 
wzięli radni miasta i gminy 
Zakliczyn, sołtysi, policja, 
przedstawiciele oświaty, 
służby zdrowia, kurato-
rzy społeczni Sądu Rejo-
nowego w Brzesku, pra-
cownicy socjalni GOPS, 
przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych.

Celem konferencji było 
upowszechnianie wie-
dzy z zakresu przemocy 
w rodzinie i możliwości 

uzyskania pomocy. Naj-
ważniejszym punktem 
konferencji było szkolenie 
prowadzone przez specjali-
stę z zakresu przeciwdzia-
łania przemocy, pracow-
nika Wydziału Polityki 
Społecznej przy Urzędzie 
Marszałkowskim w Krako-
wie - Jerzego Szczepańca. 
Zebrani mieli możliwość 
zgłębić zagadnienia prze-
mocy: definicje przemocy 
prawną i  psychologiczną, 
cykl przemocy, kierunki 
pracy z osobami dotknię-
tymi przemocą oraz oso-
bami będącymi sprawcami 
przemocy. W kolejnym 
punkcie konferencji było 
wystąpienie dzielnicowego 
gminy Zakliczyn - Adama 

Kuli, który odniósł się do 
skali problemu przemocy 
w rodzinach w gminie 
Zakliczyn. Przybliżył zebra-
nym procedurę Niebieskiej 
Karty oraz kompetencje 
Policji wynikające z tejże 
procedury. Zaś przedsta-
wiciel oświaty, pedagog 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Zakliczy-
nie Joanna Dobrzańska, 
zaprezentowała współpracę 
placówek oświatowych 
z Gminnym Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. 
Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie. Szkoły 
uczestniczą w realizacji 
kampanii informacyjno-
-edukacyjnej w zakresie 
przeciwdziałania prze-

mocy w rodzinie, prowa-
dzą zajęcia dla uczniów 
w ramach szkolnej profi-
laktyki, pracują w grupach 
roboczych w sytuacji, gdy 
w rodzinie występuje prze-
moc i są małoletnie dzieci 
wymagające wsparcia 
i ochrony. 

Konferencję podsu-
mowała przewodnicząca 
Zespołu Interdyscypli-
narnego Teresa Motak. 
Przedstawiła zebranym 
członków Zespołu Interdy-
scyplinarnego, który działa 
od 2010 roku. Przybliżyła 
zadania Zespołu, zaplecze 
pomocowe, którym dys-
ponuje gmina, mianowi-
cie pomoc psychologiczną 
i prawną. Dyżury psycho-
loga, radcy prawnego, 
pełnomocnika burmistrza 
ds. profilaktyki, przewod-
niczącej ZI odbywają się 
według harmonogramu 
w Punkcie Konsultacyjno-
-Informacyjnym, w Bur-
mistrzówce w Ratuszu. 
Uczestnicy konferencji 
mieli możliwość twórczej 
dyskusji, zadawania pytań 
i uzyskania na nie odpo-
wiedzi udzielanej przez 
specjalistów z zakresu 
przemocy w rodzinie. 

Tekst i fot.  
Teresa Motak

Przewodnicząca ZI

Zakończył się remont 
głównej sali remizy 
w Filipowicach. 
Zadanie było reali-
zowane w okresie 
od 23 lipca do 30 
września br. Całko-
wity koszt to kwota, 
dokładnie 54 132,35 
zł, z czego 21 357,00 
zł to środki pocho-
dzące z programu 
„Małopolskie Remizy 
2015” (z Urzędu 
Marszałkowskiego 
w Krakowie), zaś 32 
481,75 zł to środki 
otrzymane z budżetu 
Gminy Zakliczyn. 
293,60 zł to środki 
własne jednostki.

Filipowiccy fajer-
mani od dawna zabiegali 
o remont stropu. I to teraz 

im się udało z nawiązką. 
Wymieniona została 
konstrukcja stropu, pod-
wieszono sufit z ocie-
pleniem, do tego szpa-
chlowanie i malowanie 
ścian, wymiana drzwi 
wejściowych do remizy 
oraz drzwi wejściowych 
do sali głównej. Ponadto 
cyklinowanie i malowanie 
podłogi, wymiana instala-
cji elektrycznej w sali głów-
nej oraz montaż nowego 
oświetlenia. Głównym 
wykonawcą, wyłonionym 
w konkursie ofert, była 
firma „BKR” Krzysztofa 
Wójcika z Brzozowej. 

- Wniosek do programu 
„Małopolskie Remizy 
2015” został przygoto-
wany w Urzędzie Miejskim 
przez panią Małgorzatę 
Wojtanowską. Procedurę 

związaną z wyłonieniem 
wykonawcy (przygoto-
wanie zapytań, stosowne 
umowy i porozumienia) 
oraz sprawy związane 
z rozliczeniem dotacji – 
sprawozdania opisowe 
i finansowe oraz wszelkie 
protokoły zostały przy-
gotowane przeze mnie 
– mówi p.o. prezesa jed-
nostki, radny Józef Woj-
tas. - Wszelkie rozliczenia 
i sprawozdania zostały zło-
żone do Urzędu Miejskiego 
zgodnie z umową do dnia 
15 października. Kierow-
nikiem budowy i zara-
zem autorem projektu na 
przebudowę stropu był 

mgr inż. Tadeusz Świder-
ski. Inwestycja była długo 
oczekiwana przez lokalne 
środowisko, gdyż z sali 

głównej remizy korzy-
stają nie tylko strażacy, ale 
praktycznie całą społecz-
ność Filipowic. W remi-
zie funkcjonuje bowiem 
świetlica wiejska, aktyw-
nie działa Koło Gospodyń 
Wiejskich, to tutaj ćwiczą 
i koncertują muzycy Stra-
żackiej Orkiestry Dętej. 
Sala wykorzystywana 
jest jako miejsce spotkań 
mieszkańców Filipowic 
podczas zebrań wiejskich 
oraz wszelkiego rodzaju 
imprez i uroczystości, któ-
rych nie brakuję na naszym 
terenie. Cieszy fakt, że po 
skończonym remoncie 
w prace porządkowe - 
oprócz strażaków i pani 
świetlicowej - Barbary 
Olchawy - zaangażowały 
się również panie z Klubu 
Przyjaciół SOD: Małgo-
rzata Soska, Anna Kopeć, 
Kinga Wojtas, Iwona Bie-
niek. W pracach pomagał, 
oczywiście, od początku 
do końca sołtys Filipowic 
Zygmunt Olchawa. Widać 
więc, że w grupie jest siła 
i razem możemy zdziałać 
znaczniej więcej - czego 
niejednokrotnie Filipowice 
były doskonałym przykła-
dem – dodaje z satysfakcją 
radny J. Wojtas.

Oficjalne otwarcie 
nowej, wyremontowanej 
sali zaplanowano na 28 
listopada.

Marek Niemiec

Przemoc w rodzinie: dlaczego 
i co mamy z nią robić? Projekt współfinansowany jest przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla 
gminy Zakliczyn
– zakończenie prac nad dokumentem

Filipowicka remiza po solidnym liftingu

Po wymianie c.o. i gruntownym remoncie wnętrza, wielofunkcyjna sala 
remizy prezentuje się znakomicie

Nowe drzwi zachęcają do wejścia
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Uroczystość patrio-
tyczna na Mogile 
w Woli Stróskiej 
rozpoczęła się odśpie-
waniem Hymnu Naro-
dowego przy wtórze 
Strażackiej Orkiestry 
Dętej z Filipowic, 
Apelem Poległych 
i montażem słowno-
-muzycznym w wyko-
naniu uczniów Szkoły 
Podstawowej w Stró-
żach. 

Do Apelu, pomordo-
wanych żołnierzy Armii 
Krajowej, pacjentów 
szpitalika polowego AK, 
wezwał radny Rady Miej-
skiej Józef Wojtas. Przed 
polową Mszą św., odpra-
wioną wspólnie przez ks. 
proboszcza Pawła Mikul-
skiego, o. gwardiana Toma-
sza Kobierskiego i kapelana 
weteranów AK, zgroma-
dzonych powitał burmistrz 
Dawid Chrobak.

Wśród uczestników 
uroczystości działacze 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej, 

samorządowcy gminni 
i powiatowi, Anna Czech 
- dyrektor Szpitala im. św. 
Łukasza, prezes tarnowskiej 
fundacji Kromka Chleba, 
późniejsza posłanka 
na Sejm, b. burmistrz 
Jerzy Soska. Nie zawiedli 
mieszkańcy okolicznych 
wsi, młodzież szkolna, 
organizacje pozarządowe 
z pocztami sztandarowymi. 
Delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów i zapaliły znicze 
w miejscach naznaczonych 
krwią partyzancką, m.in. 
przy budce i na mogile 
Władysława Mossoczego - 
studenta medycyny z Brze-
ska, opiekującego się ran-
nymi i chorymi kolegami 
z oddziału „Skorego”. On 
sam i ośmiu innych party-
zantów zginęło 5 paździer-
nika 1944 roku, zaskoczeni 
przez hitlerowców.

Po uroczystości gospo-
dynie z Woli Stróskiej 
zaprosiły uczestników 
święta na „partyzancki 
bigos”, wszak ziąb dał się 
wszystkim we znaki. (MN)

fot. Stanisław Kusiak

15 października br. 
w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimna-
zjum w Zakliczynie 
odbył się jednoeta-
powy konkurs histo-
ryczny dla uczniów 
miasta i gminy Zakli-
czyn „Wincenty Witos 
i jego czasy.” 

Pomysłodawcą i orga-
nizatorem Konkursu był 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Zakliczyn – Dawid Chro-
bak. Patronat nad kon-
kursem objął Instytut 
Pamięci Narodowej (IPN) 
- Oddział w Rzeszowie 
i Muzeum Wincentego 
Witosa w Wierzchosławi-
cach. 

W konkursie udział 
wzięło 38 uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych z terenu 
miasta i gminy Zakliczyn.

Konkurs odbył się z oka-
zji 70. rocznicy śmierci 
Wincentego Witosa. Przy-
pomnijmy, że Wincenty 
Witos urodził się 21 stycz-
nia 1874 w Wierzchosławi-
cach, a zmarł 31 paździer-
nika 1945 w Krakowie. Był 
politykiem, działaczem 
ruchu ludowego, trzykrot-
nym premierem Rzeczypo-
spolitej Polskiej i częstym 
gościem w Zakliczynie.

Aby zwyciężyć w kon-
kursie, trzeba było najle-
piej wypełnić test wiedzy 
o Wielkim Polaku. Test 
ułożony został przez IPN 
w Rzeszowie. Ucznio-
wie po napisaniu testu 
zostali ugoszczeni obia-
dem w szkolnej stołówce 
i oczekiwali na wyniki, nad 

którymi pracowała Komisja 
Konkursowa. Ogłoszono 
je o godzinie 11. Nagrody 
ufundowali: IPN Oddział 
w Rzeszowie, Burmistrz 
Gminy i Miasta Zakliczyn 
oraz miejscowi działacze 
Polskiego Stronnictwa 
Ludowego (PSL). Każdy 
uczestnik otrzymał miły 
upominek. Siedmiu naj-
lepszych zgarnęło nagrody 
główne – książki, albumy, 
gry i gadżety elektroniczne. 
Ale wszyscy uczniowie 
czuli się zwycięzcami, gdyż 
mimo rywalizacji atmosfera 
była bardzo przyjacielska.

Na rozdaniu nagród 
pojawili się goście (posło-
wie i miejscowi działacze). 
Konkurs wygrał Tomasz 
Ogórek – uczeń Gimna-
zjum w Paleśnicy. drugie 
miejsce zdobyła Dominika 

Ojczyk, trzecie miejsce 
zajęła Agnieszka Szcze-
cina – obie są uczennicami 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych (ZSP) w Zakli-
czynie. Czwarte miejsce 
zajęli: Monika Kwiek (III 
b) i Andrzej Haus z Gim-
nazjum w Zakliczynie oraz 
Kacper Rylewicz (ZSP 
w Zakliczynie). Piąte miej-
sce zajęła Nowak Angelika 
(ZSP w Zakliczynie).

Podsumowując, jako 
osoba odpowiedzialna 
za przygotowanie i pra-
widłowy przebieg kon-
kursu, chcę podziękować 
za wszelką mi udzieloną 
pomoc następującym 
osobom: Panu Józefowi 
Gwiżdżowi - Dyrektorowi 
ZSPiG w Zakliczynie, Panu 
Burmistrzowi Dawidowi 
Chrobakowi, Panu Zdzi-
sławowi Górnikiewiczowi, 
pracownikom naukowym 
IPN Oddział w Rzeszowie 
– (Zenon Fajger, Michał 
Kalisz, Krzysztof Zając) 
oraz opiekunom uczniów 
– Pani Agnieszce Pomikło 
i Panu Mirosławowi Śle-
dziowi. Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku szkol-
nym uczniowie ponownie 
staną do rywalizacji z wie-
dzy o kolejnym Wielkim 
Polaku minionego stulecia.

Tekst i fot.  
Michał Chruściel

7 listopada br. 
grupa uczniów ze 
Szkoły Podstawowej 
w Zakliczynie wraz 
ze Sztandarem Szkoły 
i opiekunem Krystyną 
Sienkiewicz-Witek 
udała się do Mora-
wicy k. Krakowa. 

Miała tam miejsce 
podniosła uroczystość 
wmurowania kamienia 
węgielnego pod pomnik 
„Niezłomnym – Ojczy-
zna”. Uroczystość rozpo-
częła się w kościele para-
fialnym pod wezwaniem 
Świętego Bartłomieja 
Apostoła, w którym 
odprawiono koncele-
browaną Mszę Świętą za 
poległych Żołnierzy Nie-
złomnych. Następnie przy 
murze, który wkrótce sta-
nie się pomnikiem, odbył 
się Apel Poległych przy-
gotowany przez krakow-
ską Służbę Więzienną. 
W apelu wzięły udział 
poczty sztandarowe oraz 
grupy rekonstrukcyjne. 
Złożono kwiaty pod 
„Krzyżem Katyńskim”. 
Następnie odczytano 
listy od Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy oraz Pre-
miera Beaty Szydło. Na 
uroczystości obecni byli 
także rodzice pana Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy 
i pani Zuzanna Kurtyka.

Pomnik zaprojekto-
wany przez prof. Cze-
sława Dźwigaja będzie 
upamiętnieniem imion 
i nazwisk Żołnierzy Nie-
złomnych oraz ukaże 
wielkość ofiar totalitary-
zmu komunistycznego 

w Polsce. Na pomniku 
umieszczono kamienie 
z miejsc kaźni, aresztów 
i więzień: z Zamku Lubel-
skiego, Aresztu Śledczego 
na Montelupich, Zakładu 
Karnego Nowy Wiśnicz, 
Zakładu Karnego Nowy 
Sącz, Zakładu Karnego 
Tarnów, Aresztu Śledczego 
Kielce i Zakładu Karnego 
Wadowice. Ponadto 
umieszczono na nim 
urny z ziemią i prochami 
z miejsca pochówku na 
warszawskiej „łączce”, 
Gruszowa i Łapanowa, 
jak również z Rudy Kame-
ralnej (z miejsca śmierci 
kapitana Jana Dubaniow-
skiego „Salwy”). W rezul-
tacie na osiemnastome-
trowym murze pomnika 
zostanie wpisanych doce-
lowo około 20 tysięcy 
imion i nazwisk polskich 
bohaterów. Pomysłodawcą 
i inicjatorem projektu jest 
ksiądz proboszcz parafii 
w Morawicy Władysław 
Palmowski. Patronat 
Honorowy nad budową 
pomnika przyjęli: ks. kard. 
Stanisław Dziwisz, Insty-
tut Pamięci Narodowej 
oraz NSZZ „Solidarność”. 
Uroczyste odsłonięcie 
pomnika planowane jest 
na 23 kwietnia 2016 r.

Udział uczniów naszej 
szkoły w uroczystości był 
możliwy dzięki przychyl-
ności Burmistrza Miasta 
i Gminy Zakliczyn pana 
Dawida Chrobaka, który 
na tę okazję użyczył nam 
środka transportu.

Krystyna 
Sienkiewicz-Witek

fot. arch. szkoły

W hołdzie żołnierzom 
niezłomnym…

Żywa pamięć 
o bohaterach AK

Wyniki konkursu historycznego 
poświęconego Wincentemu Witosowi

Dawid Chrobak powitał uczestników patriotycznego mityngu na Mogile

W uroczystości wzięli udział radni miejscy i powiatowi
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Zapraszamy i życzymy szerokiej drogi!
Stacja czynna: 
pon.-pt w godz. 7-18
w soboty w godz. 7-14
tel. 14-66-53-794

Przeglądy techniczne i diagnostyka:
- samochodów osobowych
- samochodów dostawczych
- ciągników rolniczych
- pojazdów zasilanych LPG
- pojazdów sprowdzanych z zagranicy
- pojazdów pokolizyjnych
- motocykli
Ponadto:
- komputerowe ustawienie zbieżności kół
- analiza spalin
- kontrola amortyzatorów
- montaż instalacji gazowych BRC

Stacja Kontroli Pojazdów Kazimierz Bednarek
Zakliczyn, ul. Grabina 6
(na terenie SPU Zakpol)
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19 listopada 1914 
roku na pogra-
niczu Gwoźdźca 
i Charzewic roze-
grała się straszliwa 
bitwa pomiędzy 
armiami rosyjską 
i austro-węgierską. 

Jak krwawy musiał to 
być bój, możemy sobie 
tylko wyobrazić, wszak 
walka odbywała się wręcz, 
ramię w ramię, na białą 
broń. W Czarnym Lesie na 
cmentarzu wojskowym nr 
290 spoczywają żołnierze 
austro-węgierscy, rosyjscy 
i polscy. Na cmentarnym 
wzgórzu specjalna ck kom-
pania grobów wojennych 
wzniosła monumentalny, 
kamienny obelisk. Wojen-
nych nekropolii z I wojny 
światowej jest na naszej 
ziemi wiele, jak choćby te 

w Roztoce czy Paleśnicy. 
Miejsca ponure, pokryte 
licznymi, zbiorowymi 
i pojedynczymi mogiłami, 
we wszechobecnej ciszy, 
zmuszają do zadumy, 
refleksji i modlitwy…

Łącznie w 9 mogiłach 
zbiorowych i 46 pojedyn-
czych spoczywa tu 109 
żołnierzy armii austro-
-węgierskiej, 52 żołnierzy 
armii rosyjskiej, w tym 
gronie nasi rodacy.

Musicie powstrzymać łzy
Żadne życie nie jest wieczne
Prócz życia tego, 
kto poległ z honorem
Za Cesarza i Ojczyznę

Głosi memento wykute 
na jednej z tablic.

U stóp czarnoleskiego 
monumentu co roku gro-
madzą się wierni pobli-

skich parafii, zarówno 
domosławickiej, jak 
i gwoździeckiej. Nie ina-
czej działo się zeszłej nie-
dzieli. W godzinach popo-
łudniowych odmówiono 
tu Różaniec w intencji 
poległych i odprawiona 
została Msza św. z udzia-
łem ks. prałata Michała 
Kapturkiewicza, ks. pro-
boszcza Marka Kądziołki, 
który wygłosił płomienną 
homilię, i ks. Jana Nowa-
kowskiego z Bochni, pro-
boszcza parafii św. Pawła 
Apostoła.

Uroczystości towa-
rzyszyła orkiestra dęta 
z Biskupic Melsztyńskich 
i poczty sztandarowe. Przed 
Eucharystią samorządowcy 
w osobach burmistrza 
Dawida Chrobaka i rad-
nego powiatowego Kazi-
mierza Kormana oraz dele-
gacje szkół złożyli wiązanki 
kwiatów i zapalili znicze.

Koncert scholi zakoń-
czył tę szczególną modli-
twę na charzewickich 
Pomnikach.

Tekst i fot.  
Marek Niemiec

W przeddzień Naro-
dowego Święta 
Niepodległości, 
w hali sportowej 
Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimna-
zjum w Zakliczynie 
spotkała się społecz-
ność placówki, by 
uczcić 97. rocznicę 
powstania niezawisłej 
i suwerennej Polski. 

O meandrach histo-
rii opowiadał program 
w wykonaniu uczniów 
szkoły, opracowany i przy-
gotowany przez grono 
wychowawców, który 
obfitował w nastrojowe 
wykonania pieśni legio-
nowych i patriotycznych, 
z komentarzem w stylu... 
Bogusława Wołoszań-
skiego.

Uroczystość zbiegła 
się z rozstrzygnięciem 
konkursów o tematyce 
niepodległościowej, pla-
styczne prace zaprezento-
wano w sali na planszach. 
Laureaci otrzymali z rąk 
pana burmistrza dyplomy 
i nagrody książkowe. 
Doceniono też autorów 
zwycięskich wieńców 

w powiatowym konkursie 
w Łowczówku.

Na zakończenie Adam 
Pyrek, opiekun Grupy 
Ballada, zaprezentował 
clip z autorską piosenką 
zespołu w aranżacji 
Krzysztofa Pyrka, świeżo 
upieczonego studenta 
krakowskiej Akademii 
Muzycznej, do słów Anny 
Szczepańskiej i muzyki 
pana Adama. Ballada 
o Dunajcu weźmie udział 
w specjalnym konkursie 
o randze ogólnopolskiej, 
na którą będzie można 
oddać glosy w interneto-
wym plebiscycie. Szcze-
góły już wkrótce.

Tekst i fot.  
Marek Niemiec

W Narodowym Dniu 
Niepodległości zakoń-
czyła się przygoda 
grupy młodzieży 
z Zakliczyna 
z tarnowskim Teatrem 
Nie Teraz. 

Przejawiający artystyczne 
talenty, młodzi adepci sztuki 
teatralnej wzięli udział 
w projekcie „Wiatr Wolności 
– Wymarsz”, którego zwień-
czeniem było zaprezentowa-
nie się w rodzinnym Zakli-
czynie, a także w Tuchowie, 
Żabnie i Ołpinach.

Główną osią projektu 
były warsztaty teatralne 
prowadzone przez akto-

rów i muzyków Teatru Nie 
Teraz, ale również spotka-
nia z autorytetami. Mło-
dzież pracowała w trybie 
zjazdowym w Tuchowie 
i Burzynie w październiku, 
by w listopadzie móc opo-

wiadać o wolności, jako 
najwyższej wartości.

Widowisko oparte 
na motywach repor-
tażu wojennego Juliusza 
Kadena-Bandrowskiego 
o tytule „Piłsudczycy” obej-

rzało łącznie przeszło 600 
osób. Wybrzmiały pieśni 
legionowe, przysięga wier-
ności Ojczyźnie, męska 
część grupy opowiedziała 

o harcie ducha polskiego, 
żeńska natomiast pokazała 
swą gotowość, aby czekać 
aż dzielni chłopcy wrócą 
z wojny.

II edycja projektu „Wiatr 
Wolności”, podobnie, jak 
przed rokiem, wpisywała 
się również w Małopolski 
Program Obchodów 100-
lecia I wojny światowej. Już 
wiadomo, że planowana jest 
kontynuacja tego patrio-
tycznego przedsięwzięcia. 
Wartym nadmienienia jest 
fakt, że Teatr Nie Teraz 
spędzał już po raz czwarty, 
rok po roku, Święto Nie-
podległości 11 listopada 
z publicznością Zakliczyna.
www.nieteraz.pl
www.fb.com/nieterazteatr
www.pierwszawojna.info

(AO)
fot. Stanisław Kusiak

Opowiedzieli teatrem o Wolności, jako najwyższej wartości

W duchu 
patriotycznym…

Musicie 
powstrzymać łzy…
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„Doktor Stanisław 
Mroczkowski to 
postać związana 
z ziemią zakliczyńską. 
Człowiek, który 
bardzo pozytywnie 
zapisał się w pamięci 
mieszkańców Zakli-
czyna i okolic. 

Urodzony w Tarnowie 16 
stycznia 1904 roku w rodzi-
nie mieszczańskiej, syn 
Tadeusza i Emilii (z domu 
Figiel lub Feigel) Mrocz-
kowskich. Z wykształce-
nia lekarz, wiele lat zwią-
zany z ośrodkiem zdrowia 
w Zakliczynie.

To fragment prelekcji 
dr. Pawła Skoruta - pra-
cownika naukowego Uni-
wersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, byłego pra-
cownika IPN w Krakowie, 
wiceprezesa Stowarzysze-
nia Józefa Piłsudskiego, 
przyjaciela Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Zakliczynie, regular-
nie przekazującego zakli-
czyńskiej młodzieży swoją 
bogatą wiedzę nt. najnow-

szej historii Polski. Pełną 
biografię naszego wybit-
nego krajana zamiesz-
czamy obok.

Gośćmi Święta Patrona 
Szkoły, marszałka Józefa 
Piłsudskiego, byli w przed-
dzień Narodowego Święta 
Niepodległości państwo 
Zofia i Andrzej Struga-
łowie z Zakliczyna, naj-
bliższa rodzina doktora 
Stanisława Mroczkow-
skiego, wspaniałej postaci 
wprowadzonej do Galerii 
Wielkich Polaków. Pani 
Zofia uroczyście odsłoniła 
specjalną tablicę w holu 
szkoły poświęconą dok-
torowi Mroczkowskiemu, 
wpisała się do księgi 
pamiątkowej.

Podczas akademii uho-
norowano również Józefa 
Bolechałę - emerytowa-
nego pracownika szkoły - 
Medalem Pro Memoria za 
„wybitne zasługi w utrwa-
laniu pamięci o ludziach 
i ich czynach w walce 
o niepodległość”.

Tekst i fot. 
Marek Niemiec

Fundacja DKMS 
Polska (Baza Dawców 
Komórek Macie-
rzystych) zorgani-
zowała spotkanie 
w Ciężkowicach dot. 
pomocy dla Maćka 
Gaja i innych osób 
oczekujących na 
przeszczep szpiku. 

Maciek Gaj ma 16 lat 
i mieszka w Ciężkowi-
cach. Uczy się w 2 klasie 
technikum gastrono-
micznego. Jego najwięk-
szą pasją jest gotowanie. 
Maciek już wie, że w przy-
szłości chciałby być pro-
fesjonalnym kucharzem. 
Niestety, w sierpniu 2015 
roku jego plany i marze-
nia musiały zostać odło-
żone na później. 

Druzgocąca diagnoza 
- ostra białaczka szpi-
kowa, przewróciła życie 
Maćka i jego najbliższych 
do góry nogami. Maciek 
walczy z chorobą każdego 
dnia. Obecnie leczony jest 
chemioterapią. Wspar-
ciem są jego rodzina 
i przyjaciele, którzy pra-
gną jego powrotu do 
zdrowia. Jedyną szansą, 
aby wygrał walkę z cho-
robą jest przeszczepienie 
szpiku od dawcy niespo-
krewnionego! Być może 
jesteś nim TY!

Akcja pomocy Mać-
kowi i innym nadal 
trwa! Zarejestruj się 
jako POTENCJALNY 
DAWCA SZPIKU na: 
http://bit.ly/dawca-dla-
-macka-i-innych

Dopiero  wtedy 
będziemy mogli sprawdzić 
czy możesz pomóc Mać-
kowi lub innym chorym.

„Każdego z nas może 
dotknąć ta choroba. Bar-
dzo chcemy żeby nasz syn 
był zdrowy i mógł spełniać 
swoje marzenia. Proszę 
rejestrujcie się, aby dawać 
innym szansę na życie” - 
apeluje mama Maćka.

Jolanta Mastalerz
w imieniu Maćka 

i całej rodziny

Doktor Stanisław 
Mroczkowski to 
postać związana 
z ziemią zakliczyń-

ską. Człowiek, który bardzo 
pozytywnie zapisał się w pamięci 
mieszkańców Zakliczyna i okolic. 
Urodzony w Tarnowie 16 stycz-
nia 1904 roku w rodzinie 
mieszczańskiej, syn Tade-
usza i Emilii (z domu Figiel 
lub Feigel) Mroczkowskich. 
Z wykształcenia lekarz, 
wiele lat związany z ośrod-
kiem zdrowia w Zakliczy-
nie. Stanisław Mroczkowski 
ukończył Wydział Lekarski 
Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w 1930 r. W aktach 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej jest wzmianka o dokto-
racie z medycyny. W latach 
1930-1932 pracował w Szpitalu 
Powszechnym w Tarnowie. 
W okresie od 1932 do 1939 r. peł-
nił funkcję lekarza okręgowego 
w Tuchowie.

Zmobilizowany w przededniu 
kampanii wrześniowej do wojska 
polskiego, przebywał w Tucho-
wie w dniach 1-7 września 1939 r. 
Od 7 do 17 września maszeruje 
do Łucka, gdzie pozostaje do 20 
listopada tego roku. Od grudnia 
1939 r. do stycznia 1940 r. prze-
bywał we Lwowie u krewnych. 
Aresztowany przez NKWD 12 
stycznia 1940 r. Mroczkowski 
był więziony przez bolszewików 
w Przemyślu, Połtawie i Charko-
wie do września 1940 r. Wywie-
ziony do obozu pracy w Peczor-

łagu, pracował tam w nieludzkich 
warunkach do 1 września 1941. 
Zwolniony na mocy amnestii dla 
więźniów polskich wynikającej 
z umowy polsko-sowieckiej Sikor-
ski - Majski z 30 lipca 1941 r. dotarł 
do Armii Polskiej generała Wła-
dysława Andersa i został do niej 

wcielony 1 października 1941 r.
Przyjęto go do 7. Baonu (Bata-

lionu) Sanitarnego 5. Kresowej 
Dywizji Piechoty. Przeżycia zwią-
zane z pobytem i niewolniczą 
pracą w Związku Radzieckim 
wywarły niezatarte piętno na 
doktorze Mroczkowskim. 

Do armii Andersa dotarł 
resztkami sił, zupełnie wycień-
czony. Podupadł na zdrowiu. 
Doświadczenia niewyobra-
żalnego głodu spowodowały, 
że w trakcie późniejszej praktyki 
lekarskiej wywiad z pacjentem 
rozpoczynał zawsze od pytania: 
„Czy pacjent nie jest głodny, czy 
jadł tego dnia”. Pytanie to w kon-
tekście przeżyć osobistych pana 
doktora nabierało dodatkowego, 

niemalże symbolicznego znacze-
nia. W 7.  Baonie Sanitarnym 
pełnił funkcję ordynatora izby 
chorych. W armii Andersa posia-
dał wtedy stopień szeregowego. 
W krótkim czasie awansował do 
stopnia kaprala, sierżanta i sier-
żanta podchorążego. 22 sierpnia 

1942 r. przybył transportem 
ze Związku Radzieckiego 
na teren Iranu, ponieważ 
w związku z kolejnym 
kryzysem w stosunkach 
polsko-sowieckich generał 
Władysław Anders wypro-
wadził swoich żołnierzy 
z „nieludzkiej ziemi” na 
teren Iranu.

2 lutego 1944 r. Stanisław 
Mroczkowski wraz z II Kor-
pusem Polskim generała 
Andersa wylądował na Pół-

wyspie Apenińskim. Do 23 kwiet-
nia brał udział w walkach nad 
rzeką Sangro. Od 24 kwietnia do 
31 maja 1944 r. brał udział w nie-
zwykle zaciętych walkach z elitar-
nymi oddziałami niemieckimi na 
linii Gustawa i linii Hitlera. Celem 
tych walk był otworzenie alian-
tom drogi na Rzym. Szczególnie 
zaciekłe walki miały miejsce pod 
Monte Cassino w pierwszej poło-
wie maja. Doktor Mroczkowski 
był wtedy ordynatorem w 3. Szpi-
talu Wojennym w stopniu podpo-
rucznika we wspomnianej wyżej 
5. Kresowej Dywizji Piechoty. 
Polscy lekarze operowali ciężko 
rannych na pierwszej linii walk 
w bardzo trudnych warunkach 
ciągłego ostrzału ze strony Niem-

ców. Po zdobyciu Monte Cassino 
18  maja 1944 r. Mroczkowski 
wraz z żołnierzami II Korpusu 
kontynuował zwycięski marsz na 
północ Włoch. Od 1 czerwca do 
4 września 1944 r. walczył na Linii 
Gotów i brał udział w wyzwalaniu 
Ancony. Od października 1944 r. 
do maja 1945 r. brał udział w wal-
kach w północnych Apeninach 
nad rzeką Senio i w zwycięskiej 
bitwie o Bolonię. Do wyzwolonej 
Bolonii jako pierwsi weszli wła-
śnie żołnierze 5. Kresowej Dywi-
zji Piechoty generała Gustawa 
Łowczowskiego. Po zakończe-
niu działań wojennych we Wło-
szech Stanisław Mroczkowski 
pełnił nadal funkcję lekarza w 5. 
Kompanii Sanitarnej 5. Kreso-
wej Dywizji Piechoty. 30 wrze-
śnia1946 r. Mroczkowski przybył 
transportem z Włoch na teren 
Wielkiej Brytanii. Do Polski, opa-
nowywanej w tym okresie przez 
komunistów, zdecydował się wró-
cić w 1947. Do kraju przybył 24 
czerwca 1947 r. przez Gdańsk.

Doktor Stanisław Mroczkow-
ski po powrocie do ojczyzny 
zamieszkał początkowo w Tarno-
wie przy ulicy Kaczkowskiego 5. 
W 1948 r. wymeldował się z Tar-
nowa i przybył do Zakliczyna. 
Rozpoczął pracę w Ośrodku 
Zdrowia w Zakliczynie jako lekarz 
i kierownik ośrodka. Resztę swego 
życia zawodowego poświęcił spo-
łeczności Zakliczyna i okolic. 
Pracował również w Brzozowej, 
Stróżach i w otworzonej przez sie-
bie tzw. „porodówce” w dworku 

w Lusławicach. Z miejscową 
społecznością związał się rów-
nież poprzez małżeństwo z panią 
Natalią Chwiej - córką Wojciecha 
i Teresy Chwiejów z Woli Stró-
skiej. Bardzo szybko doktorem 
zainteresował się komunistyczny 
aparat bezpieczeństwa powiatu 
brzeskiego. Stwierdzono, że jako 
żołnierz Andersa jest „do obecnej 
rzeczywistości negatywnie usto-
sunkowany” a „do kleru pozy-
tywnie ustosunkowany”. Urząd 
Bezpieczeństwa interesował się 
Stanisławem Mroczkowskim 
poprzez swoich funkcjonariuszy 
i tajnych współpracowników od 
kwietnia 1949 do lipca 1956 r. 
W 1956 r. doktor zaangażował 
się w pomoc dla „braci Węgrów”, 
których zryw niepodległościowy 
został brutalnie stłumiony przez 
Armię Czerwoną. Niewątpliwie, 
traumatyczne przeżycia wojenne 
przyczyniły się do wyraźnego 
pogorszenia stanu zdrowia dok-
tora Mroczkowskiego. W związku 
z postępującą chorobą Parkin-
sona, drżeniem rąk i problemami 
z mówieniem w latach 1958-
61 doktor podejmuje leczenie 
w Krynicy-Zdroju. 

Pogłębiające się problemy 
zdrowotne nie pozwoliły Stanisła-
wowi Mroczkowskiemu w kolej-
nych latach życia być równie 
aktywnym w życiu społeczności 
Zakliczyna, jak do tej pory. Zmarł 
w Zakliczynie 18 lutego 1975 r. 
Pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Zakliczynie.

dr Paweł Skorut

Chwalebna biografia żołnierza gen. Andersa

Pomóż Maćkowi 
i innym!Doktor Mroczkowski 

w Galerii Wielkich 
Polaków

Pani Zofia Strugała wpisuje się do księgi pamiątkowej

Wystawa poświęcona dr. Mroczkowskiemu cieszyła się dużym 
zainteresowaniem
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Trzykrotnie uciekał 
z niemieckiej niewoli. 
Po zakończeniu II wojny 
światowej walczył o wolną 
Polskę. Zginął w 1947 roku 
w obławie urządzonej 
przez Urząd Bezpieczeń-
stwa. Córka Jana „Salwy” 
Dubaniowskiego odsłania 
zapomnianą historię 
niezłomnego żołnierza.

- Ostatni list od ojca przy-
szedł w sierpniu. Był napisany 
na skrawku papieru: „Koło mnie 
w porządku. Nie mam czasu 
pisać. Trzymajcie się mocno. 
Janek”. W listopadzie matka 
zaczęła poszukiwania. Wróciła 
po kilku miesiącach. W dłoni 
miała liść brzozy...

Tancerz
Pani Maria Dubaniowska-

-Guzdek przyjmuje mnie w Prze-
myślu. W 106-letnim domu 
mieszka już szóste pokolenie 
jej rodziny. Na ścianie w salonie 
kilka zdjęć ojca. Jedno z bratem 
majorem Dionizym Dubaniow-
skim, zamordowanym w 1940 
roku w Katyniu, jedno na space-
rze z żoną, kilka z czasów wojny 
i partyzantki. Obok wiszą ordery 
i patent oficerski podpisany przez 
prezydenta Ignacego Mościc-
kiego.

Jan Dubaniowski był czło-
wiekiem o szerokich zaintere-
sowaniach. Władał biegle nie-
mieckim i angielskim. Grywał 
na skrzypcach utwory poważne. 
Nie rozstawał się z nimi nawet 
w partyzantce. Skrzypce prze-
trwały wojnę.

- Bardzo pogodny, pełen życia, 
wyrozumiały dla swoich pod-
władnych... Widać to było jesz-
cze przed wojną w jego relacjach 
z ordynansami. Mama mówiła, 
że jak w koszarach wyznaczano 
ordynansów dla oficerów, więk-
szość chciała być u ówczesnego 
porucznika Jana Dubaniow-
skiego - opowiada pani Maria.

„Salwa” ukończył korpus 
kadetów i szkołę artylerii w Toru-
niu. Po dyplomie rozpoczął 
służbę wojskową w Przemyślu. 
Tu się zakochał w Bolesławie 
z Wachalów. Pobrali się w 1936, 
rok później przyszły na świat 
bliźniaki: Jaś i Marysia.

- Nasz dziadek dobrze zara-
biał. Był dyrektorem lasów 
u księcia Leona Sapiehy. W pre-
zencie ślubnym kupił ojcu konia. 
„Pan oficer na koszarowych jeź-
dził nie będzie” - powiedział. Koń 
się nazywał Tancerz. Rano przy-
jeżdżał ordynans, ojciec wsiadał 
na konia i jechał do koszar, do 
Pikulic, gdzie stacjonował 10. 
Pułk Artylerii Ciężkiej. To był 
ukochany koń ojca... - zamyśla 
się pani Maria.

Tancerz skończył tragicznie. 
Został włączony do zaprzęgu 
radzieckiej armii. Przy skrzyżo-
waniu Krasińskiego i Kołłątaja, 
w pobliżu domu Dubaniowskich, 
stanął i ani myślał pójść dalej. 
Tam Sowieci go skatowali.

Zdjęcie
Kiedy w 1939 roku wybuchła 

wojna, „Salwa” był kapitanem 
artylerii Wojska Polskiego. Brał 
udział w kampanii wrześniowej. 
Pojmany przez Niemców, trafił 
do jenieckiego obozu dla ofice-
rów - Offlagu II b w Choszcznie.

- Uciekał trzy razy. Za dru-
gim razem znaleźli w jego kie-
szeni nasze zdjęcie. Tylko dla-
tego darowali mu życie. Kiedy 
uciekł, przyszedł do nas do domu 
w Przemyślu ukraiński policjant. 
Rodzina go nie znała. Zawołał 
mojego dziadka i kazał mamie się 
pakować: „Niech weźmie dzieci 
i idzie na pierwszy pociąg. Jest list 
gończy za Dubaniowskim”. Spa-
kowała kosztowności i zabrała 
nas na dworzec. Wysiedliśmy 
w Krakowie - relacjonuje pani 
Maria.

Zamieszkali przy ul. Starowiśl-
nej, u babci Karoliny Dubaniow-
skiej. Ojciec przyszedł po kilku 
miesiącach. Gubił ślad. Matka go 
nie poznała. Wkrótce zgłosił się 
do centrali AK.

Babcia
Karolina Dubaniowska miała 

trzech synów. Dionizego, który 
zginął w Katyniu, „Salwę” i naj-
młodszego, Władysława, który 
w czasie wojny był nastolatkiem. 
Jej krakowskie mieszkanie stało 
się punktem kontaktowym AK.

Przy Starowiślnej, w cen-
trum Krakowa, babcia Karolina 
i mama Bolesława zapiekały 
krótką broń w wydrążonym chle-

bie. Na wypadek kontroli chleb 
musiał ważyć tyle, co zwyczajny. 
Tak ukrytą broń dostarczano 
akowcom.

Po wojnie przesłuchiwana 
przez UB sąsiadka oświadczyła, 
że Karolina Dubaniowska poka-
zywała jej okupacyjną gazetę, 
w której zamieszczono nazwisko 
jej syna Dionizego wśród ofiar 
Rosjan w Katyniu. Rozpowiadała 
też, że drugiego syna zamordo-
wali ubecy.

Karolina Dubaniowska 
musiała uciekać z Krakowa. 
Schronienie znalazła w Szklar-
skiej Porębie, u ks. Stanisława 
Bochenka. Duchowny w trakcie 
okupacji współpracował z AK 
w Łapanowie.

Garbarnia
- W czasie pobytu w Krako-

wie AK poleciła ojcu i mamie, 
żeby zatrudnili się w garbarni 
na Ludwinowie. Zaczęto tworzyć 
oddziały partyzanckie. Rodzice 
mieli wywieźć z magazynu skóry 
na buty dla leśnych. Mama gar-
bowała, ojciec był portierem. 
Miał lewe papiery na nazwisko 
Karol Biegun - wspomina córka 
Dubaniowskich.

Misja się powiodła. Wywieźli 
skóry, ale Niemcy zaczęli węszyć 
w garbarni. Jedna pracownica 
nieświadomie wskazała im trop 
prowadzący do „Salwy”. - Na 
pytanie o ojca odparła, że chyba 
jakiś niedorozwinięty jest. Że sie-
dzi nad książką i mówi w dziw-
nym języku. Ani po polsku, 
ani po niemiecku. A on uczył 
się rosyjskiego - tłumaczy pani 
Maria.

Kiedy parę dni później 
Dubaniowscy wracali z Rynku 
Głównego, w pobliżu kamienicy 
zatrzymali ich sąsiedzi. W miesz-
kaniu byli już Niemcy. Tej nocy 
całą rodzinę w tajemnicy wywie-
ziono do Brzezawy, do Katarzyny 
Smagi, ciotki „Salwy”. Ojciec 
poszedł do lasu, a rodzina została 
w Brzezawie do końca wojny.

Komandir
Pani Maria pamięta taką 

scenę... Ojciec przyszedł z oddzia-

łem do domu ciotki Smagi. Był 
późny zimowy wieczór. Dzieci - 
ona razem z bratem Jasiem - były 
już pod pierzyną. Na łóżku leżała 
broń. W pewnym momencie do 
domu weszli rosyjscy partyzanci. 
Mieli na sobie białe kombinezony 
maskujące.

- W rogu izby postawili jakieś 
worki. Jeden z nich wskazał na 
ojca i powiedział, że jest komen-
dantem. Chwilę posiedzieli 
i wyszli. Na drugi dzień ojca 
już nie było. Przyszedł Szymon 
Padlewski, dziedzic z Wieruszyc. 
Wysoki mężczyzna z wąsami. 
Opowiedział, że była u niego 
rosyjska partyzantka. Darowali 
mu życie, ale wszystko zabrali. 
Łup był właśnie w tych workach. 
Tacy partyzanci też byli - kręci 
głową córka „Salwy”.

Pani Maria zastanawia się, 
skąd sowieci wiedzieli, jak 
wygląda jej ojciec. Skąd wie-
dzieli, kto był „komandirem”? 
Przypuszcza, że rozpracowywali 
podziemie niepodległościowe, 
ich struktury i dowództwo.

- Partyzantka rosyjska na tym 
terenie nie stoczyła żadnej walki 
z Niemcami. W innym wypadku 
moja mama wiedziałaby o tym. 
Całą okupację tam przeczekali-
śmy - wyjaśnia.

Niemowy
Zastanawia się, kto był więk-

szym bohaterem. Uzbrojony par-
tyzant z granatem za paskiem czy 
ciotka Smaga i jej matka?

Katarzyna Smaga prowadziła 
w Brzezawie punkt kontaktowy 
AK. Często stacjonowali u niej 
partyzanci „Salwy”. Zestrzelo-
nym nad Krakowem lotnikom 
nosiła jedzenie do lasu. Niemcy 
jej pistolet do głowy przystawiali, 
ale nikogo nie wydała.

A Bolesława Dubaniowska? 
Była u boku męża od początku 
jego życia partyzanckiego, cho-
ciaż nie składała przysięgi. Być 
może „Salwa” ją w ten sposób 
chronił, nie chciał, żeby figuro-
wała w ewidencjach. Z bronią 
i rozkazami jeździła w wagonach 
tramwajowych przeznaczonych 
dla Niemców. Nie miała doku-
mentów, ale doskonale znała 
język. Niczym nie różniła się od 
Niemek.

- Bardzo często z nią jeździ-
liśmy. Tylko nie wolno się było 
odzywać. Jak się Niemcy do 
nas zwracali, mówiła, że dzieci 
biedne, niemowy - wspomina 
córka.

„Jan Dubaniowski był ofice-
rem Wojska Polskiego, a w cza-
sie wojny - oficerem AK. Potem 
był dowódcą poakowskiego 
oddziału partyzanckiego, który 
po rozwiązaniu AK organiza-
cyjnie podporządkował się 
NSZ. Był jednym z najbardziej 
znanych dowódców podziemia 
niepodległościowego w Mało-
polsce. Chciał być wierny 
przysiędze składanej na wier-
ność Rzeczypospolitej. Potrafił 
zadawać UB celne i dotkliwe 
ciosy, tak jak w akcji pod Łapa-
nowem” 

Dr Maciej Korkuć, IPN

Pamięta, jak z matką i bra-
tem jechała do Dębicy. Matka 
w torbie ukryła rozkazy i mapy. 
Niemcy prowadzili regularne 
kontrole drogowe. Nie spraw-
dzali dokumentów, kiedy dostali 
łapówkę. Wkładali głowy do 
samochodów i brali, co się dało: 

Wyklęty w jedwabnej koszuli

Jan Dubaniowski z żoną Bolesławą

Patent oficerski Jana „Salwy” Dubaniowskiego, archiwum rodzinne

Jan Dubaniowski, zdjęcie z 1942 r.
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kiełbasę, masło... Brali swoje 
i puszczali dalej.

- Jechaliśmy kiedyś na becz-
kach z paliwem, które w pew-
nym momencie zaczęły się tlić 
od niedopałka. Matka wyrzu-
ciła nas z auta i skoczyła za 
nami. Złapało nas gestapo. Na 
komisariacie matka kazała nam 
płakać, co rozzłościła Niemca. 
Krzyknął na nas, wtedy wysko-
czyła na niego po niemiecku 
i kazała wezwać dowódcę. Tak 
na niego naskoczyła, że rozkaz 
wydał, żeby nas odprowadzić, 
gdzie zechcemy. Doszliśmy do 
ostatnich zabudowań miasta, 
matka powiedziała do Niemca, 
żeby nie szedł za nami, bo ludzi 
straszy. Noc przesiedzieliśmy 
w krzakach, a rano dostarczyła 
rozkazy i mapy... - relacjonuje 
pani Maria.

Wojna dodała Bolesławie 
Dubaniowskiej 20 lat. Za okupa-
cji oślepła. W piwnicach kliniki, 
gdzie umierali Niemcy, zopero-
wano jej odmę mózgu. Owdo-
wiała jak miała 32 lata. Drugi 
raz nie wyszła za mąż. Zmarła 
z odłamkiem w głowie. Została 
trafiona na terenie Łapanowa, 
w trakcie walk Rosjan z wyco-
fującymi się Niemcami.

UPA
Oddział „Salwy” prężnie dzia-

łał w małopolskiej partyzantce. 
Najgłośniejszą akcję kierowana 
przez niego „Żandarmeria” prze-
prowadziła 31 marca 1946 roku. 
W zasadzce pod Łapanowem 
grupa zastrzeliła od 7 do 10 osób. 
Wśród ofiar był m.in. komendant 
milicji z Bochni i funkcjonariu-
sze UB. Ranni zostali działacze 
komunistyczni.

W marcu 1947 roku „Salwa” 
ujawnił się i na krótko złożył 
broń. - Przyjechał do Przemyśla 
po dłuższym czasie. Wcześniej 
nas odesłał do rodzinnego domu. 
Ojca odwiedził przedstawiciel 
Stanisława Radkiewicza, naczel-
nego szefa bezpieki z Warszawy. 
Namawiał tatę, żeby objął przy-
wództwo w walkach z siłami 
UPA. Kategorycznie odmówił 
- wspomina pani Maria.

- Muszę panu powiedzieć, 
że w czasach UPA Przemyśl co 
wieczór był oświetlony tak, że 
można było szpilkę znaleźć. To 
płonęły okoliczne wsie. Mordo-
wano Polaków... Ojciec nie chciał 
służyć w komunistycznym woj-
sku, które akceptowało sowiecką 
okupację. Zdawał sobie sprawę 
z tego, że UB będzie szukało oka-
zji do zlikwidowania go i zrzuce-
nia winy na Ukraińców - dodaje.

„Salwa” wrócił do lasu.

Obława
Ruda Kameralna, niewielka 

wieś w powiecie tarnowskim. Pan 
Feliks Matras wskazuje miejsce, 
gdzie zginął Jan Dubaniowski.

- Tego domu już nie ma, ale 
dobrze go pamiętam. Naryso-
wałem na kartce. Niech pan 
patrzy. O, tak to wyglądało. Tu 
była droga, obok stał drugi dom. 
Tą ścieżką szło się wzdłuż potoku 
do domu. Obok pastwisko, śliwy 
rosły, a tam stał orzech - wska-
zuje pan Feliks. - Dom? Izdebka, 
kuchnia, sień i stajnia. Z tego, co 
mi córka gospodarzy mówiła, UB 
weszło do kuchni, a on wyskoczył 
oknem i uciekał - dodaje.

Jan Dubaniowski dbał 
o wygląd. Żalił się żonie, że ze 
starej koszuli zostały strzępy. 
Przesłała mu nową. Białą, 

jedwabną. Miał ją na sobie ran-
kiem 27 września 1947 roku.

Ktoś doniósł, że widział 
w Rudzie Kameralnej grupę par-
tyzantów. „Salwa” i jego ludzie 
ukrywali się w domu Jana i Anny 
Rysiów. Córka Rysiów miała 
pięć lat. - Opowiadała, że ojciec 
poszedł do kuchni zapłacić za 
wyżywienie. Był w jedwabnej 
koszuli, spodniach i oficerkach. 
Nie miał broni. W drzwiach sta-
nęli funkcjonariusze UB. Jeden 
z nich wystrzelił serię z karabinu 
- wspomina pani Maria.

Ranny partyzant wyskoczył 
przez okno. Pobiegł w stronę 
potoku. Kiedy przeskakiwał płot, 
dosięgła go kolejna kula. Upadł 
przy potoku.

- Są rozbieżności. Jedni świad-
kowie mówią, że ojciec tak leżał, 
inni, że został dobity strzałem 
w głowę. Dotąd nie dotarłam do 
dokumentu z oględzin zwłok. Nie 
ma też żadnego wyroku oficjal-
nego na tatę. W Rudzie Kame-
ralnej strzelano do bezbronnego 
człowieka. Strzelano, by zabić... 
- pani Maria zawiesza głos.

Kryształ
Mieszkaniec Rudy Kame-

ralnej: - Jedni szli do lasu bić 
komunistów, inni kraść. Teraz 
o odszkodowania walczą ci, co 
Polaków okradali. Podszywają się 
pod AK, wyklętych. Tylko niech 
mnie pan z nazwiska nie podaje.

- Partyzantka była u nas bar-
dzo duża. Nic nie można było 
mówić. Jak ktoś mówił, donosili 

UB i były kłopoty. Tutaj dużo 
wojskowych zginęło. A ja wiem, 
czy Ryś działał w partyzantce? To 
na uboczu było. Córka Rysiowa 
przychodziła do nas w karty 
pograć, ale człowiek był młody. 
Głowy sobie nie zawracał historią 
- mówi Feliks Matras.

Żona Matrasa pokrzykuje 
z drugiego pokoju: - A kto teraz 
panu prawdę powie? Każda wer-
sja inna, a sprawdzić, kto ma 
racę, nie ma jak!

- U nas w rodzinie partyzan-
tów nie było. Ojciec był w oko-
pach na wschodzie. Wrócił. Nie 
chciał opowiadać. Czytać i pisać 
nie umiał. Robił w Rożnowie na 
zaporze u Niemców. Do robót 
przymusowych brali. Nie było 
wyjścia. Starsi wszystko wie-
dzieli, ale przez lata nie chcieli 
mówić - dodaje pan Feliks.

- Zawaliliśmy. Trzeba było spi-
sać relacje tych, co pamiętali, za 
ich życia. Dzisiaj świadków już 
nie ma... Dubaniowski? Człowiek 
kryształ, proszę pana. O tym, co 
się stało, we wsi się nie mówiło. 
Oczywiście, że ktoś doniósł na 
partyzantów. Kto? Nie wiadomo. 
Teraz mamy to wyciągać? Teraz 
rodziny krzywdzić? Za późno. 
O zmarłych dobrze albo wcale 
- podkreśla proszący o anoni-
mowość mieszkaniec wsi.

Ciało
- Zwłoki „Salwy” odwoził na 

cmentarz mój tata. Ukrywał się 
w wiosce, bo Niemcy na przy-
mus brali. Sołtys kazał jechać, 
to pojechał. Pewnie go wybrał, 
bo był przyjezdny. Droga wio-
dła potokiem, obok był las. 
W lesie rozmaita partyzantka. 
Bał się, żeby przypadkowo go nie 
zastrzelili. Nikt mu nie pomagał. 
Paskiem od spodni przywiązał 
ciało i dźwignął z potoku na 
wóz. Potem przykrył gałęziami 
i pojechał na cmentarz do Zakli-
czyna - wspomina Filomena 
Winiarska.

Rozmawiamy w Brzesku. Pani 
Filomena w tygodniu pomaga 
córce. Zajmuje się wnuczką, 
odprowadza do przedszkola. 
Do domu w Rudzie Kameralnej 
wraca na weekend. Pamięta, że 
ojciec niewiele mówił o party-
zantce.

- Nie opowiadał o tym. Może 
się bał? Nie dopytywałam. Czasy 
były niebezpieczne... Grupy par-

tyzanckie działały, służby bezpie-
czeństwa. Ale jedno zapamięta-
łam. Zawsze twierdził, że Ruscy 
większe spustoszenie przynieśli 
niż Niemcy. Konie brali, kradli, 
łapali i gwałcili młode dziew-
czyny po wojnie. Mnie w szkole 
uczyli, że sowieci nas wyzwolili. 
Jak ktoś mówił inaczej, nauczy-
ciele besztali - dodaje.

Liść
Ostatni list przyszedł w sierp-

niu. Był napisany na skrawku 
papieru: „Koło mnie w porządku. 
Nie mam czasu pisać. Trzymaj-
cie się mocno. Janek”. I cisza. 
W listopadzie zaniepokojona 
żona zaczęła poszukiwania 
„Salwy”. Wróciła po kilku miesią-
cach. Była zaziębiona. Zawołała 
dzieci i powiedziała: „Tatuś nie 
żyje. Pamiętajcie - jest pocho-

wany w Zakliczynie. Koło grobu 
rośnie brzoza”. W dłoni miała 
liść. Leżał na grobie...

Miejsca pochówku strzegło 
UB. Rodzina jeździła na grób 
męża i ojca nocą.

- Mam olbrzymią satysfakcję, 
że za pierwsze zarobione pienią-
dze postawiłam ojcu skromny 
nagrobek wbrew zakazowi UB. 
Brat go remontował. W tym roku 
wspólnie z dziećmi postawili-
śmy nowy. Przez wszystkie lata 
komuny co parę miesięcy trzeba 
było tablicę wymieniać. Ubecy 

rozbijali. Dlaczego? Napisane 
było, że to oni go zabili. Pewnie 
w piwnicy wciąż mam zapasowe 
tablice z tego okresu - opowiada 
pani Maria.

Odszkodowanie
Bolesława Dubaniowska przed 

wojną prowadziła kancelarię 
swojego ojca. Po wojnie, do 1956 
roku, nie mogła znaleźć pracy. 
Jak ją dostała, zniszczonymi za 
okupacji dłońmi zawijała plaste-
linę w papier. Była na utrzymaniu 
dzieci.

Pani Maria: - Było ciężko. Od 
1947 roku chodziliśmy z mamą 
i bratem do Żurawicy, do pracy 
w polu. Wychodziliśmy po lek-
cjach, wracaliśmy w nocy. Nie 
było połączenia, w jedną stronę 
z Przemyśla do Żurawicy jest 
sześć kilometrów. Szliśmy pie-

chotą. Kopaliśmy buraki, paśli-
śmy krowy. Robiliśmy wszystko, 
żeby przeżyć. W zamian dosta-
waliśmy ziemniaki, kapustę na 
zimę, cukier, słoninę, mleko.

„Uciekł z niewoli i nadal wal-
czył o wolną Polskę - najpierw 
z Niemcami, potem z sowietami 
i komunistami. Zginął od kul tych, 
którzy sowietom służyli. To był 
los oficerów Wojska Polskiego. 
Jesteśmy im winni pamięć. I sza-
cunek. Oni pokazywali, że nawet 
jak Polska jest zniewolona, to się 
broni, walczy i walczyć będzie, 
aż do odzyskania wolności. Po 
to, aby w wolnym kraju żyli nie 
tylko ówcześnie Polacy, ale także 
ich dzieci, wnuki i prawnuki, czyli 
nasze pokolenia w XXI wieku” 

Dr Maciej Korkuć, IPN

- Chodziliśmy w przycia-
snych ubraniach i butach, ale 
dom był pogodny i radosny. 
Mama powtarzała, że nigdy nie 
płakała, żeby ubecy nie mieli 
radochy... Zapewniła nam śred-
nie wykształcenie, resztę zdoby-
waliśmy z Jasiem sami. Pamięć 
ojca była dla mnie i brata zawsze 
świętością, a jego zasady życiowe 
skrupulatnie egzekwowane przez 
mamę. Patriotyzm? Na pewno 
nie polega na tym, że w jednej 
ręce niesie się biało-czerwoną 
chorągiew, a w drugiej wyrwaną 
płytę chodnikową - dodaje.

Pani Maria ma żal, że za mało 
tłumaczymy dziś o tamtych 
czasach. Nie poświęcamy zbyt 
wiele miejsca historii wyklę-
tych, nie wyjaśniamy, dlaczego 
poszli w las i dlaczego ginęli 
z rąk UB. Wie jednak, że nikt 
tak dobrze nie zrozumie powo-
jennych realiów jak świadkowie 
tamtych czasów.

- Przekopywano ogródki 
domowe, przewracano miesz-
kania. Wdowie po akowcu gro-
żono, że jak coś znajdą, pójdzie 
siedzieć, a ja trafię do domu 
dziecka. Zabrano nam część 
domu i stłoczono na małym 
metrażu... Odszkodowanie za 
zamordowanie ojca? Nie docho-
dziłam. Mój tato walczył o wolną 
i niepodległą Polskę, nie o pie-
niądze - stanowczo akcentuje 
na koniec Maria Dubaniowska-
-Guzdek.

Dariusz Jaroń

Przedruk za zgodą 
autora i redakcji portalu 

INTERIA.PL

„Kiedy przeskakiwał płot dosięgła go kolejna kula. Upadł przy potoku”

„W tym roku wspólnie z dziećmi postawiliśmy nowy pomnik”
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Pożar 
7.07.2015 WESOŁÓW. We wtor-
kowe przedpołudnie jednostka 
OSP Zakliczyn została wezwana 
do pożaru ambony myśliwskiej 
w miejscowości Wesołów. Po 
dojeździe na miejsce okazało 
się, że cała ambona objęta jest 
ogniem. Zastęp podał jeden 
prąd gaśniczy, szybko opanowu-
jąc pożar. Niestety, ze względu 
na łatwopalność materiałów, 
z jakich została zbudowana 
ambona, prawie w całości została 
ona zniszczona. Na miejscu jeden 
zastęp OSP Zakliczyn.

Pożar 
7.07.2015 ZAKLICZYN. Do 
kolejnego pożaru w tym samym 
dniu doszło w Zakliczynie za 
kościołem parafialnym pw. św. 
Idziego. Tym razem strażacy 
zostali wezwani do pożaru traw 
na pobliskiej łące. Pożar został 
szybko opanowany przy pomocy 
tłumic i szybkiego natarcia. 
W akcji brał udział jeden zastęp 
OSP Zakliczyn oraz patrol Policji.

Pożar 
11.07.2015 SŁONA. W sobotę 
około 16:30 dyżurny opera-
cyjny Miejskiego Stanowiska 
Kierowania w Tarnowie otrzy-
mał zgłoszenie o pożarze siana 
w miejscowości Słona. Infor-
macja brzmiała o tyle groźnie, 
że w pobliżu znajdował się las. 
Do zdarzenia zostały skierowane 
dwa zastępy OSP Zakliczyn. Na 
miejscu okazało się, że pożar 
na szczęście został opanowany 
przez mieszkańców pobliskich 
terenów. Działania strażaków 
polegały na dogaszeniu pogo-
rzeliska. Na miejscu dwa zastępy 
OSP Zakliczyn.

Zerwany dach
23.07.2015 ZAKLICZYN. 
W wyniku burzy, jaka przeszła 
przez Zakliczyn i pobliskie miej-
scowości, jednostki z całej gminy 
miały wiele pracy – najczęściej 
przy usuwaniu powalonych 
i połamanych drzew. OSP Zakli-
czyn interweniowała w tym dniu 
kilka razy. Najgroźniejsza sytu-
acja była w Zakliczynie przy ulicy 
Grabina, gdzie wichura zerwała 
dach z budynku mieszkalnego. 

Jeden zastęp OSP Zakliczyn 
przy pomocy strażaków z PSP 
przez kilka godzin zabezpieczał 
dom plandekami i foliami. Inne 
zastępy interweniowały m.in. 
w Faściszowej, Kończyskach 
i Bieśniku.

Pożar
31.07.2015 GWOŹDZIEC. Do 
groźnie wyglądającego pożaru 
doszło w miejscowości Gwoź-
dziec, gdzie zapalił się budynek 
mieszkalno-gospodarczy. Sytu-
acja była o tyle niebezpieczna, że 
w bliskiej odległości znajdował się 
dom jednorodzinny. Przybyłe na 
miejsce jednostki OSP niezwłocz-
nie przystąpiły do gaszenia pożaru 
i obrony innych zabudowań. Na 
szczęście pożar udało się opano-
wać. Jednak ze względu na fakt, 
że w budynku składowane było 
siano, potrzeba było zaangażo-
wać do dogaszania ciężki sprzęt 
w postaci koparek. Po 7 godzi-
nach ciężkiej pracy pożar został 
całkowicie ugaszony. Na miejscu: 
dwa zastępy OSP Zakliczyn, OSP 
Gwoździec, OSP Filipowice, OSP 
Charzewice, PSP Tarnów – Siedli-
ska, PSP JRG 2.

Poszukiwania
8.08.2015 WESOŁÓW. Mie-
siąc sierpień stał pod znakiem 
wielkich upałów w całym kraju. 

Ciepło sprawia, że ludzie szu-
kają chłodu w wodzie. Taka 
sytuacja była w przypadku 
dwóch młodych mężczyzn, 
którzy przyjechali się wykąpać 
nad rzekę Dunajec na wysoko-

ści Wesołowa. Niestety, wybrali 
miejsce bardzo niebezpieczne ze 
względu na głębokość i panujące 
tam wiry. Zeszli pod wodę i już 
spod niej nie wypłynęli. Ratow-
ników wezwali świadkowie, 
którzy widzieli całe zajście. Do 
akcji skierowano OSP Zakliczyn 
z łodzią, PSP Tarnów z łodzią 
oraz zastęp nurków z JRG 2 
w Tarnowie. Po przeszło dwóch 
godzinach udało się odnaleźć 
ciało jednego z nich. Poszuki-
wania drugiego nie odniosły 
skutku. Ze względu na zmrok 
postanowiono akcję poszuki-
wawczą przełożyć na następny 
dzień. Od rana na miejscu pra-
cowały łodzie i nurkowie przy 
pomocy najnowocześniejszego 
sprzętu, m.in. kamery termo-
wizyjnej. Jednak ciało drugiego 
mężczyzny zostało odnalezione 
dopiero na trzeci dzień, kilka-
dziesiąt metrów od miejsca, gdzie 
chłopcy weszli do wody. To jest 
kolejny przykład, jak Dunajec 
potrafi być niebezpieczny.

Wypadek
18.08.2015 ZAWADA LANC-
KOROŃSKA. We wtorek tuż 
przed godziną 7 rano na drodze 
wojewódzkiej w miejscowości 
Zawada Lanckorońska doszło 
do zderzenia samochodu oso-
bowego z tirem. Pomimo tego, 

że zdarzenie wyglądało groźnie, 
nikomu nic się nie stało. Strażacy 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia 
oraz uszkodzone samochody. 
Ruch odbywał się wahadłowo. 
Na miejscu: OSP Zakliczyn, PSP 

Tarnów-Siedliska, Pogotowie 
Ratunkowe i patrol Policji.

Wypadek
19.08.2015 ROZTOKA. 19 
sierpnia około godziny 19:40 
jednostka OSP Zakliczyn została 
zadysponowana do wypadku 
z udziałem motocyklisty na dro-
dze wojewódzkiej nr 975 w kie-
runku Tarnowa. Miejsce zdarze-
nia było zabezpieczone przed 
przyjazdem ratowników przez 
motocyklowy patrol policji, który 
kilka minut po wypadku przejeż-
dżał tą trasą. Obecna była rów-
nież pielęgniarka (przypadkowa 
osoba), która zajęła się poszko-
dowanym. Do zadań strażaków 
należało w pierwszej kolejności 
udzielenie pomocy poszkodowa-

nemu i przekazanie go zespołowi 
pogotowia ratunkowego oraz 
kierowanie ruchem. Droga od 
Zakliczyna w stronę Tarnowa 
w tym miejscu była całkowicie 
zablokowana. Kolejne działa-
nia polegały na zabezpieczeniu 
motocykla oraz uprzątnięcie 
jezdni przed przywróceniem 
ruchu na drodze. Na miejscu 
zastęp OSP Zakliczyn, Pogotowie 
Ratunkowe oraz Policja.

Pożar
20.08.2015 WOLA STRÓ-
SKA. W czwartek kilka minut 
przed godz. 9 rano wybuchł 
pożar budynku gospodarczego 
w miejscowości Wola Stróska. 
Sytuacja była skomplikowana ze 
względu na trudny teren dojazdu. 
Na miejsce pierwsza dotarła jed-
nostka ze Stróż, która niezwłocz-
nie przystąpiła do gaszenia 
pożaru. Następnie pojawiły się 
jednostki z Zakliczyna oraz PSP 
Tarnów-Siedliska. Pożar udało 
się opanować po kilkudziesięciu 
minutach. Na szczęście nikomu 
nic się nie stało.

Pożar
20.09.2015 ROZTOKA. Do 
kolejnego pożaru, tym razem 
samochodu osobowego, doszło 
w miejscowości Roztoka. Mał-
żeństwo z dzieckiem, jadąc 
w kierunku Zakliczyna, zauwa-
żyło wydobywający się dym 
spod maski swojego samochodu. 
Natychmiast zatrzymali pojazd 

i przystąpili do próby ugaszenia 
pożaru. Niestety, bezskutecz-
nie. Ogień udało się opanować 
dopiero po interwencji przy-
byłych na miejsce strażaków 
z Zakliczyna. Na szczęście nikt 
nie został ranny. Przednia część 
samochodu uległa całkowitemu 
spaleniu. Na miejscu pracował 
również patrol Policji.

Wypadek
26.09.2015 BIEŚNIK. W miej-
scowości Bieśnik na łuku drogi 
zderzyły się samochód osobowy 
marki Peugeot oraz samochód 
dostawczy marki Renault. 
W samochodzie osobowym 
podróżowało dwóch mężczyzn 
z dzieckiem. Młody chłopiec 
ze względu na złe samopoczu-

cie został zabrany do szpitala. 
Zadaniem strażaków było zabez-
pieczenie miejsca zdarzenia oraz 
pojazdów i kierowanie ruchem. 
Na miejscu pracowały: OSP 
Zakliczyn, PSP Tarnów Siedli-
ska, patrol Policji, pogotowie 
ratunkowe.

Pożar
29.09.2015 LUSŁAWICE. 
W godzinach popołudnio-
wych w miejscowości Lusła-
wice wybuchł pożar w piwnicy 
budynku mieszkalnego. Po przy-
byciu na miejsce dowódca OSP 
Zakliczyn podjął decyzję o wpro-
wadzeniu roty w aparatach ODO 
do środka. W budynku panowało 
całkowite zadymienie. Po kilku-
dziesięciu minutach pożar udało 
się zlokalizować. Pomieszczenia 
zostały oddymione a budynek 
przekazany właścicielowi. W akcji 
brały udział dwa zastępy OSP 
Zakliczyn, PSP Tarnów-Siedliska 
oraz patrol Policji.

Ponadto w III kwartale 2015 
roku strażacy z Zakliczyna ponad 
70 razy dowozili wodę do osób 
potrzebujących, blisko 20 razy 
usuwali gniazda szerszeni, 6 razy 
usuwali powalone drzewa, a po 
razie pompowali studnię i prowa-
dzili poszukiwania. Zanotowano 
również jeden alarm fałszywy.

dh Łukasz Łach
Naczelnik Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zakliczynie 

Raport naczelnika 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Zakliczynie
III kwartał 2015 r.

Pożar w Gwoźdźcu

Pożar ambony

Wypadek motocyklisty w Roztoce

Wypadek w Zawadzie Lanckorońskiej
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Zgodnie ze słowami 
wiersza: „Czy malu-
chem, czy starsza-
kiem, każdy chce być 
przedszkolakiem…”, 
15 października 
br. w Przedszkolu 
Publicznym Nr 1 
w Zakliczynie odbyło 
się uroczyste paso-
wanie dzieci z grupy 
„maluszków” na 
dzielnego przedszko-
laka. 

Uroczystość przed-
szkolną uświetnił swą 
obecnością Burmistrz 
Miasta i Gminy Zakli-
czyn pan Dawid Chro-
bak, a przybyłych licz-
nie rodziców powitała 
dyrektor przedszkola 
pani Lucyna Gondek. 
W dalszej części odbyła 
się część artystyczna, pod-
czas której dzieci odważ-
nie recytowały wierszyki 
i śpiewały piosenki, na 
przykład: „Jestem sobie 

p r z e d s z k o l a -
czek” czy „Zasady 
przedszkolaka”. 
U niektórych 
małych arty-
stów widoczne 
były już talenty 
wokalne i recy-
tatorskie. Całą 
oprawę muzyczną 
i zabawę z dziećmi 

prowadził lubiany przez 
dzieci i pracowników 
pan Tadeusz Malik. Pod 
koniec części artystycznej 
pani dyrektor pasowała 
przedszkolaków i wrę-
czyła im pamiątkowe 
dyplomy. Następnie dzieci 
i rodzice mieli przygoto-
wany poczęstunek i słodką 
niespodziankę od pana 
burmistrza.

Bardzo dziękujemy 
Radzie Rodziców, wszyst-
kim rodzicom oraz pani 
dyrektor Lucynie Gon-
dek za włożony wkład 
i zaangażowanie się 
w przygotowanie tej uro-
czystości oraz złożone 
podziękowania za dobrą 
pracę wychowawczo-
-dydaktyczną nauczyciel-
kom i personelowi przed-
szkola. Dziękujemy panu 
burmistrzowi za przybycie 
i serdecznie zapraszamy 
na kolejne uroczystości 
przedszkolne.

Bożena Kiełbasa

W roku szkolnym 
2015/2016 Szkoła 
Podstawowa im. Lanc-
korońskich w Zakli-
czynie przystąpiła 
do konkursu „Odbla-
skowa Szkoła”. 

Głównym cele kon-
kursu jest zwrócenie uwagi 
nauczycieli, rodziców 
i opiekunów na koniecz-
ność korzystania przez 
uczniów, dzieci z elemen-
tów odblaskowych oraz 
promowanie działalności 
mającej na celu ograni-
czanie zagrożeń w ruchu 
drogowym.

Organizatorami kon-
kursu są: Małopolska 
Wojewódzka Rada Bez-
pieczeństwa Ruchu Dro-
gowego, Wydział Ruchu 
Drogowego KWP w Kra-
kowie, Małopolskie Kura-
torium Oświaty, Małopol-
ski Urząd Wojewódzki, 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Mało-
polskiego. Patron kon-
kursu: Krajowe Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Patronat 
honorowy objęli: Woje-
woda Małopolski – Jerzy 
Miller, Marszałek Woje-

wództwa Małopolskiego 
– Marek Sowa, Małopolski 
Komendant Wojewódzki 
Policji – nadinsp. Mariusz 
Dąbek, Małopolski Kura-
tor Oświaty – Aleksander 
Palczewski.

W związku z akcją pod-
jęto szereg działań, m.in.: 
wykonano gazetki ścienne, 
prowadzono pogadanki 
na temat bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym 
i konieczności noszenia 
odblasków, przeprowa-
dzono konkurs plastyczny 
dla uczniów szkoły pod-
stawowej „Bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym” oraz 

konkurs wiedzy o bezpie-
czeństwie w ruchu drogo-
wym.

Uczniowie klas I-III 
uczestniczyli w zajęciach, 
w których mieli okazję 
poznać zasady udzielania 
pierwszej pomocy, przy-
pomnieli sobie aktualne 
numery alarmowe. W cza-
sie ćwiczeń praktycznych 
uczniowie wykazali się dużą 
wiedzą i umiejętnościami, 
jak również brali udział 
w ćwiczeniach związanych 
z bezpiecznym przechodze-
niem przez jezdnię.

Dzieci z klas drugich 
i trzecich uczestniczyły 
w dodatkowych zajęciach, 
w czasie których rozwijały 
swoje zainteresowania 
związane z bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego. 
Starsi uczniowie Szkoły 
Podstawowej (tj. klasy V 
i VI) wykonywali na zaję-
ciach z techniki odblaski. 
Ponadto odbyło się spo-
tkanie z policjantem, który 
przeprowadził pogadankę 
na temat bezpieczeństwa 
w drodze do i ze szkoły.

Druhowie z Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
z Gwoźdźca: Marek 
Nadolnik, Jarosław Wąs, 

Stanisław Dudek, Bartosz 
Juszkiewicz oraz Grzegorz 
Łośko byli gośćmi szkoły 
filialnej w Charzewicach. 
Strażacy zademonstrowali 
uczniom podstawowe tech-
niki udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
Dzieci pod okiem instruk-
tora same próbowały wyko-
nać resuscytację na fanto-
mach. Strażacy zapoznali 
również uczniów z bardzo 
bogatym wyposażeniem 
tej jednostki używanym 
do gaszenia pożarów, akcji 
ratunkowych na wodzie 
oraz innym dodatkowym 
ekwipunkiem, np. uży-
wanym do akcji z agre-
sywnymi pszczołami lub 
szerszeniami. Ważnym 
punktem tej lekcji ratow-
nictwa był krótki spraw-
dzian ze znajomości nume-
rów telefonów alarmowych, 
który uczniowie zdali na 
piątkę. Czteroletni Krzyś 
zaskoczył strażaków odpo-
wiedzią na jedno z pytań, 
w której zawarł w kilku 
słowach swoją wiedzę, 
podpierając się rysunkiem 
strażaka z numerem tele-
fonu z gazetki klasowej. 

Anna Mróz,  
Beata Strzelec

To już szósta edycja 
„Odblaskowej Szkoły”

Przedszkolaki z PP Nr 1 
gościły pana burmistrza

FOT. MAREK NIEMIEC

R E K L A M A
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- I oto nadszedł ten 
dzień, poprzedzony 
wielkimi przygoto-
waniami…
- Najpierw rekolekcje 

tygodniowe w Kazimierzu 
Dolnym w sanktuarium 
M.B. Kazimierskiej, gdzie 
po raz pierwszy byłem 
po szóstej i rok później 
po siódmej klasie. Dodać 
muszę, że nieopodal 
Dęblina, wiec w powietrzu 
czuć było atmosferę szkoły 
„Orląt”, a od czasu do czasu 
można było widzieć prze-
latujące myśliwce. Ale jak 
wspomniałem wcześniej, to 
nie miało być to.

- Nostalgia za 
skrzydłami jednak 
została… Co było 
dalej?
- Po powrocie do Kra-

kowa ostatnie przygoto-
wania w naszym nowym 
seminarium w Krakowie-
-Bronowicach – można 
powiedzieć, że jeszcze 
prawie na budowie, bo 
tylko pewna część została 
wtedy oddana do użytku. 
W piątek wieczorem złoży-
liśmy wyznanie wiary. Tak, 
wyznanie wiary. Może ktoś 
się dziwić, w końcu zawsze 
można ją utracić. To taki 
skarb, który nosimy, jak 
pisze św. Paweł „w glinia-
nych naczyniach”, i pod-
pisaliśmy całe mnóstwo 
wymaganych dokumen-
tów. To taka „kościelna 
biurokracja”, która w razie 
„W” może wiele pomóc; 
następnie w refektarzu 
kandydaci do święceń (było 
nas pięciu) i kandydaci do 
święceń diakonatu, na klę-
cząco z paskami od habi-
tów na szyjach, prosiliśmy 
współbraci o przebaczenie 

nam naszych przewinień 
i przełożonego o nałożenie 
pokuty. Zazwyczaj jest to 

jakaś pobożna praktyka. 
Wieczór spędziliśmy na 
ostatniej próbie i nastała 
długa noc. Ciężko zasnąć, 
kiedy podejmuje się naj-
ważniejszą w życiu decyzję. 
Ostatnie myśli i podszepty 
tego, któremu takie decyzje 
się nie podobają. Ale jak 
mówi przysłowie: co ma 
wisieć nie utonie. Rano 
powitanie gości – rodziców 
i rodziny. „Dekoracja” kan-
dydatów (założenie strojów 
liturgicznych i do ołtarza 
marsz. Dwie godziny tremy 
– trzeba mieć oczywiście 
mocne nerwy – i jak powie-
dział jeden z Biskupów: oto 
mamy gotowego „księ-
żyka”. Czy gotowy, to bym 
się z nim spierał. W każ-
dym razie wyświęcony. Tej 
gotowości uczę się każdego 
dnia i każdego dnia proszę 
o cierpliwość i wyrozumia-
łość – dla siebie i innych.

Po święceniach otrzy-
maliśmy Celebrety – doku-
menty poświadczające 
o stanie kapłańskim i danej 

nam władzy święceń, tak się 
to szumnie nazywa; i pierw-
szy „przydział”: „referent 
d.s. powołań”. Nie mogłem 
uwierzyć. No ale cóż, stało 
się. Nie lubiłem i nie lubię 
pisać listów, a ta funkcja 
polegała w dużej mierze 
na prowadzeniu korespon-
dencji. I to też było po coś 
w moim życiu... No i oczy-
wiście najważniejsze, cośmy 
otrzymali po święceniach, 
to był zasłużony urlop. Aż 
30 dni. W tym czasie musie-
liśmy odprawić nasze Msze 
św. prymicyjne. Ustaliliśmy, 
że co niedzielę inny z nas, 
abyśmy mogli być wszyscy 
u każdego z nas na jego 
prymicjach. I tak przypadło 
mi na 30 czerwca. Z jednej 
strony, tej organizacyjnej, 
całkiem praktycznie, ale 
tak ogólnie to cały urlop 
oczekiwania na prymicje 
i zaraz po nich do pracy. 
A to już zupełnie nieprak-
tyczne. Dobrze, że w tym 
czasie była jakaś grupa 
dzieci z Ukrainy i dosta-
łem zadanie zaopiekowa-

nia się nimi na cały tydzień. 
Dzięki temu mogłem po 
prymicjach zostać tydzień 
dłużej. Co za ulga. Oczy-
wiście byłem na Prymicjach 
u Pawła w Brodnicy, u Elia-
sza i Nataneala w Ślesinie 
k. Nakła oraz u Arnolda 
w Przyborowie k. Szczepa-
nowa. Normalnie to Neo-
prezbiter powinien zaraz po 
święceniach odprawić Mszę 

św. prymicyjną i może, 
nazwijmy to tak, oficjal-
nie przebywać na urlopie 
u urodziny. A ja? A gdzie 
mogłem wtedy czekać na 
prymicje, wiadomo, że 
u rodziców. Dziś się śmieję 
z tego. Ukrywałem się „jak 
za okupacji” – chociaż nie 
było za to żadnej kary, ale 
tradycja. Chyba za bardzo 
jesteśmy do niej przywią-
zani, my Polacy.

- Piękną tradycją jest 
obrzęd powitania…
- W sobotę po południu 

dnia 29 czerwca 1991 r. 
miało miejsce moje przy-
witanie na granicy parafii. 
Wiec, aby tradycji uczynić 
zadość, musiałem się tam 
pojawić, w Roztoce. Z bra-
tem taty a moim chrzest-
nym, wujkiem Stasiem, 
zrobiliśmy rundę honorową 
(tu nie zdradzę nic, niech 
pozostanie choć odro-
bina tajemnicy z tamtego 
czasu) i tak oto dotarliśmy 
do Roztoki, gdzie już na 
mnie czekano. Powitania, 
wierszyki i bryczka. Pełny 
folklor. Ale daliśmy rady. 
Przed klasztorem czekał o. 
gwardian Cezary. Powita-
nie, procesja do kościoła, 
odprawiłem nabożeństwo 
czerwcowe i rozpoczęły się 
ostatnie godziny czekanie 
na prymicje.

- 30 czerwca, 
niedziela, ten szcze-
gólny dzień i przej-
mująca uroczystość 
w kościele pw. Matki 
Bożej Anielskiej…
- Ubrany w komżę 

i stułę, po błogosławień-
stwie rodziców – dla nich 
też ogromne przeżycie – 
ruszyliśmy w procesji do 
klasztoru. Chyba od tam-
tego czasu nikt nie szedł 
pieszo do kościoła z naszej 
ulicy (śmiech). W zakrystii 
czekały już szaty liturgiczne, 
specjalnie uszyte i wyszyte 
przez p. Bogusię Czubę 
(za co jestem dozgonnie 
wdzięczny), i rozpoczęła 
się Msza św. prymicyjna 
z muzyczna oprawa zespołu 

Franternitas z Krakowa-
-Azorów. Wiersze i gra-
tulacje od przedstawicieli 
różnych stanów - nie mylić 
ze Zjednoczonymi (śmiech). 
Kazanie wygłosił o. Mariusz 
Dębiński, który mnie cał-
kowicie zaskoczył, przypo-
minając słowa mojej babci 
Emilii (zmarłej, gdy byłem 
w nowicjacie), abym był 

dobrym księdzem. Jestem 
przekonany, że każdy, kto 
świadomie i dobrowol-
nie przyjmuje święce-
nia kapłańskie, chce być 
dobrym kapłanem. Każdy 
kto świadomie i dobrowol-
nie wybiera swój zawód 
życiowy chce być dobry 
w tym co będzie robił. I tak 
mamy wokół siebie ludzi, 
o których mówimy, że są: 
nauczycielami, lekarzami, 
kucharzami, piekarzami, 
policjantami, itd., z powoła-
nia. W końcu nikt z nas nie 
lubi „fuszerki” albo „cze-
goś tam z łaski”. Msze św. 
prymicyjną odprawiłem, 
myślę, że i godnie, i waż-
nie (to nie takie proste, 
jak się komuś może wyda-
wać), udzieliłem prymi-
cyjnego błogosławieństwa. 
Niesamowite jest to, że 
szczególnie kapłani całują 
prymicjanta w rękę. Może 
w tamtym czasie tego nie 
rozumiałem, zabierałem tę 
dłoń. Potrzeba czasu, aby 
zrozumieć tę tajemnicę 
daru. To ręka, która roz-
grzesza, która dokonuje 
konsekracji, błogosławi, 
towarzyszy człowiekowi 
w jego ostatniej drodze. Ta 
sama ręka jest narzędziem 
pracy, tej zwykłej ludzkiej, 
fizycznej i tej nadprzy-
rodzonej. Ogromna to 
tajemnica. Może też stać 
się narzędziem krzywdy. 
I o tym powinien pamię-
tać każdy kapłan i być 
świadomy ogromu daru, 
ale zarazem i odpowiedzial-
ności. Po procesji i życze-
niach udaliśmy się do domu 
rodzinnego i tam była ta 
„świecka” część moich 
prymicji. Przy tej okazji 
dziękuję bardzo - po prawie 

25 latach - wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do tej mojej 
uroczystości. Rodzinie – tej 
bliższej i dalszej, sąsiadom, 
a szczególnie mojej kuzynce 
Marcie. Nie dane mi było 
się zrewanżować, ale to jest 
tak samo, jak ze szkołą lot-
niczą. Wydawało się proste, 
a stało się niemożliwe.

- Piękne chwile, ale 
niebawem pojawiły 
się nowe obowiązki.
- Po powrocie do Kra-

kowa trzeba było się zabrać 
do pracy. Pierwsze reko-
lekcje powołaniowe we 
wrześniu w Dursztynie, 
potem powrót do Kra-
kowa i moje „ulubione” 
zajecie: korespondencja. 
Do dziś mam dreszcze na 
samą myśl (śmiech). Nie 
było tak źle. Trening czyni 
mistrza. Przez kolejnych 
pięć lat opanowałem – tak 
mi się wydaje – całkiem 
dobrze arkana korespon-
dencji. Dziś najwięcej czasu 
pożera korespondencja, 
ale ta urzędowa. Czas ferii 
zimowych i wakacji spędza-
łem z młodzieżą w Dursz-
tynie k. Nowego Targu. 
Jedno zdarzenie z ferii 
zimowych zapadło mi głę-
boko w pamięć. Wracałem 
z jednym z księży z zaku-
pów z Nowego Targu (te 
musiałem też sam robić). 
Droga z Nowego Targu do 
Łopusznej była pokryta 
śniegiem a nawet lodem, 
w którym były tylko trzy 
koleiny. Z przeciwka jechał 
samochód ciężarowy. Jedną 
koleinę mieliśmy wspólną. 
A że duży może więcej, 
postanowiłem ustąpić mu 
miejsca. Nie było to łatwe. 
Łyse opony i w dodatku 
letnie (a jakie mogły być 
w 1992 roku?), wpadliśmy 
w poślizg i wylądowaliśmy 
w rowie pełnym śniegu. Nic 
się oczywiście nie stało, bo 
wpadliśmy w biały puch. 
Ciężarowy się zatrzymał. 
Myśmy w międzyczasie 
wysiedli i prosimy o pomoc. 
Kierowca z ciężarówki 
mówi: „Panocki, u nos to 

Rok Życia Konsekrowanego

Wszystko w życiu jest po coś…
Rozmowa z o. Januszem Wróblem OFM – Gwardianem i Kustoszem 

franciszkańskiego klasztoru i sanktuarium Maria Hilf w Amberg w Bawarii

Część 2. Święcenia kapłańskie, 
prymicje i nowe wyzwania

Święcenia o. Janusz otrzymał w Krakowie-Bronowicach

Z Roztoki z o. gwardianem pojechali bryczką

Powitanie w rodzinnych progach

Msza św. prymicyjna w zakliczyńskim kościele Ojców Franciszkanów
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się k... inacy jeździ niz 
u wos na Slonsku. Poce-
kejta, zaroz wom pomoge”. 
No i „ponocek” pomógł. 
Z małym opóźnieniem 
wróciliśmy do Dursztyna. 
Do dziś mamy co wspo-
minać. 

Do moich obowiązków 
należało też przewod-
nictwo franciszkańskiej, 
krakowskiej grupie piel-
grzymkowej, tzw. „sió-
demce”. Niezapomniane 
chwile, cudowna atmos-
fera, wspaniali ludzie. 
Choć dziś bym się już 
chyba nie wybrał.

- Wolisz siedzieć za 
kółkiem?
- W 1996 po zmianach 

po kapitule prowincjalnej 
„wylądowałem” w naszej 
kurii prowincjalnej i byłem 
do dyspozycji prowin-
cjała. Czyli, nazwijmy to, 
„gotowość bojowa”. Jak 
zapewne wielu mieszkań-
ców Zakliczyna pamięta, 
dość wcześnie wszedłem 
w konszachty z pojazdami 
mechanicznymi i otrzyma-
łem prawo jazdy za pierw-
szym podejściem (też 
pozytywna cecha tamtych 
czasów – Ośrodki Ruchu 
Drogowego nie utrzymy-
wały się z oblanych, lecz ze 
zdanych egzaminów). Od 
samego początku mojego 
życia zakonnego byłem 
kierowcą, i w nowicjacie, 
i w seminarium itd., i tak 
jest do dzisiaj. W tym cza-
sie mogłem w Warszawie 
uczęszczać do studium 
dla ekonomów zgroma-
dzeń zakonnych. Po trzech 
latach kolejna kapituła 
i nowe obowiązki jako 
sekretarz i wice-ekonom 
prowincji. Ta nominacja 
to już prawie że „wyrok” 
na siedzenie przy biurku 
albo w samochodzie. 
Oczywiście, przed świę-
tami Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy jeździłem 
do pomocy w spowiedzi 
w naszych klasztorach 
- w Jarosławiu i Bieczu. 
Dzięki Bogu, trwało to 
tylko trzy lata. Następna 
nominacja na ekonoma 
prowincji i wyższego 
seminarium wniosła tro-
chę zmian. Już nie sie-
dzący tryb życia, bo było 
to związane z rożnymi 
przedsięwzięciami, nazwę 
to: „świecka strona orga-
nizowania życia w klasz-
torze”. Uczestniczyłem 
w przeróżnych kursach, 
nawet obsługa kotłowni 
gazowej w firmie „De Die-
trich”. Dzięki temu, mogli-
śmy sporo zaoszczędzić.

- Jak na ekonoma 
prowincji przy-
stało…
- Z mojego ówcze-

snego życia kapłańskiego 
mogę wspominać zwykłe, 
codzienne, duszpaster-
stwo, czyli posługę przy 
ołtarzu i w konfesjonale. 
Całkiem inaczej niż „na 
parafii”. Bez chrztów, 
ślubów i pogrzebów. Ale 
to jest właśnie bogactwo 
wspólnoty. Każdy ma inne 
zadania, inne talenty i cha-
ryzmaty. I całość funkcjo-
nuje bez zarzutu i nikt się 
nie czuje niepotrzebny 
albo niezastąpiony. Nie 
ma „ja zrobiłem”, tylko 
„myśmy zrobili”. My, bo 
ktoś inny w tym samych 
czasie wypełniał inną 
posługę. I to jest sztuka, 
której każdy z nas musi 
się uczyć. Im wcześniej ją 
osiągnie, tym lepiej. Tak 
jest też przecież w naszych 
rodzinnych albo przynaj-
mniej powinno być. Czego 
wszystkim czytelnikom 
Głosiciela życzę. 

- Ta umiejętność 
pracy w grupie 
przydała Ci się 
w późniejszych 
latach? Po jakim 
czasie pojawiła się 
„oferta” posługi za 
naszą zachodnią 
granicą?
- W 2002 roku Pro-

wincja bawarska naszego 
Zakonu, z która współ-
pracowaliśmy od ok. 
1981 r. (nie pamiętam 
dokładnie), postanowiła 
zamknąć klasztor w Land-
shut, w którym pomagali 
moi Współbracia albo 
lepiej spełniali większość 
obowiązków. Oczywi-
ście we wspólnocie był 
zawsze ktoś z prowincji 
bawarskiej. Ogromny 
klasztor - byłe niższe 
seminarium i w dodatku 
szkoła muzyczna. W czasie 
budowy tunelu pod ogro-
dem klasztornym została 
wyburzona połowa klasz-
toru (ta, w której mieściło 
się niższe seminarium – 
w czasie mojego pierw-
szego pobytu w 1991 r. 
można było podziwiać 
okazałość budynku, który 
w 1/3 straszył pustkami), 
dzięki czemu budynek 
stał się bardziej przyja-
zny mieszkańcom, ale 
zawsze mi tam czegoś 
brakowało, ilekroć tam 
byłem (wyobraźmy sobie, 
że wyburzymy jedno 
skrzydło klasztoru zakli-
czyńskiego – nie do przy-
jęcia – tak, ot z sympatii 

dla całej budowli). Na tę 
smutną uroczystość poje-
chałem z o. prowincjałem 
Markiem Wachem. Oczy-
wiście przybyli wszyscy 
współbracia naszej Pro-
wincji, którzy tam posłu-
giwali. Po uroczystości 
jechaliśmy do Dettelbach 
i w drodze odwiedziliśmy 
naszego współbrata o. 
Gabriela Krawca w jego 
parafii w Absberg (diec. 
Eichstätt). W trakcie 
rozmowy wyszło, że nie 
może znaleźć zastępstwa 
na sierpień, na urlop. 
I nagle, i Prowincjałowi, 
i o. Gabrielowi przyszło do 
głowy, że przecież ja mógł-
bym zrobić „szybki kurs 
niemieckiego” i pojechać 
w sierpniu do Absbergu 
(bardzo śliczna miejsco-
wość, położona nad jezio-
rem Brombachsee). Oczy-
wiście w słowach zachęty 
o. Gabriel przekazał, że 
tam „nie ma w tym cza-
sie prawie nic do roboty”. 
A ja, naiwny i nie umiejący 
powiedzieć „nie”, przysta-
łem na propozycję. 

- Ambitne i trudne 
zadanie… Wrzu-
cono Cię na głęboką 
wodę.
- W instytucie austriac-

kim w Krakowie zrobiłem, 
nazwijmy to, „szybki kurs 
niemieckiego”. Po przy-
byciu do Absbergu posta-
wiłem sobie zasadnicze 
pytanie: „po co robiłeś 
ten kurs?”. Dialektu miej-
scowego nie rozumiałem, 
a czy oni mnie rozumieli? 
Pewnie tak, albo i nie. 
W każdym razie na wszyst-
kie Msze św. przychodzili. 
Zaraz na początku okazało 
się, że to nie jest prawda 
z tym „nic do roboty”. 
Dwa kościoły filialne. Na 
samym początku zmarła 
jedna parafianka i trzeba 
było w szpitalnej kaplicy 
„pożegnać zmarłą”. Dla 
polskiego księdza zupeł-
nie coś nowego. Ale jak 
już wspomniałem, co nas 
nie zabije... Dziś z perspek-
tywy czasu sam się śmieję 
z tego „mojego szaleń-
stwa”. Nie wiem, czy tylko 
moim podopiecznym było 
do śmiechu... Ilekroć się 
spotykamy, śmiejemy się 
z tamtego czasu. Skoro 
do dziś się odwiedzamy, 
to raczej był to owocny 
czas. Natomiast jednego 
się wtedy nauczyłem. 
Nie ważne, czy czło-
wiek wszystko rozumie, 
ważne, że ma kapłana, 
obojętnie skąd. Ważne, 
że może pójść do kościoła 
i tam ktoś odprawia Mszę 
św., może przystąpić do 
Komunii św., może z nim 
pożegnać swoich krew-
nych i odprowadzić ich 
na miejsce wiecznego 
spoczynku… Kapłaństwo 
docenia się wtedy, kiedy 
zabraknie kapłana, albo 
jest tylko taki, którego nie 
zawsze rozumiemy. I tak to 
się zaczęła moja „przygoda 
z Bawarią”, o czym w kolej-
nej części.

CDN

- Jak to możliwe, 
Pani Bogusiu, że 
wyszła Pani za... 
bratanka?
- Często żartuję, że nie 

znalazłam męża w Polsce, 
a znalazłam za granicą.

- Jak się państwo 
poznali?
- Oboje studiowaliśmy 

w Olsztynie. Ja w Wyż-
szej Szkole Pedagogicz-
nej, a mój przyszły mąż 
był studentem ówczesnej 
Akademii Rolniczo-Tech-
nicznej. A poznał nas ze 
sobą polski przyjaciel 
mojego męża, który stu-
diował weterynarię na 
ówczesnej ART. Zaprosił 
nas na koncert zespołu 
Oddział Zamknięty. 

- A więc pierwsza 
randka na 
rockowo... Skąd 
Pani pochodzi?
- Urodziłam się 

w Elblągu.
- Czy długo dojrze-
wała decyzja 
o przeniesieniu się 
do męża na Węgry?
- Decyzja nie była 

łatwa. Na początku naszej 
znajomości nawet przez 
myśl mi nie przeszło, że 
mogę opuścić kraj. Będąc 
na pierwszym roku straci-
łam ojca. Więzy rodzinne 
z mamą i siostrą jeszcze 
bardziej zacieśniły się 
z tego powodu. Po sied-
miu latach naszej znajo-
mości i kilku wizytach na 
Węgrzech podjęłam decy-
zję o wyjeździe. Przedtem 
oczywiście odbył się ślub, 
tu w Polsce.

- A nauka języka? 
Oboje świetnie 
się posługujecie 
oboma. A u Pani 
ani śladu obcego 
akcentu po tylu 
latach...
- Języka węgierskiego 

uczyłam się w Budapesz-
cie na kursie dla obco-
krajowców. Na początku 
było bardzo ciężko. Jest to 
język niepodobny do żad-

nego z europejskich. Po 
pierwszych trzech godzi-
nach lekcyjnych chciałam 
wracać do Polski.

- Podejrzewam… 
Ale pewnie 
podobne odczucia 
miał Pani mąż co do 
naszej polszczyzny. 
Czym zajmujecie się 
na co dzień? Jak się 
żyje na Węgrzech?
- Głównym moim zaję-

ciem jest tłumaczenie 
i związane z tym prace na 
rzecz samorządów tery-
torialnych obu krajów. Są 
to przede wszystkim kon-
takty partnerskie zaprzy-
jaźnionych miast i gmin. 
Ponadto często uczestni-
czymy w rozmowach biz-
nesowych jako tłumacze.

- Czy to prawda, 
że próbowała 
Pani założyć 
w Zakliczynie biuro 
podróży?
- Może biuro podróży to 

za dużo powiedziane. Tak, 
mam taki zamysł i mam 
nadzieję, że z pomocą 
życzliwych władz Zakli-
czyna powstanie w przy-
szłym roku biuro świad-
czące usługi turystyczne. 
Pomocna będzie mi w tym 
moja przyjaciółka - Polka, 
która także mieszka na 
Węgrzech. Poza tym 
w zakres naszej działalno-
ści będą wchodzić tłuma-
czenia - ustne i pisemne 
oraz pośrednictwo w roz-
mowach biznesowych. 

- Zazwyczaj 
występuje Pani 
w wymianie 
pomiędzy oboma 
miastami właśnie 
jako tłumacz. Jak 
doszło do Pani 
współpracy z samo-
rządami Jászfény-
szaru i Zakliczyna? 
Kto Panią „odkrył”? 
- Praktycznie rzecz 

biorąc, wszystko zaczęło 
się od pierwszej wizyty 
zespołu „Gwoździec” na 
Węgrzech, a konkretnie 

w Jászfényszaru. Oba 
zespoły stały się dla siebie 
sympatyczne, co w krót-
kim czasie przełożyło 
się na nawiązanie kon-
taktów partnerskich na 
wyższym szczeblu, czyli 
między samorządami. I tu 
rozpoczęła się moja rola 
jako tłumacza.

- Akurat miałem 
przyjemność 
organizować tę 
pierwszą wizytę 
wraz z państwem 
Nadolników. To był 
strzał w dziesiątkę. 
Bardzo nam się 
spodobało Jász-
fényszaru, choć upał 
był nie do wytrzy-
mania. A jakie ma 
Pani pomysły na 
naszą współpracę? 
Można zwiększyć 
jej zakres, choćby 
w dziedzinie tury-
styki czy wymiany 
młodzieży?
- Uważam, że możli-

wości są duże na wielu 
płaszczyznach. Zakli-
czyn, okolice i południe 
Polski to bogate turystycz-
nie i historycznie tereny. 
W dziedzinie nawiązywa-
nia kontaktów gospodar-
czych i kulturalnych też 
dałoby się wiele zrobić.

- Liczymy na 
podpowiedzi. Na 
ile procent czuje się 
Pani Węgierką, a na 
ile Polką?
- Zawsze byłam, jestem 

i będę 100-procentową 
Polką.

- Czy czasami 
korci Panią, żeby 
powrócić do Polski 
na stałe?
- Zdarza mi się czasami 

o tym marzyć. A marzenia 
są po to, aby je urzeczy-
wistnić. Czyż nie tak?

- Dziękuję za 
rozmowę, życzę więc 
spełnienia wszyst-
kich zamierzeń.

Rozmawiał:  
Marek Niemiec

Marzenia są po to, 
by je urzeczywistniać
Rozmowa z Bogumiłą Szerencsés 
– tłumaczem języków polskiego 
i węgierskiego, mieszkającej na stałe 
na Węgrzech

Najbliższa rodzina podczas święceń w Krakowie

Pani Bogusia podczas spotkania w ratuszu z delegacją węgierską. Obok burmistrz Zakliczyna i wiceburmistrz 
Jászfényszaru.



GŁOSICIEL Miesięcznik Miasta i Gminy Zakliczyn listopad  2015
nr 11 (231)18

R E K L A M A

Seniorzy z gminy 
Brzeszcze, miejsco-
wości nieopodal 
Oświęcimia (desygno-
wana na premiera 
Beata Szydło była 
burmistrzem tego 
miasta – przyp. red.), 
odwiedzili Gwoź-
dziec – „Wioskę pod 
kobiecą ręką”. Przy-
byli w poszukiwaniu 
natchnienia do 
aktywniejszego dzia-
łania społecznego. 
Czy im się to udało? 
Dowiedzcie się sami…

Pierwsi goście, którzy 
mogli skorzystać z oferty 
„Wioski pod kobiecą 
ręką”. dzięki naszej Fun-
dacji MAK, już za nami, 
a teraz przyszedł czas na 
kolejną wyjątkową grupę, 
tym razem rewelacyjnych 
Seniorów z Gminy Brzesz-
cze, którzy odwiedzili 
naszą miejscowość w paź-
dziernikową sobotę. Prze-
byli odległą drogę, bo aż 
trzy godziny jazdy busem, 
jednak niestrudzeni 
podróżą z wigorem zasie-

dli przy stole, robiąc dla 
siebie i znajomych własno-
ręcznie kartki bożonaro-
dzeniowe, które w ramach 
warsztatu mogli zabrać na 
pamiątkę ze sobą. 

Czym byłaby jednak 
wycieczka bez zwiedza-
nia? Pani Agata Nadolnik 
- nasza znawczyni historii, 
nie tylko naszej wioski, ale 
również okolicznych atrak-
cji historycznych, zabrała 
naszych gości w pełną 
przygód wędrówkę po nie-
dawno powstałej ścieżce 
spacerowo-dydaktycznej. 
Nasi goście dowiedzieli 
się o wielu ciekawostkach 
związanych z naszą wioską, 
zapalili świece na „Pomni-
kach”, oddając tym samym 
cześć poległym żołnierzom 
z I wojny światowej. Sko-
rzystali również z nadarza-
jącej się okazji i wybrali się 
na grzybobranie. Droga 
powiodła ich aż do ruin 
zamku melsztyńskiego, 
gdzie czekał już na nich 
niecierpliwie Józef Fran-
czyk - sołtys Melsztyna, 
znawca tamtejszej histo-
rii. Zabawiał nas opowie-
ściami o damach dworu 
i o życiu, jakie niegdyś się 
tam toczyło, wplatając w to 
daty i fakty historyczne. 
Natomiast w międzycza-

sie nasza nadworna pani 
fotograf - Ewelina Sie-
piela - niestrudzenie robiła 
pamiątkowe zdjęcia. 

Po tak wyczerpującym 
spacerze przyszedł czas na 
strawę, do pysznie przygo-
towanego posiłku dorzuci-
liśmy krótką prezentację na 
temat powstawania naszej 
wioski, podzieliliśmy się 
naszymi doświadczeniami 
i wiedzą, pokazując, że 
początki nie zawsze muszą 
być łatwe, ale za to rezul-
taty mogą być naprawdę 
owocne, a dobra współ-
praca z samorządem gminy 
przynosi same pozytywy. 
Po tym wszystkim przy-
szła pora na biesiadę przy 
akompaniamencie naszej 
gitarzystki Gosi Nowak 
oraz śpiewie dziewczyn: 
Halinki, Asi, Kamili i Ewe-
liny. Cała sala bawiła się 
rewelacyjnie, czego dowo-
dem są załączone fotki.

Pozdrawiam serdecz-
nie i zapraszam w nasze 
skromne progi, wasza 
gwoźdźcanka. 

Więcej informacji 
na nasz temat możecie 
uzyskać, odwiedzając:
www.gwozdziec.miej-

scazcharakterem.pl oraz 
www.fundacjamak.cba.pl 

Wojtek Słupski 
zakończył pracę nad 
swoim najnowszym 
projektem. Mate-
riał na nową płytę 
gromadził z przyja-
ciółmi od początku 
roku. Już niebawem 
będzie można posłu-
chać 12 najnowszych 
utworów formacji na 
żywo w sali ratusza. 

- Teksty powstały dużo 
wcześniej, zainspirował 
mnie mój przyjaciel, 
znakomity gitarzysta, 
Łukasz Belcyr, który jest 
autorem aranżacji. Wśród 

12 utworów w klimacie 
pop-rockowym zapre-
zentujemy nową aranża-
cję najbardziej znanego 
utworu Krzagolec Band 
– „Korzenie”. 

Płyta nosi tytuł „Droga”. 
Lider grupy wyjaśnia, 
że chodzi o jego drogę 
życiową, ale i kształtowa-
nie się zespołu. Autorem 
tekstów jest Wojciech 
Słupski, muzyka wspól-
nym dziełem Wojtka 
i wspomnianego Łukasza 
Belcyra, jazzmana, absol-
wenta Akademii Muzycz-
nej w Katowicach, który 
wykonuje partie gitarowe. 

Nagrania i aranżacje chór-
ków zostały dokonane 
w Studio WB Sound 
Bogusława Wróbla. 

Grupa występuje w tym 
projekcie pod nazwą 
Krzagolec Gang, w odróż-
nieniu od macierzystego 
zespołu wykonującego 
na co dzień covery. Pre-
mierowy koncert zapla-
nowano na niedzielę 22 
listopada br. w ratuszu 
(szczegóły na afiszach 
i fanpage’u Krzagolec 
Gang). Dla zakliczyńskiej 
publiczności zaśpiewają 
znani nam: Karolina 
Świerczek, Katarzyna 
Świerczek, Wojciech Słup-
ski ze stowarzyszeniem 
zespołu. 

Piosenki z „Drogi” 
można już posłuchać na 
YouTube, wpisując Krza-
golec Gang. 

- Bardzo jesteśmy 
ciekawi odbioru. Płytę 
można będzie nabyć 
zaraz po koncercie wraz 
z autografami grupy. 
Zapewniamy możliwość 
bliższego spotkania, roz-
mowy. Nasze hasło: Bez 
was, nie ma nas! Zapra-
szamy na koncert Krzago-
lec Gang! – zachęca lider 
zespołu.

Marek Niemiec

Brzeszcze z wizytą 
w Gwoźdźcu

Krzagolec Gang 
wystąpi w ratuszu

Podczas tej wizyty korzystaliśmy ze sprzętów, które zostały zakupione 
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego

FOT. STANISŁAW KUSIAK



GŁOSICIELMiesięcznik Miasta i Gminy Zakliczynlistopad  2015
nr 11 (231) 19

Od kilku lat nur-
towała mnie 
coraz bardziej 
myśl, żeby 

w przedwojennych zbiorach po 
moich dziadkach odnaleźć saty-
ryczne rysunki przedstawiające 
realia życia w ZSRR, które dru-
kowane były w jakichś kalenda-
rzach książkowych, a których 
nazw i wydawców zapomniałem.
Po kilkuletnim remoncie domu 
w pierwszej połowie lat 70. ich 
stałe miejsce zostało zmienione 
i musiały znajdować się zapewne 
gdzieś wśród papierów, w jednym 
z zakamarków. Z tych karykatur 
wraz z bratem już w czasie oku-
pacji hitlerowskiej dowiadywa-
łem się prawdy o gigantycznym 
zakłamaniu, hipokryzji i drama-
tycznej rzeczywistości, w jakiej 
przyszło żyć ludziom w „impe-
rium zła” za naszą wschodnią 
granicą „где так вольно дышит 
человек” - jak głoszą powtarza-
jące się w kilku zwrotkach słowa 
w jednej z najbardziej znanych 
pieśni radzieckich: „Широка 
страна моя родная”. Siostrę 
naszą – młodszą o kilka lat – te 
sprawy jeszcze nie interesowały. 
Satyry te były tak celne, ostre, 
a równocześnie lapidarne, że 
zapamiętałem je bardzo dobrze 
do dzisiaj i pomyślałem sobie, że 
powinny one raz jeszcze ujrzeć 
światło dzienne, bo obecnie – po 
ponad ćwierćwieczu zasmako-
wania niepodległości – ich prze-
kaz dla naszego społeczeństwa, 

doświadczanego niegdyś tą rze-
czywistością, będzie pełniejszy 
i bardziej zrozumiały.

W tym roku udało mi się 
nareszcie te kalendarze odszukać 
i zrealizować mój zamiar. Są to 
mianowicie „Kalendarze Serca 
Jezusowego” (w ciągu kilkudzie-
sięciu lat ich ukazywania się, 
w pewnych okresach były wyda-
wane jako „Kalendarze Posłańca 
Serca Jezusowego”) z kilku ostat-
nich lat przed II wojną światową. 
Wśród wielu artykułów znaj-
dują się tam również „Kąciki 
humoru”. Dowcipy polityczne 
związane głównie z realiami życia 
w Związku Radzieckim zaczęły 
pojawiać się w nich od 1936 roku 
a wzbogacone rysunkami w rocz-

nikach 1938 i 1939, ze znaczną 
ich przewagą w roku 1938. Naj-
częściej rysunki te wchodziły 
w skład krótkich artykułów, zaty-
tułowanych m.in. „Wychowanie 
w Sowietach”, „Kraina blagi 
i kłamstwa” czy też „Raj bolsze-
wicki”. Nie jest wykluczone, że te 
polityczne karykatury były prze-
drukiem z innego wydawnictwa. 
Zrobiłem wybór najcelniejszych, 
które zeskanowałem.

Władze ustrojów totalitarnych 
bały się takiej satyry politycznej 
na swój temat jak ognia, w myśl 
znanego powiedzenia „prawda 
w oczy kole”. W ZSRR ich auto-
rzy i propagatorzy mieli zapew-
niony wieloletni pobyt w licznych 
gułagach. Panujący w ówczesnej 

Polsce reżim również starał się 
„dotrzymać kroku” w tym wzglę-
dzie. Najlepszym tego dowodem 
jest fakt, że w wydanym przez 
tzw. Władzę Ludową „Dekrecie 
z dnia 13 czerwca 1946 r. o prze-
stępstwach szczególnie niebez-
piecznych w okresie odbudowy 
Państwa” (zwanym potocznie 
Małym Kodeksem Karnym), 
a chroniącym w praktyce również 
interesy Państw sprzymierzonych 
- Artykuł 23 tego Dekretu (jeden 
z tych, które kiedyś „poznałem 
osobiście”) oraz Artykuł 24 - 
stanowiące o „przestępstwach” 
dotyczących m.in. rozpowszech-
niania i przechowywania tego 
typu materiałów – umieszczone 
są w Rozdziale II, zaraz po Roz-

dziale I zawierającym artykuły 
stanowiące o najcięższych prze-
stępstwach politycznych, takich 
jak zamach stanu, zdrada stanu, 
morderstwo polityczne, szpie-
gostwo, sabotaż czy nielegalne 
posiadanie broni. A kary wymie-
rzone z Art. 23 lub Art. 24 były 
też niebagatelne. W zależności 
od kwalifikacji prawnej czynu 
dokonanej przez prokuratora 
wojskowego sąd mógł orzec karę 
odpowiednią do zastosowanego 
paragrafu – od 3 lat więzienia lub 
od 5 lat z karą więzienia doży-
wotniego włącznie. Przytoczę 
tu fragment pierwszego z tych 
artykułów:

„Art. 23. § 1. Kto rozpowszech-
nia lub w celu rozpowszechnie-
nia sporządza, przechowuje lub 
przewozi pisma, druki lub wize-
runki … które zawierają fałszywe 
wiadomości, mogące wyrządzić 
istotną szkodę interesom Pań-
stwa Polskiego bądź obniżyć 
powagę jego naczelnych orga-
nów, podlega karze więzienia na 
czas nie krótszy od lat 3,

§ 2. Jeżeli czyn, określony 
w paragrafie poprzedzającym, 
spowodował wielką szkodę dla 
Państwa, sprawca podlega karze 
więzienia na czas nie krótszy od 
lat 5 lub więzienia dożywotniego.”

Tylko, ... czy te rysunki saty-
ryczne rzeczywiście fałszowały 
rzeczywistość?, zawierały fał-
szywe wiadomości? Niestety! To 
była tragiczna prawda!

Marek Mietelski

Z zakliczyńskiego archiwum 
moich Dziadków
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Od rana sypał śnieg. Białe, 

kosmate płatki zapanowały nie-
podzielnie nad błękitnoszarym 
światem, oblepiając równomier-
nie drzewa, drogę i jej pobocza, 
oraz szyby samochodów, których 
właściciele okazali się na tyle 
nierozsądni, by wyruszać w taką 
pogodę. Po trzech godzinach 
katorgi, dotarłem wreszcie do 
celu. Zatrzymałem wóz na rynku 
nieopodal okazałego ratusza, 
którego zegar wybił donośnie 
godzinę siódmą. Wokół było 
jeszcze pustawo. Kilku handlow-
ców otwierało sklepy, w oknie 
restauracji mignęła sylwetka 
kelnerki w stroju regionalnym, 
parę starszych kobiet wynurzyło 
się z kruchty kościoła. Ot, zwy-
kły poranek w małym mieście, 
jakże inny od tych w wielkich 
aglomeracjach. Prawdziwy ruch 
będzie tu dopiero za pół godziny, 
kiedy pojawi się młodzież 
szkolna i pracownicy sanato-
riów. Bo Wielusz jest wielkim 
uzdrowiskiem. Lecznicze wody 
odkryto tu w XIX stuleciu, co 
dało początek licznym pensjona-
tom, a w XX wieku sanatoriom. 
Natura hojnie wyposażyła tę 
miejscowość, dodając do wód 
wyborny klimat. Tak właśnie 
określił to mój szwagier Jarek: 
„Wyborny, po prostu wyborny”. 
Określenie to kojarzy mi się 
raczej z ciastem, ale co tam, 
niech mu będzie. Klimat ten ma 
ponoć sprzyjać długowieczności. 
Wedle informacji udzielonych 
przez wyżej wymienionego, 
rycerz Pakosław Wysz, trzyna-
stowieczny dżentelmen władający 
tą ziemią żył sto pięćdziesiąt lat 
i żyłby jeszcze dłużej, gdyby nie 
zawziętość praprawnuków nie 
mogących doczekać się schedy po 
czerstwym przodku. Nasłali więc 
kogo trzeba i uśmiercili dziadka, 
który miał szanse trafić do Księgi 
Rekordów. Jarek jest historykiem-
-mediewistą, więc wiadomość jest 
pewna. Dzięki niemu znalazłem 
się w tym miejscu, drugiego 
grudnia o godzinie 7 rano.

Wszystko zaczęło się od nie-
spodziewanej przeprowadzki. 
Po rozwodzie nasze wspólne 
mieszkanie zostawiłem Gosi 
i Kubusiowi, a sam zamieszka-
łem w domu rodziców, będą-
cym teraz własnością siostry 
i szwagra. Oczywiście było to 
rozwiązanie chwilowe, gdyż 
miałem w planie kupno kawa-
lerki. „Nic tak nie dzieli, jak 
wspólny dach” – powiada stare 
porzekadło. Po kilku dniach 
przekonałem się, że, niestety, 
jest ono nadal aktualne. Choć 
zajmowałem tylko kąt w daw-
nej, obszernej pracowni ojca na 
parterze budynku, przeszkadza-
łem wszystkim, wyprowadziłem 
się więc do znajomych. Tam 
dopadł mnie telefon Jarka, który 
wrócił z pogrzebu wuja.

- Jest rozpisany konkurs na 
stanowisko dyrektora Muzeum 
Regionalnego, startuj chłopie, 
masz duże szanse – wołał pełen 
entuzjazmu. – Ciotka wynaj-
mie ci mieszkanie. Przekonasz 
się, nie pożałujesz, ja ci to 
mówię, super uzdrowisko, no 
i ten wyborny klimat. Sprawdź 
w Internecie i składaj papiery.

Za godzinę miałem drugi 
telefon, tym razem od Joli – 
siostry Gosi. Płacząc, poinfor-
mowała o katastrofie lotniczej. 
Kubuś, Małgosia i jej mąż zgi-

nęli. Nie miałem siły jej pocie-
szyć. Mieszkanie też przepadło. 
Sprzedała je przed wyjazdem. 

Śnieg przestał sypać, rozja-
śniło się, wyszło słońce. Poczu-
łem głód. Trzeba coś zjeść. 
Mam spotkać się z burmistrzem 
dopiero o dziewiątej, to jeszcze 
kawał czasu. Kelnerka w stroju 
góralsko-krakowskim podała 
zamówione danie. Uśmiechnęła 
się, życząc „smacznego” i pode-
szła do starszego jegomościa, 
pochylonego nad sąsiednim sto-
likiem. Królujący za kontuarem 
łysy grubas, prawdopodobnie 
właściciel lokalu skinął przyjaź-
nie głową.

- Turysta, zgadłem? – pod-
szedł i usiadł naprzeciwko. 
Pewnie przyjechał pan obejrzeć 
Trzech Króli.

- Wystawiacie tu jasełka?
- Jakie znów jasełka – oburzył 

się - ja mówię o naszym obrazie. 
Nie słyszał pan? Pisali o tym 
przecież w prasie i w telewizji 
pokazali. W lecie mieliśmy tu, 
panie kochany, prawdziwe piel-
grzymki. Nie narzekam, ruch 
u mnie był taki, że dodatkowe 
pracownice musiałem przyjąć. 
Po sezonie zrobiło się luźniej, 
kto chciał, to już zobaczył, ale 
i teraz jeszcze przyjeżdżają. 
Wczoraj na przykład był tu pro-
fesor z Krakowa ze studentami. 

Umilkł wyczerpany poto-
kiem słów. Patrzył na mnie jak 
na ciekawy okaz, nie mogąc 
uwierzyć, że jest na świecie 
ktoś, kto nie słyszał o „ich” 
obrazie. Szukałem intensywnie 
w pamięci i znalazłem.

- Mówi pan o odkrytym 
w waszym kościele obrazie 
Caravaggia?

- A widzi pan – ucieszył się – 
tak chyba nazywał się ten malarz. 
Obraz przywiózł z Hiszpanii 
pan Ernest Zakliński, właściciel 
pobliskiej Rudy, który wojo-
wał z Napoleonem. Znalazł go 
podobno w zrujnowanym klasz-
torze. Przywiózł i ofiarował do 
kościoła. Obraz był zniszczony, 
więc nasz proboszcz zawiózł go 
do konserwacji i tam odkryli, że 
to ten Caravaggio go namalował. 

Obiecałem solennie obejrzeć 
dumę miasta, zapłaciłem rachu-
nek i wyszedłem, kierując się 
w stronę gotyckiej świątyni.

Marznący śnieg utworzył na 
powierzchni rynku szklistą gla-
zurę, po której najłatwiej byłoby 
posuwać się na czworakach. 
Co chwila ktoś padał i mamro-
cząc przekleństwa podnosił się, 
zbierając rozrzucone produkty 
śniadaniowe. Gorzej było ze 
starszymi. Sam pomogłem wstać 
kilku babciom, więc droga do 
kościoła zajęła mi prawie kwa-
drans. Nagrodą był wspaniały 
widok. Piętnastowieczny portal 
z postaciami świętych Dziewic 
stojących lekko na kolumien-
kach, tympanon, na którym tro-
nująca Madonna odbierała hołd 
od pary fundatorów, kropielnica 
w kształcie lwiej łapy, z zamar-
zniętą wodą święconą. Mimo 
woli przypomniała mi się dawno 
czytana powieść Zoli „Marze-

nie”. Zaraz pojawi się Angelina, 
biedna, zmarznięta, mała ucie-
kinierka. Zamiast dzieweczki 
wynurzył się z ciemnego wnętrza 
ślepy starzec. Stukał białą laską, 
badając przestrzeń. Siwe, spada-
jące na ramiona włosy okrywał 
czarny beret, noszony niegdyś 
przez artystów, wytarta brudna 
kartka i takież spodnie oraz roz-
klapane buty dopełniały reszty. 
Stanął, wyjął z parcianej torby 
chusteczkę i głośno wytarł nos. 
Postał jeszcze chwilę, poprawił 
torbę i ruszył przed siebie.

- Niech pan uważa, jest bar-
dzo ślisko.

- Zbyteczna rada – odburknął, 
znikając za rogiem. Mój dobry 
uczynek został jednak nagro-
dzony. Z cienia kruchty wyszła 
moja Angelina. No, może trochę 
przesadzam. Była ciut starsza, 
ubrana cieplutko w czarne 
futerko z kapturem, ale tak samo 
wiotka i trochę niematerialna, 
podobna kamiennym posta-
ciom. Zeszła ze stopnia, potknęła 
się i runęła na bruk. Przy mojej 
pomocy wstała, ale natychmiast 
syknęła z bólu i upadł ponownie. 
Podniosłem ją i posadziłem na 
kamiennej ławie.

- Chyba złamałam nogę – 
jęknęła – proszę mi pomóc, 
może wezwie pan pogotowie. 

- Mam pod ratuszem wóz, 
podjadę pod kościół i zawiozę 
panią do szpitala, wizytę 
waszemu burmistrzowi mogę 
złożyć później.

- Pan Maciej Kuchnicki, 
zgadłam? U burmistrza ma pan 
być o dziewiątej.

- Jest pani jasnowidzem?
- Ależ nie – odparła ze śmie-

chem – jestem jego sekretarką. 
To ze mną rozmawiał pan wczo-
raj telefonicznie.

Pani Sonia Bisztynowicz. 
Od razu pani głos wydał mi się 
znajomy.

- Chyba nie jest złamana – 
ruszyła delikatnie stopą – ale 
sprawdzić trzeba. Skorzystam 
z pańskiej uprzejmości. Pojadę 
z panem, tylko uprzedzę 
burmistrza, że nowy dyrektor 
Muzeum Regionalnego zjawi się 
u niego później.

Kontuzja okazała się na 
szczęście niegroźna, a burmistrz 
niespodziewanie wyjechał 
i przełożył wizytę na dwunastą, 
więc Sonia zaprosiła mnie do 
domu na obiad.

- Nie może pan odmówić, 
sama nie dojdę, a mama i wuj 
Ludwik chcą też pana koniecz-
nie poznać. Tyle o panu słyszeli-
śmy od Jarka. 

Wniosłem ją na piętro 
solidnej mieszczańskiej kamie-
nicy, będącej, jak się później 
dowiedziałem, od wielu poko-
leń własnością rodziny. Za 
chwilę witany jak wybawca 
zasiadłem do stołu z członkami 
rodziny. Mieszkanie, a przy-
najmniej jadalnia, przenosiło 
w wiek XIX. Domownicy też 
wydawali się wiekowi. Siwa 
starsza pani, poruszający się na 
wózku inwalida oraz niemłoda 
gosposia sprawili, że poczułem 

się widzem, a zarazem uczest-
nikiem nieznanego mi filmu 
kostiumowego.

- Więc chce pan zamieszkać 
tutaj – wuj Ludwik podsunął mi 
półmisek z mięsem – i zostać 
kolejnym szefem tego przeklę-
tego muzeum.

- Ludwiku, daj spokój, jak 
możesz powtarzać panu plotki – 
pani Julia zrobiła speszoną minę.

- To nie plotki, moja droga. 
Chłopcu dobrze z oczu patrzy, 
więc niech wie w co się pakuje. 
Uważam, że należy go ostrzec. 
Tak zawsze postępowałem 
i postępuję. Jak to mówią – 
ostrzeżony, uzbrojony.

- Ależ… - zaczęła znów. Wuj 
spiorunował ją wzrokiem.

- Niech pan wie – konty-
nuował niezrażony – że pana 
poprzednik, Andrzej Wilec zgi-
nął w nieszczęśliwym wypadku 
w pałacu, a jego mały syn utopił 
się w parkowym stawie.

- Siedziba muzeum jest poza 
miastem? Wydaje mi się, że 
widziałem w rynku kamieniczkę 
z napisem Muzeum Regionalne.

- Ależ tak – wyjaśniła Sonia – 
dyrekcja, biuro i kilka sal wysta-
wowych jest w rynku. Pałac 
w Rudzie będzie filią muzeum, 
a zarazem częścią powstają-
cego skansenu, Stąd pan, jako 
historyk sztuki i etnograf jest 
osobą nader tu pożądaną. Pan 
Wilec postanowił zamieszkać 
w pałacu, mimo iż trwał tam 
jeszcze remont. Chciał, by 
jego mały Wojtuś miał zdrowe 
powietrze i przestrzeń do 
zabawy. Okropna tragedia.

- Pan może zamieszkać u nas 
– pani Julia obdarzyła mnie cie-
płym uśmiechem – na parterze 
mamy nieduże mieszkanie, które 
do niedawna zajmował wuj. 
Oczywiście niczego nie sugeruję.

- Jestem pani ogromnie 
wdzięczny i z góry dziękuję. 
Przyznam, że nie cierpię zimnych 
pałaców. Milsza mała, ciepła 
chatka. A teraz idę przed oblicze 
władcy miasta. Jak on się nazywa?

- Paweł Nawalec – odparła 
Sonia. – Wejdzie pan na piętro. 
Drugie drzwi po lewej.

II
Burmistrz wylewnie uścisnął 

mi dłoń. – Z nieba spadasz 
nam, kochany, prosto z nieba. 
Wskazał mi wygodny fotel, 
a sam usiadł naprzeciw. – 
W przyszłym roku będziemy 
obchodzić 800-lecie miasta. 
Wojewoda chce temu nadać 
duży rozmach. Osobiście nie 
lubię hucznych imprez, ale to 
zarazem promocja. Położymy 
nacisk na muzykę, gdyż Wie-
lusz, o czym mało kto wie, 
od XVII stulecia był ważnym 
ośrodkiem lutniczym. Taka 
mała, polska Cremona i choć 
nie mieliśmy Stradivariusa, to 
nasze skrzypce trafiały na dwór 
Wazów. Jesteśmy na ukończe-
niu remontu pałacu w Rudzie. 
Tam odbędzie się konferencja 
naukowa i kilka koncertów. No 
i skansen, skansen. Zaczęliśmy 

jesienią, pan Wilec ogromnie 
zaangażował się w to dzieło.

Zapadło kłopotliwe mil-
czenie. Zastanawiałem się, czy 
powie mi coś więcej na temat 
śmierci poprzednika, a nie 
chciałem pytać sam.

- Może słyszałeś o… kłopo-
tach w związku…

- Tak – przerwałem. – 
Dowiedziałem się od pana 
Ludwika, wuja Soni.

- Znasz Sonię Bisztynowicz?
- Ściśle mówiąc, poznałem ją 

dziś rano, ale to jakby rodzina. 
Mój szwagier Jarek Morski 
jest bratankiem matki Soni, 
pani Julii. Był tu niedawno na 
pogrzebie jej dziadka. Podobno 
rozmawiał z panem.

- Rzeczywiście – uderzył się 
ręką w czoło – kompletnie zapo-
mniałem. To był dla nas ciężki 
okres. Dwa tygodnie wcześniej 
zmarł tragicznie mój ojciec. Był 
organistą w naszym kościele. 
Trochę niedowidział, ale jeszcze 
pracował. Schodząc po mszy 
z chóru spadł ze schodów i zabił 
się. Pan Jakub Morski bardzo 
to przeżył, Sonia obawiała się 
kolejnego u dziadka zawału. Ale 
los płata figle. Przyczyną jego 
śmierci było zatrucie.

- Kto go otruł?
- To dziwna sprawa. Zjadł 

w naszej cukierni ciastko, 
a kilka zabrał do domu na nie-
dzielny deser. Rodzina je zjadła 
i nic się nikomu nie stało, a on 
po godzinie już nie żył. W szpi-
talu zrobiono sekcję i wykryto 
coś na myszy czy szczury.

- Miał tu wrogów?
- Ależ skąd, był lubiany. 

Przez lata pracował w urzędzie 
miejskim jako geodeta. Pocho-
dził, podobnie jak mój ojciec, 
z Kresów. Wraz z Armią wrócił 
do Polski. Zapamiętał Wielusz 
i przyjechał tu ponownie. Ożenił 
się z niemłodą już Wandą Bitnal. 
Bitnalowie mieli przed wojną 
dobrze prosperującą piekar-
nię. Komuna zniszczyła im ją 
domiarami, bo byli konkurencją 
dla państwowej. Pani Wanda 
założyła pracownię krawiecką, 
tkała też gobeliny dla Cepelii. 
Pan Jakub ściągnął tu mego ojca. 
Polecił go też ówczesnemu pro-
boszczowi. Nasze rodziny żyły 
w ogromnej przyjaźni.

- A jednak ktoś obu panów 
wykończył – stwierdziłem 
smętnie.

- Ależ, proszę wybaczyć, to 
absurd. Mój tato był naprawdę 
wiekowy i pół ślepy. Grał na 
pamięć. W domu też nieustannie 
potykał się. Poruszał się, jak żar-
towaliśmy z mamą, „o meblach”. 
Nie daj Boże, było coś przesta-
wić. Nie chciał używać laski, 
a nogi i oczy szwankowały. 
Natomiast, przyznaję, śmierć 
pana Jakuba stanowi zagadkę, 
nie tylko zresztą dla mnie.

Zza drzwi dobiegł nas 
wysoki, poirytowany głos, a po 
chwili jego właścicielka, ignoru-
jąc protesty sekretarki, stanęła 
w progu gabinetu.

- Witam pani Joanno, czym 
mogę służyć – burmistrz zerwał 
się z krzesła i podbiegł do kości-
stej staruszki ubranej dosyć 
ekscentrycznie, zważywszy na 
wiek i porę dnia. – Przedsta-
wiam pani nowego dyrektora 
naszego muzeum: pan Maciej 
Kuchnicki, pani Joanna Tapisz.

Ukłoniłem się, ale moja 
obecność i ukłon zostały zlekce-
ważone.

NEMEZYS
Ewa Jednorowska



Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”
Zakliczyn, ul. Spokojna 1
tel. 14-627-25-74 (prezes),
 14-651-67-56 (księgowość),
 14-66-53-460 (piekarnia)
Tradycje handlowe od 1925 roku!

GS „SCh” poleca:
>> szeroki asortyment w placówkach handlowych
>> urozmaicona oferta domu towarowego
>> pierwszorzędny chleb i inne wypieki z własnej piekarni
>> powierzchnie i lokale do wynajęcia
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- To niedopuszczalne ze strony tej 
młodej bezczelnej osoby – wskazała 
drzwi – bronić mi dostępu, gdy przy-
chodzę złożyć skargę. Droga do mego 
domu od dwóch dni jest nieprzejezdna 
z powodu śniegu. Trudno nam nawet 
wydostać się na zewnątrz. Mój brat 
o mało nie zamarzł w zaspie.

- Nagłym ruchem zerwała z głowy 
kapelusz w kolorze muchomora. – Dama 
prosi o ratunek – wykonała komiczny 
ukłon. – Jesteśmy odcięci od świata, a to 
zawsze może okazać się niebezpieczne.

- Pani Joanno, proszę się nie mar-
twić. Jeszcze dziś przyślę pług. A tak na 
marginesie, pan Fryderyk nie powinien 
wychodzić przy takiej pogodzie.

- Ależ drogi panie – dama była wyraź-
nie oburzona – żyjemy w Europie, w XXI 
wieku. Nie może nas pan pozamykać 
w domach tylko dlatego, że jest zima. Od 
czego jest sprzęt, piaskarki, trzeba tylko 
mieć dobrą wolę.

- Racja, droga pani, racja, postaramy 
się, by nie miała pani powodów do narze-
kania. Jutro ok. południa wybieram się do 
pałacu. Osobiście wszystko sprawdzę.

- W takim razie odmeldowuję się – 
przyłożyła dwa palce do ronda kapelusza – 
salut, do zobaczenia na bezśnieżnej ścieżce.

Ruszyła w kierunku drzwi. Nagle 
zawróciła, podeszła do mnie i klepnęła 
bezceremonialnie w ramię. – To mi się 
podoba, młody człowieku, organizuj 
dalej muzeum i skansen. Majątek obszar-
ników winien służyć ludowi pracują-
cemu. Partia dobrze rozumiała tę sprawę. 
Słowom tym towarzyszył iście diabli, 
świszczący chichot.

Za chwilę usłyszeliśmy cierpkie słowa 
nagany udzielone wystraszonej sekre-
tarce, a następnie energiczne trzaśnięcie 
drzwi wejściowych.

- No i co pan na to?
- Fascynujące – odparłem – ta pani to 

żywa skamielina, mamut komunizmu. 

Szkoda, że nie tworzymy tu parku juraj-
skiego, byłaby ozdobą szablozębnych.

Roześmiał się. – Pani Joanna Tapisz 
była swego czasu ważną postacią. Może 
słyszał pan o jej wyczynach artystycznych 
pod koniec lat 50-tych. Pierwsza dama 
socrealizmu. Traktorzystki, murarze, 
przodownicy pracy, a także towarzysze 
partyjni, byli jej ulubionymi modelami. 
Nie dostąpiła tylko zaszczytu sportreto-
wania Stalina. Jej mąż, Mika Tapisz, był 
wysokiej rangi oficerem UB. Małżeństwo 
trwało zresztą krótko, niecałe pół roku. 
Nieznany sprawca zaatakował go podczas 
wieczornego spaceru z psem i rozwalił 
mu czaszkę młotem. Nie wykryto zabójcy. 
Był to prawdopodobnie akt zemsty. Takie 
trudne powojenne czasy.

- Gdzie mieszka nasza dzielna 
czerwona lady? Mam nadzieję, że nie 
w pobliżu pałacu.

- Muszę cię zmartwić, dziarska 
babunia kupiła dwa lata temu mały 
domek, należący niegdyś do ogrodnika 
czy rządcy pałacu i zamieszkała wraz 
z niewidomym bratem. Nie myśleliśmy 
wówczas o skansenie, sam dwór był 
ruiną, a okrągła sumka ładnie zasiliła 
miejską kasę. 

- Osobliwy gust, przeprowadzka na 
starość do małego miasta.

- Ależ wielu tak dziś postępuje – 
odparł – mniejszy ośrodek jest bar-
dziej przyjazny. Zostawiają mieszkanie 
dzieciom lub wnukom, a sami szukają 
nowego locum.

- Czy pani Tapisz ma dzieci?
- O ile wiem, nie. Znam ją właściwie 

bardzo mało, choć jest w ratuszu czę-
stym gościem. Teraz być może zacznie 
nawiedzać ciebie.

- Jestem odporny na ataki babsztyli. 
Demonstruję brak czasu, kawy i herbaty. 
Zwykle to działa, choć przyznam zda-
rzają się typy wyjątkowe odporne. Á pro-
pos dziwnych typów, spotkałem dziś 

przed kościołem ślepego starca w stroju 
artysty z belle époque. Podejrzewam, że 
to jej brat. Nawiasem mówiąc, poruszał 
się wyjątkowo dziarsko po oblodzonej 
powierzchni. W tym samym miejscu 
Sonia dwa razy upadła.

- Racja – przytaknął burmistrz – cza-
sem mam poważne wątpliwości czy pan 
Fryderyk jest rzeczywiście niewidomy. 
Biała laska i ciemne okulary nie czynią 
nikogo ślepcem. Może to tylko kwestia 
bardzo słabego wzroku, a w związku z tym 
mocno ograniczonego pola widzenia.

- No tak – przerwałem. – W tym 
wypadku proteza jest swego rodzaju ase-
kuracją, a otoczenie reaguje prawidłowo, 
ustępując z drogi.

- Jutro rano chciałbym cię przed-
stawić współpracownikom, a potem 
pojedziemy do pałacu. Śledztwo zostało 
zakończone, więc możemy poruszać się 
bez przeszkód, odwiedzimy też wioskę. 
Mimo zimy prace cały czas tam trwają.

- Jak zginął mój poprzednik?
- To był nieszczęśliwy wypadek. 

Zawadził nogą o wystającą deskę w pod-
łodze, upadł i uderzył głową o marmu-
rowy kominek. Zginął na miejscu. To był 
twardy i uparty gość. Miałem dla niego 
gotowe mieszkanie, prosiłem, nama-
wiałem, bez skutku. Chwila nieuwagi 
i nieszczęście gotowe. Garsoniera jest 
obecnie do twojej dyspozycji.

- Dzięki – odparłem – ale nie skorzy-
stam. Obiecałem pani Julii, że zamiesz-
kam u nich. 

- A rzeczywiście, jest wolne mieszkanie 
na parterze. Do śmierci szwagra zajmował 
je Ludwik Bitnal, który nie cierpiał męża 
siostry. Nazywał go zdrajcą, komunistą 
i unikał jak przysłowiowy diabeł święco-
nej wody. Nawet obiady gosposia znosiła 
mu na dół. Znam całą sytuację z opowia-
dań mego taty, któremu pan Jakub nieraz 
skarżył się na stosunki panujące w domu. 
W ubiegłym roku byłem przypadkiem 

świadkiem kolejnej awantury. Pan Bitnal 
to prawdziwy choleryk. Krzyczał na całą 
ulicę – „ty bolszewiku, morderco ludzi 
i małp…”. Sonia w pośpiechu zamykała 
okna, uspokajając rozsierdzonego sta-
ruszka.

- Dlaczego nazwał go mordercą małp?
- Sam chciałbym wiedzieć. Zresztą 

możesz go o to zapytać. Jak większość 
starców jest gadułą. Trzeba tylko zyskać 
jego zaufanie, a dowiesz się wielu cieka-
wych rzeczy.

- Czy twój ojciec lubił wspominać 
wojenne przygody?

- Wręcz odwrotnie. W domu nie 
poruszaliśmy nigdy tych tematów. Tato 
nie oglądał też filmów wojennych, 
stronił od tego typu literatury. Przypusz-
czam, iż podświadomie chciał wymazać 
z pamięci okropności, jakie przyszło 
mu przeżyć. Najlepiej czuł się w świe-
cie dźwięków. Grał na organach po 
mistrzowsku. Marzył, że zostanę muzy-
kiem, kupił mi na gwiazdkę fisharmonię 
i usiłował nauczyć, ale mnie, jak to się 
mówi, „słoń nadepnął na uszy”. W końcu 
dał spokój i sam grał na moim instru-
mencie, który teraz przydał się synowi. 
Zbyszek odziedziczył talent po dziadku. 
Ostatnio zdobył pierwsze miejsce w eli-
minacjach wojewódzkich. 

- No to gratulacje, rośnie ci nowy 
Chopin.

Donośny sygnał kilku karetek Pogoto-
wia Ratunkowego wtargnął do wnętrza, 
zagłuszając jego odpowiedź. Podbie-
gliśmy do okna. Z wnętrza restauracji, 
w której gościłem rano, wypływały 
nakryte białymi prześcieradłami nosze, 
wsuwane w pośpiechu do ambulansów. 
Szkło rozbitej szyby błyszczało niczym 
brylanty. Jak zwykle tłum gapiów prze-
szkadzał w pracy ratownikom, póki nie 
nadjechała policja i straż pożarna.

CDN

C E N Y  P R O M O C Y J N E !C E N Y  P R O M O C Y J N E !

firma usługowo-handlowa

polerowanie i woskowanie karoserii

mycie pojazdów

pranie i suszenie dywanów i mebli tapicerowanych

Sylwia Mytnik zaprasza do 
RĘCZNEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ
Zakliczyn, ul. Malczewskiego 53
tel. 14-66-53-742, kom. 530-090-042
czynnej w godz. 8:00-20:00

ZAPRASZAMY!firma usługowo-handlowa ASTORIA

R E K L A M A
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CZĘŚĆ 6
- W szesnastym wieku 

w Lusławicach był silny 
ośrodek innowierczy - 
kontynuował Stanisław 
- rezydowali tam bracia 
polscy, zwani też arianami. 
Ruch ten wyodrębnił się 
z grupy polskich kalwinów 
w osobny kościół, będący 
najradykalniejszym odła-
mem reformacji w Polsce. 
I to właśnie Lusławice stały 
się naczelnym ośrodkiem 
ariańskim w tej części 
Polski. Ówcześni właści-
ciele dworskiej posiadłości 
w latach sześćdziesiątych 
owego wieku założyli zbór, 
a przy nim szkołę i drukar-
nię. Mieszkał tam i zmarł 
Faust Socyn – słynny włoski 
teolog i ideolog ruchu anty-
trynitarskiego. Jego symbo-
liczny grób znajduje się na 
terenie dworskiego parku, 
a istniejący dotąd przy dwo-
rze dzisiejszy lamus, wów-
czas zbór, jest pamiątką po 
tamtych czasach. Z kolei 
w obecnym dworze, który 
powstał z początkiem XIX 
wieku, przebywał w latach 
1923 do 1926 sławny pol-
ski malarz Jacek Malczew-
ski. Namalowany przez 
niego portret ojca mojej 
żony - Józefa Budzyna 
widział doktor w kończy-
skim saloniku. Dodam, że 
Malczewski był pierwszym 
nauczycielem malarstwa 
Julii, i inspiratorem jej póź-
niejszej drogi artystycznej. 

- Ale, ale, to już żywopłot 
otaczający park dworski. 

Po chwili marszu 
doszli do bramy wjazdo-
wej i w perspektywie alei 
kasztanowej ukazał się 
biały klasycystyczny por-
tyk dworku. Gdy skręcili 
w aleję, z za jednego z drzew 
niespodziewanie wyszedł 
postawny młodzieniec 
i podszedł do doktora Kohl-
bergera, chwilę poszeptali 
i jak szybko się pojawił tak 
i zniknął. 

- Możemy iść bez 
obaw, nikt nas nie widział 
i widzieć nie powinien. 
Zaraz pozna pan doktorze 
bardzo miłą i dystyngowaną 

właścicielkę posiadłości – 
panią Marię Vayhinger, i jej 
niezwykle sympatycznego 
towarzysza czasu okupa-
cji, pana Erazma Rybczyń-
skiego. Gdy zbliżali się do 
podjazdu, ni stąd ni zowąd 
usłyszeli głośne ujadanie, 
i nagle zmaterializowały 
się biegnące przez środek 
gazonu, dwa jamniczki. 
W drzwiach dworu uka-

zały się dwie postacie. Nie-
wysoka, gładko uczesana 
starsza pani w granatowej 
bluzce w białe groszki 
i długiej czarnej spódnicy, 
a dwa kroki za nią wysoki, 
postawny mężczyzna o zde-
cydowanych, szlachetnych 
rysach i magnetyzującym 
spojrzeniu brązowych oczu, 
ubrany w szaro - rudawy, 
kraciasty garnitur.

- Witamy, witamy miłych 
gości. A wy smyki, prze-
stańcie szczekać, uspokój-
cie się, robią tyle jazgotu. 
Szczekamy z obowiązku, 
pełnimy rolę dawnych 
lokai, zdawały się tłumaczyć 
błyszczącymi ślepkami. On 
czarny brunecik, ona jasno-
ruda, obydwa zawzięcie 
merdające ogonkami, ale 
i zajadle wrzeszczące.

 - Nie wstyd wam tyle 
ruchu i hałasu robić - prze-
mawiał im do rozsądku 
Stanisław, głaszcząc jed-
nocześnie po aksamitnych 
łebkach. 

- Prosimy do środka. 
Doktor Keil z zaciekawie-
niem rozglądał się po holu, 
gdzie na białych ścianach 
rozwieszono barwne angiel-
skie sztychy z wizerunkami 
koni i scenami z polowań. 
Na moment zatrzymał się 
przed wysokim lustrem, 
poprawił krawat, i kiero-
wany przez panią Marię 
wszedł do zalanego słoń-
cem salonu. 

- Proszę wybaczyć moją 
ciekawość, ale widząc 
piękne wnętrze nie mogę się 
opanować, od lat młodzień-
czych jestem wielbicielem 
dzieł sztuki i bibliofilem, 
a tutaj widzę wiele przed-
miotów, które wabią oczy 
i wzbudzają zainteresowa-
nie starego kolekcjonera. 

Prawą stronę obszernego 
salonu od strony okien 
zajmował koncertowy 
fortepian Blüthnera. Jego 
otwarte skrzydło sprawiało 
wrażenie, jakby ktoś przed 
momentem przestał grać 
i wstał z taboretu, zwłasz-
cza, że na podstawce, leżał 
rozłożony zeszyt z nutami. 
Przy instrumencie stał duży 
mosiężny wazon z bukie-
tem karminowych róż, 
które jak w lustrze odbijały 
się w głębokiej czerni poli-
tury. Kontrastu dopełniały 
złociste błyski wypolero-
wanego naczynia. Z lewej, 
stał biedermeierowski stół 
z czeczoty otoczony wień-
cem krzeseł z wachlarzowa-
tymi zapleckami. Poza tymi, 
wyposażenia dopełniały 
ustawione pod ścianami 
trzy klasycystyczne ser-
wantki, takaż biblioteczka 
i pośrodku przeciwległej 
ściany duża, gięta, intar-
sjowana komoda zwień-
czona pokaźnym zegarem 
z figurą napoleońskiego 
orła, w części okrytego 
kirem. Węższe ściany 
pośrodku przeprute zostały 
otworami wejściowymi 
mieszczącymi wysokie, 
płycinowe odrzwia. Przy 
nich po obydwu stronach 
ustawiono niewielkie kla-
sycystyczne kanapy wyście-
łane takim samym mate-
riałem w drobne złociste 

paseczki na zielonkawym 
tle jakim obite były krzesła. 
Pomiędzy oknami wisiały 
portrety pędzla Jacka 
Malczewskiego, przed-
stawiające panią Marię 
w ratanowym fotelu na tle 
portyku dworu, i owalny 
z podobizną młodzień-
czego Alfonsa Vayhingera, 
siedzącego w analogicznym 
fotelu, na tle krajobrazu 
z gazonem i fragmentem 
dworskiego parku. Ponad 
komodą tejże ręki krajo-
braz z otoczeniem dworu 
i symbolicznym ludzkim 
sztafażem. Wyposażenia 
całości dopełniał okrągły, 
biały klasycystyczny piec 
i sporo drobnych obrazów 
i miniatur zgrupowanych 
na wysokości oczu nad 
komodą i pomiędzy ser-
wantkami wypełnionymi 
dekoracyjnymi drobia-
zgami z porcelany i srebra. 
Tak z grubsza prezentował 
się salon, nic też dziwnego, 
że poszczególne fragmenty 
jego wystroju przyciągały 
oczy doktora, i mimo że 
zaproszony usiadł, to co 
raz to wstawał i podcho-
dził do mebli i obrazów. 
Szczególnie zainteresował 
go wspomniany już zegar, 
którego snycerska obudowa 
zdradzała znakomite dłuto. 
W pewnym momencie po 
przesylabizowaniu napisu – 
„ Xsiąże Józef Poniatowski 
+ 1813” zwrócił się z pyta-
niem czy jest to sygnatura 
zegarmistrza. 

- Nie, nie jest to nazwi-
sko twórcy zegara, ale tego, 
którego rzeźba obudowy 
symbolicznie upamiętnia. 
Oto orzeł napoleoński 
z cyfrą „N” przepasany 
czarną wstęgą na pamiątkę 
śmierci w 1813 r. polskiego 
bohatera narodowego księ-
cia Józefa Poniatowskiego, 
który w czasie bitwy po 
Lipskiem utonął podczas 
przeprawy w nurtach 
Elstery. Tragiczna jego 
śmierć i klęski późniejsze, 
położyły kres nadziejom 
na niepodległość Polski 
u boku francuskiej armii. 
Na wolność trzeba było 
czekać ponad sto lat. Nie-
stety, nie trwała ona długo, 
bo tylko lat dwadzieścia, 
i teraz znowu przyjdzie ją 
nam wywalczyć. 

- Przykro mi, że spraw-
cami ponownego zniewo-
lenia pańskiego dzielnego 
narodu są moi rodacy. 

Obecnie doktor mówił to 
już z całym przekonaniem, 
czuł to z całego serca. 

- Pocieszę pana, że 
twórcą owego zegara był 
z pochodzenia Niemiec – 
Józef Kranz, który w pierw-
szej połowie XIX wieku 

działał w Warszawie, z jego 
dzieła widać, że musiał być 
polskim patriotą . 

- Niech pan jednak nie 
myśli, że my polscy patrioci 
wymagamy, by postrzegał 
pan tak jak my, bo pan dok-
torze przecież jest niemiec-
kim patriotą, dodał doktor 
Kohlberger. 

- Ano jestem, dziwnie 
plotą się nasze losy. Ale jak 
pan sam dobrze wie, być 
niemieckim patriotą to 
nie znaczy utożsamiać się 
z narodowymi socjalistami.

Doktor przez chwile 
zadumał się nad nazwi-
skiem pani Marii. Vayhin-
ger z całą pewnością nie ma 
źródłosłowu słowiańskiego, 
wszystko wskazuje na to, 
że powstało w kręgu nie-
mieckojęzycznym. Ach ta 
Europa Środkowa, co za 
przedziwny tygiel, gdzie 
wszystko się przemie-
szało, a to ze szczętem ruj-
nuje moje dotychczasowe 
wyobrażenia. 

Szybko uciekał czas przy 
herbacie z kwiatu lipowego 
i interesującej rozmowie, 
która jednak nieodmien-
nie wracała do ostatnich 
wydarzeń na frontach, 
relacjonowanych z nasłu-
chu radiowego przez pana 
Witolda Rybczyńskiego. 
Gdy słońce opuściło okna 
salonu i z wolna zaczęło się 
chylić ku zachodowi, pani 
Maria zmieniła temat. 

- Panowie, musimy 
uświadomić doktorowi na 
co liczymy z jego strony, 
i spytać, czy zgodzi się nam 
pomóc.

- Ano właśnie, przecież 
uprzedzony zostałem, że 
moja wizyta w pani gościn-
nym domu ma jakiś głębszy 
cel.

- Pozwoli pan dokto-
rze, rozpoczął Stanisław, 
że ja go w tym względzie 
oświecę. Otóż spadł nam 
pan z nieba, tak się złożyło, 
że mamy tutaj we dworze 
położnicę w złym stanie 
zdrowia, co grozić może 
poważnymi komplikacjami 
przy porodzie. 

- Ależ nie ma problemu, 
choćby dzisiaj wieczorem 
wziąć ją mogę do szpitala 
w Tarnowie, przecież dr 
Mroczkowski może przyjąć 
tę kobietę na oddział położ-
niczy, a tam postaram się 
roztoczyć nad nią opiekę.

- To nie wchodzi 
w rachubę, takie rozwią-
zanie jest wykluczone. Po 
pierwsze kobieta ta nie 
ma żadnych dokumentów, 
a po drugie jest Żydówką 
o wybitnie semickich 
rysach. Niedawno udało 
się jej wydostać z zakli-
czyńskiego getta. Jeżeli 

Doktor Keil z Frankensteinu
albo nowy Kandyd

Leszek A. Nowak

Po lewej dwór w Lusławicach późnym latem, po prawej późną jesienią. Na zdjęciu z prawej widoczny zbór.

Jacek Malczewski podczas malowania na alejce w parku dworu w Lusławicach

Jacek Malczewski „Portret Marii Vayhinger z Hanuszów”, olej/płótno

Dr Witold Erazm Rybczyński
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już, to rodzić może tylko tu 
i nigdzie indziej. Do dworu 
rzadko kto zagląda, poza 
tym jest objęty ochroną 
przez członków ruchu 
oporu, a w razie nieprze-
widzianych okoliczności 
chorą zawsze możemy 
ukryć w tunelu prowadzą-
cym z dworskich piwnic. 
Tunel ten został wykopany 
jeszcze przez arian, o któ-
rych już panu opowiada-
łem. Nad bezpieczeństwem 
chorej czuwa ten młody 
człowiek, którego spotka-
liśmy nieopodal dworu. 
Dogląda jej zaś doktor 
Kohlberger, który z racji 
swojej chirurgicznej spe-
cjalności, wolałby los położ-
nicy złożyć w bardziej kom-
petentne ręce. Oddam mu 
głos, niech on sam opowie 
w czym jest rzecz, jako że 
ja w tych kwestiach jestem 
zupełnym ignorantem. 

Doktor Keil słuchał 
zaskoczony, tak więc ci 
ludzie opiekują się ryzyku-
jąc życiem Żydówką. Serce 

zalała mu fala wdzięczno-
ści, więc mają do niego tak 
wielkie zaufanie. Ale nie ma 
co tego analizować, prze-
cież jest lekarzem i przy-
sięga zobowiązuje. Proszę 
mówić doktorze, a więc 
jaki jest stan, i na co oprócz 
tego że jest w ciąży, cierpi 
pacjentka?

Relacja była niedługa, 
acz treściwa, wynikało 
z niej, że po wyprowadzeniu 
z getta, kobieta trafiła tutaj 
niesłychanie wycieńczona. 
Partyzant uczestniczący 
w jej ratowaniu powiadomił 
pana Stanisława, i w końcu 
przeniesiono ją tutaj, a pani 
Maria robi co może, by 
ochronić położnicę i przy-
szłe dziecko. Na co dzień 
opiekę pielęgniarską spra-
wuje pan doktor Witold, 
który niestety jest tylko, i aż 
doktorem fizyki - docentem 

z Politechniki Lwowskiej, 
ale jako pielęgniarzowi nie 
można mu nic zarzucić. 

- Nie ma się co dziwić, 
pan Witold obdarzony jest 
tyloma talentami, gra na 
fortepianie, komponuje, 
pisze sztuki, a nawet ku 
uciesze dzieci bywa dosko-
nałym żonglerem - dodała 
nie bez uśmiechu pani 
Maria, z wielką sympatią 
patrząc na uciekiniera ze 
Lwowa.

- Stan organizmu ciężar-
nej - kontynuował dr Kohl-
berger - nie rokuje dobrze, 
jest w skrajnej anemii, 
dodatkowo nakłada się na 
to ciężka depresja wywo-
łana przerażającymi przej-
ściami i utratą całej rodziny. 

- Czy mógłbym zobaczyć 
i zbadać tę biedaczkę?

- Ależ naturalnie, ale 
muszę ją najpierw uprze-
dzić, gdyż nagła wizyta 
obcego, i w dodatku 
Niemca, mogłaby wywo-
łać u niej dodatkowy stres, 
oznajmił pan Witold. 

Gdy po kilku minutach 
wrócił, ustalono że chorą 
oprócz doktora odwie-
dzi pani Maria i on sam. 
Wyszli przez werandę na 
tyłach domu i skierowali 
się do pobliskiego lamusa. 
Po otwarciu ciężkich drzwi 
oczom doktora ukazała się 
pozornie bezładna ściana 
starych gratów, fragmen-
tów bryczek, uprzęży, 
plecionych półkoszków, 
słomianych mat, sanek 
i wszelakiego innego nie-
potrzebnego już, przez 
kolejne dziesiątki lat zbie-
ranego „ na wszelki wypa-
dek” szmelcu. Ujrzawszy to, 
nie wyobrażał sobie, gdzie 
i jak w takich warunkach, 
przebywać może chora. Pan 
Witold, widząc zaskocze-
nie doktora, uśmiechnął 
się, podszedł do dużych, 
sprawiających wrażenie 

wtłoczonych w to rumo-
wisko, zdekompletowanych 
sań, i zwalniając blokadę, 
obrócił je wokół osi. Uka-
zał się niski, przemyślnie 
zakonspirowany, niere-
gularny przedsionek, na 
którego końcu fragment 
półkoszka z nieokorowanej 
łoziny skrywał niewielkie 
drzwiczki do pokoiku zbi-
tego z desek i wyciszonego 
matami z gęsto splecionych 
słomianych powróseł, które 
tworzyły złociste, przytulne 
wnętrze. Chora leżała na 
schludnym, na biało poma-
lowanym łóżku, u którego 
wezgłowia ustawiono takąż 
szafkę nocną z lampą naf-
tową o mlecznym kloszu. 
Pod przeciwległą ścianką 
stały: szafa, stół i wikli-
nowy fotelik. Podłogę 
pokrywał samodziałowy 
chodnik w barwne pasy. 
Pomieszczenie było malut-
kie, ale niezwykle przyja-
zne i budzące poczucie 
bezpieczeństwa. Łagodne 
światło lampy wydobyło 
z półmroku niesłychanie 
wychudzoną twarz mło-
dej kobiety, okoloną burzą 
czarnych o granatowym 
połysku, bujnych włosów. 
W bladooliwkowej plamie 
niewielkiej twarzyczki pło-
nęły jak węgle źrenice wiel-
kich oczu. 

- Mój Boże, ależ to 
dziecko jest wychudzone, 
ileż musiało wycierpieć, 
wyszeptał doktor. - Regiń-
ciu, jak ci już mówiłem, pan 
doktor zbada cię, pozbądź 
się niepokoju, on chce 
pomóc choć jest Niem-
cem. Tłumaczył ci będę 
jego pytania. 

- Nie jest to konieczne, 
w miarę dobrze znam ten 
język - cichym głosem 
powiedziała Regina, jej 
oczy skierowały się w stronę 
doktora, wydawało się że 
przenikają jego twarz. 

- Witam pana. 
Doktór otworzył torbę 

z przyrządami i rozpo-
czął drobiazgowe badanie 
tajemniczej pacjentki. 

W sumie trwało to 
ponad godzinę, zadawał 
liczne pytania, coś tam 
sobie odnotowywał. Gdy 
zakończył, głęboko wes-
tchnął i zwracając się do 
pana Witolda, z całym 
przekonaniem oświadczył, 
że Regina nie ma się co 
niepokoić, bo mimo trau-
matycznych przeżyć zna-
lazł ją w nadspodziewanie 
dobrym stanie i spodziewa 
się, że w niedługim czasie 
urodzi ślicznego i zdrowego 
bobasa. Na te słowa policzki 
chorej zarumieniły się lekko 
i wyszeptała: - Dziękuję za 
dobre słowa, z całego serca 
dziękuję. 

- Teraz opuścimy panią, 
proszę starać się zasnąć, sen 
jest najlepszym lekarzem. 
Będę u Reginci za godzinkę, 
przyniosę podwieczorek - 
dodał pan Witold. 

Słońce krwawiło już 
na horyzoncie, gdy po 
powrocie obydwu panów, 
zebrali się wszyscy na tara-
sie. Spojrzenia obecnych 
skierowały się na doktora. 
- Mili państwo, nie owija-

jąc w bawełnę, muszę wam 
uświadomić, że sytuacja nie 
jest taka, jak ją prezentowa-
łem wobec chorej. Stan tego 
niesłychanie wycieńczo-
nego organizmu, jest bardzo 
poważny, właściwie chora 
wymagałaby natychmiasto-
wej hospitalizacji. Ponieważ 
nie jest to możliwe, zostawię 
odpowiednie dyspozycje 
dotyczące leczenia farma-
kologicznego, jak i pielę-
gnacji. Dodam, że szcze-
gólnie dobroczynny wpływ 
na pacjentkę będą miały: 
poczucie bezpieczeństwa, 
bezwzględny spokój, życz-
liwość otoczenia, o co się 
nie boję, ale i odpowiednie 
odżywianie, co z kolei może 
obecnie nastręczać pewne 
trudności. Odżywki, lekar-
stwa i witaminy postaram 
się w najbliższym czasie 
dostarczyć, co do tego to się 
jeszcze umówimy, najlepiej 
przez doktora Mroczkow-
skiego, który nie musi być 
w całą tę sprawę wtajem-
niczony, niech myśli że to 
dla pani Julii i „Chińczyka”. 
W miarę możliwości sta-
rał się będę jak najczęściej 
odwiedzać chorą . Muszę 
kupić oprzyrządowanie 
wędkarskie i pod pozorem 
wędkowania jeździł będę 
wzdłuż Dunajca, co będzie 
pretekstem do częstszych 
odwiedzin Lusławic. Ale 
teraz już czas na mnie, 
musimy wrócić do Koń-
czysk, skąd pojadę do Tar-
nowa, chcę bowiem wrócić 
przed nocą. 

W domu Budzynów 
i w Lusławicach jeszcze 
długo po wyjeździe dok-
tora dyskutowano i wspo-
minano jego wizytę. Widać 
było, że los i stan Reginy 
wywarły na nim kolosalne 
wrażenie, że to kolejne 
doświadczenie, które otwo-
rzyło mu oczy i pozwoliło 
poczuć się prawdziwym 
Niemcem i pozbyć się 
resztek wątpliwości w imię 
międzyludzkiego zbratania. 
Wszyscy zapamiętali jego 
gorzkie słowa, gdy wspo-
minając dzień 15 września 
1941 r., od kiedy to Żydzi 
zobowiązani zostali do 
noszenia gwiazdy, powie-
dział: – My, Niemcy nie-
zwykle szybko przywykli-
śmy do widoku żydowskiej 
gwiazdy, przeważająca 
większość pozostała wobec 
tego absolutnie obojętna. 
Były to również narodziny 
etnicznego nacjonalizmu, 
złowrogiego, agresywnego 
i pełnego okrucieństw. 
A już jedną z największych 
okropności tego systemu 
jest obecny podział ludzi 
na klasy, od kasty panów 
aż po bydło robocze. 
Wydaje się bowiem, że 
sprzeciw części społeczeń-
stwa niemieckiego wobec 
narodowego socjalizmu 
nie dotyczy strategicznych 
dążeń Hitlera, lecz przede 
wszystkim jego metod. Jest 
właściwie sprzeciwem este-
tycznym człowieka wycho-
wanego w klasycznej kultu-
rze niemieckiej, wiernego 
pojęciom i ideałom trady-
cyjnych elit, wobec cham-
stwa, zdziczenia i kulturo-

wej niższości narodowych 
socjalistów.

***
Niemal zaraz po wjeź-

dzie do miasta, Dąbrowski 
zwolnił i skręcił w prawo, 
zatrzymał się na rozległym 
podwórcu za nieco cofnię-
tym od ulicy gmachem. 

- Oto i nasza szkoła. 
Budynek był potężny i robił 
wrażenie. Stanisław rozglą-
dał się z ciekawością. Przed 
szkołą dostrzegł gromadki 
chłopców przy różnora-
kich zajęciach. Mamy już 
stu chętnych uczniów chcą-
cych zdobyć jakiś zawód 
i przeskoczyć okupacyjną 
wyrwę w wykształceniu. 
Poprzednio mieściło się 

tu Seminarium Nauczy-
cielskie, pomieszczenia są 
obszerne, widne, jest własna 
kotłownia, a także boisko, 
osobny budyneczek na 
warsztaty i duży ogród obok 
internatu. Warunki wprost 
idealne tak dla uczniów jak 
i grona pedagogicznego. Po 
budynku oprowadzę pana 
jutro, a teraz wybierzemy 
się na objazd miasteczka 
i okolicy, po drodze zjemy 
gdzieś obiad.

Dąbrowski nie zwlekając 
uruchomił auto i w kilka-
dziesiąt minut objechali 
całe miasteczko, zatrzymu-
jąc się w miejscach gdzie 
było coś ciekawego do obej-
rzenia. A to przy stacji kole-
jowej, w rynku, koło Krzy-
wej Wieży, przy ruinach 
zamku, obok wieży ciśnień 
i przy basenie kąpielowym. 
W końcu wyjechali z miasta 
i przystanęli na wzniesieniu, 
kilkaset metrów od ostat-
nich zabudowań. 

- Wysiądźmy na chwilę, 
zaproponował. Niech pan 
patrzy, profesorze. Tam 
w dali, po prawej widać 
małe miasteczko – twier-
dzę, to Srebrna Góra 

z fryderycjańskimi fortami. 
Teraz odwróćmy się, i pro-
szę, na wprost przed nami 
w zieleni wielkiego parku 
zamek Hohenzollernów 
w Kamieńcu, widać wyraź-
nie jego baszty. To piękna 
neogotycka budowla, 
warto ją kiedyś zwiedzić. 
Z kolei za tym pasmem 
Gór Bardzkich jest nad-
graniczny Złoty Stok, mia-
sto ze starymi tradycjami 
górniczymi. Jak z nazwy 
to wynika, poszukiwano 
i wydobywano tam złoto. 
Tak jak w Srebrnej Górze 
srebro. Teraz pojedziemy 
dalej przed siebie do Barda 
– słynnego miejsca piel-
grzymkowego, które wci-
snęło się w wąski przełom 
Nysy Kłodzkiej. Tam też 
zjemy obiad w gospodzie, 
którą prowadzi mój dobry 
znajomy, Czortkowianin, 
którego w czasie okupacji 
los rzucił tam na roboty. 
Po wyzwoleniu postanowił 
zostać Ślązakiem i przejął 
opuszczony lokal wraz 
z wdową po niemieckim 
restauratorze. 

Ruszyli dalej, przejechali 
koło pokaźnego założenia 
klasztornego i kościoła 
o dwuwieżowej fasadzie, by 
przed pięknym kamiennym 
mostem zjechać w lewo 
na niewielki placyk przed 
budyneczkiem z nie budzą-
cym wątpliwości napisem 
„Restauracja” umieszczo-
nym powyżej ganeczku. 
W szeroko otwartych 
drzwiach stał tam kor-
pulentny, łysawy osobnik 
w nieco przybrudzonym 
białym fartuchu zsuwają-
cym się z wydatnego brzu-
cha. Na widok wysiada-
jących z auta, ożywił się 
wyraźnie, zdjął fartuch 
i rzucił go na jedną z ławe-
czek flankujących wejście. 
- Serdecznie witam pana 
dyrektora, a jak panowie 
widzą, ja jak zwykle przy 
pracy. Dopiero co wyją-
łem z wędzarni to i owo, 
co zostało przerobione po 
wczorajszym świniobiciu. 
Wędliny udały się nad 
podziw, mam nadzieję że 
panowie zechcą zdegusto-
wać moje firmowe wyroby, 
ocenić moje skromne umie-
jętności i wyrazić swoją 
o tychże opinię. Ucieszony 
z pozyskania, niespodzie-
wanych słuchaczy, człowie-
czek ten gadał bez przerwy, 
a jego niebieskie, wesołe 
oczy promieniały radością. 
- Zapraszam do środka, 
z całego serca zapraszam. 

- Pan pozwoli, panie 
Adamie, mój towarzysz 

Stary zbór Ariański, później lamus w którym ukrywano Reginę Hudes, widok 
z okresu okupacji i stan obecny

Ząbkowice Śląskie, ulica Wrocławska, budynek dawnego Seminarium Nauczy-
cielskiego, po wojnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Ząbkowice Śląskie, ulica 
Wrocławska, autor z mamą, w tle 
jeden z budynków Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej, w której od roku 
1946 przez długi okres uczył ojciec 
autora. Ok. 1954 r.
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jest przyszłym polonistą 
w mojej szkole. Panie Sta-
nisławie, to pan Chudzicki, 
o którym już panu wspomi-
nałem, właściciel tej pięknie 
położonej gospody. Niewy-
soki, ale rozległy, szczodrze 
przeszklony, parterowy 
z górką, budyneczek poło-
żenie istotnie miał nie-
zwykłe. Posadowiono go 
na wysokiej podmurówce 
niemal w zakolu Nysy 
pomiędzy dwoma mostami. 
Front miał otwarty ku dro-
dze. Z okien wewnętrznego, 
zadaszonego patio widać 
było uniesione nad mia-

steczkiem urwisko, o któ-
rego podstawę rozbijała się, 
groźna niekiedy, rzeka. Pan 
Adam wprowadził gości do 
wnętrza, usadawiając w jed-
nej z lóż okalających owe 
patio. W ten skwarny dzień 
panował tam miły chłód. 
Przez zielonkawe szybki 
kratownicy okien przeni-
kało łagodne światło . 

- Tu panom będzie 
wygodnie, a w kwestii 
posiłku proszę zdać się na 
mnie. Wkrótce pan Adam 
pojawił się z kociołkiem 
dymiących podrobów, 
musztardą domowej roboty, 

chrzanem i bocheneczkiem 
rumianego chleba. 

- Boże, jakiż jestem 
głodny - westchnął Stani-
sław - a to wszystko tak ape-
tycznie wygląda i pachnie. 

- Jedzcie panowie do 
woli, i na zdrowie. Ja zajmę 
się swoimi sprawami, 
a gdybym był potrzebny, 
to jestem w kuchni. O tam, 
wskazał na drzwi prowa-
dzące do sklepionego kory-
tarzyka. Smacznego. Nie 
wytrzymał jednak długo 
i już po chwili zjawił się 
z wysoką butelką z zie-
lonkawego szkła i trzema 
kieliszkami. Kto to widział 
jeść takie tłustości bez kie-
liszeczka wspomagającego 
trawienie.

- Kłopot w tym, że 
jesteśmy samochodem 
- zastrzegł Stanisław, ale 
jego towarzysz nie przejął 
się tym zupełnie, i oznajmił 
że z powodzeniem mogą 
się przespać w pokoiku na 
górce, w którym on sam 
niejednokrotnie nocował.

- Ani przez moment 
nie przyszło mi do głowy, 
żebym panów dzisiaj puścił. 

Niecodziennie bowiem 
zdarza się taka okazja bym 
mógł przyjmować tak 
miłych gości. Panie, kręcą 
się tu same szemrane typy 
i szabrownicy, człowiek nie 
ma do kogo gęby otworzyć. 
Miasteczko jeszcze wylud-
nione, część Niemców 
uciekła, a Polaków jeszcze 
niewielu, na razie wybierają 
większe miasta. Niemcy są 
na ogół uprzejmi, ale do 
gospody nie zachodzą, 
wolą nie rzucać się w oczy. 
Zresztą zostały prawie same 
baby, starcy i niedorostki. 
Tatusiowie albo jeszcze nie 
wrócili, albo już pomasze-
rowali na wschód. - „Alle 
Wegr rollen nach Osten” 
albo „ Räder rollen für den 
Sieg” - tu mrugnął zawa-
diacko i rozlał do kielisz-
ków. Tylko uważajcie pano-
wie, bo może samogonik 
zbyt mocny. W tym wzglę-
dzie jakoś nie mam miary. 

Istotnie, mocny był jak 
cholera, ale dobrze pędzony, 
czysty i bez przykrego zapa-
chu. - Z gruszek go pędzę, 
z gruszek, pełno tu opusz-
czonych sadów. 

- Trzeba pogratulować, 
smakuje jak najprawdziw-
szy koniaczek. A jutro 
panie profesorze poje-
dziemy do Kłodzka, zoba-
czy pan okolice słynnego 
hrabstwa, i po zwiedzeniu 
miasta, wrócimy do Ząbko-
wic. Z powrotem będziemy 
jeszcze przed południem. 
Zmiana planów wyraź-
nie ucieszyła dyrektora 
Dąbrowskiego, a i zna-
komity destylat też zrobił 
swoje. Stanisława ogarnęła 
błogość, zmęczenie opadło 
i z zainteresowaniem słu-
chał przyszłego szefa, a ten 
gadał i gadał jak nakręcony. 
Dąbrowski był strasznym 
optymistą. Wszystko jest, 
albo będzie. Najpierw pan 
przyjedzie sam, zadomowi 
się, a potem sprowadzi 
rodzinę. Nie przyznał się, 
że sam mieszka w zruj-
nowanym internacie, że 
małą córeczkę Lidusię 
wysyła na dokarmianie 
do rodziny w Nysie. Póź-
niejsze zetknięcie się z rze-
czywistością, nie było tak 
obiecujące, jak to niepo-
prawny entuzjasta przed-

stawiał. Budynki szkoły 
i internatu były zrujnowane 
i zdewastowane przez kwa-
terujących tam wcześniej 
Sowietów. W obydwu 
pozostały jedynie resztki 
drzwi i kaloryferów, okna 
w dużej części bez szyb. We 
wnętrzach i na podwórzu 
pełno połamanego złomu 
meblowego. Wyżywienie 
z kuchni polowej ustawio-
nej na podwórzu. O tym 
miał jednak dowiedzieć się 
dużo później, gdy odwrotu 
już nie było. Przyznać 
musiał, że Ząbkowice go 
oczarowały, tak samo oko-
lica przypominająca pagór-
kowate krajobrazy wokół 
Zakliczyna. Poza tym znał 
je już z opowiadań doktora 
Keila, teraz miał wrażenie, 
że już kiedyś tu był. Ot, 
specyficzne déjà vue. Gdy 
następnego dnia zwiedzili 
Kłodzko, i nie mógł się 
napatrzeć na mijane cuda 
natury, był już pewien, 
podjął decyzję. Osiedli się 
w Ząbkowicach.

CDN

Carl Ernst Morgenstern „Bardo”, olej/płótno.

W numerze 3/2013 
„Głosiciela” ukazał 
się artykuł pt. „Non 
omnis moriar”, 

autorstwa Marka Mietelskiego.
Niestety, z treścią tegoż arty-

kułu nie mogę się zgodzić i pozo-
stać obojętnym. Od roku 1972, 
kiedy to jesienią doczesne szczątki 
mojego zmarłego dziadka Wła-
dysława Boczka (zob. Jan Hebda: 
Opowieść o dziejach Zakliczyna 
i okolicy, wyd. I., Zakliczyn 2006, 
s. 32nn,/), działacza „Snop”, PNR, 
inicjatora i założyciela Banku 
Spółdzielczego w Zakliczynie 
a więc też w jakiejś mierze zasłu-
żonego obywatela czy może lepiej 
mieszkańca) zostały przeniesione 
do „nowego grobu” – wybudo-
wanego na fundamentach istnie-
jącego już od 1919 roku, w któ-
rym to został pochowany ppor. 
Andrzej Bodzenta (żołnierz 5. 
Pułku Piechoty Legionów Józefa 
Piłsudskiego, poległy w walce 
z bolszewikami w roku 1919 – 
syn zakliczyńskiej ziemi – boha-
ter narodowy), utkwił w mojej 
pamięci sąsiedni grób pochylony 
w lewą, tylną stronę (tak dziwnie 
po przekątnej). I pewnie wszyscy 
mieszkańcy Zakliczyna i okolic 
przyzwyczaili się do tej mogiły, bo 
nic nie wskazywało, aby ktoś dbał 
o ten grób. Dzięki życzliwości 
krewnych „sąsiednich grobów”, 
było „jako tako” – przynajmniej 
na Wszystkich Świętych. „Sąsie-
dzi” zapalali również znicze.

Co do możliwości przesunię-
cia grobu w lewo czy w prawo, 
do przodu czy też do tyłu – to, 
niestety, ale czy to w przypadku 
cmentarzy komunalnych czy też 
wyznaniowych (w tym wypadku 
parafia pw. św. Idziego w Zakli-
czynie), decydentem jest zawsze 
zarządca cmentarza i to on na 
prośbę „inwestora” wytacza gra-

nicę pod planowaną inwestycję. 
Ponadto wykonawca, a więc firma 
kamieniarska (specjalizująca się 
w inwestycjach tego typu), nie 
działa z korzyścią dla jednych 
a kontra innym. Nie przypusz-
czam też, aby zarządca cmentarza, 
a więc Parafia Zakliczyn - wów-
czas ks. proboszcz prałat Edward 
Norek (budowa grobu z prawej 
strony – rok 1972), osoba zwra-
cająca uwagę na estetykę i porzą-
dek, przeoczył tak istotną sprawę 
– szkodliwego wpływu budowy na 
grób sąsiedni (zasłużonego miesz-
kańca a ponadto mieszkańca ple-
banii wg autora artykułu), tudzież 
po jej przebiegu naprawy jej ujem-
nych skutków. 

W sąsiedztwie po lewej stro-
nie został wybudowany nowy 
grób w roku 2006 (zarządca 
ks. proboszcz prałat Józef Pisz-
czek, któremu uporządkowanie 
cmentarza, terenu przy kościele 
i plebanii, spędzało z pewnością 
sen z powiek) i to ewentualnie 
mogłoby mieć wpływ na prze-
chylenie, ale, jak napisałem, od 
lat pamiętam pochylenie tegoż 
grobu (proszę też przy okazji 
zwrócić uwagę na groby sąsiednie 
z lewej stronu – wygląda to tak, 
jakby tam – gdzieś po środku – 
był teren podatny na zapadanie) 
w prawą stronę. I w tym wypadku 
nie miała i nie mogła mieć także 
ta inwestycja żadnego wpływu 
na zmianę położenia sąsiedniego 
grobu, bo obecne wymogi i ocze-
kiwania klientów tkwią mocno 
w świadomości firm kamieniar-
skich i żadna z nich nie zaryzy-
kuje dobrego imienia. Przy okazji 
budowy grobu w 2006 r. inwestor 
p. A. Kwiek zwrócił się z prośbą 
do firmy kamieniarskiej, aby na 
jego koszt został wyprostowany 
grób śp. J. Lewickiego. Niestety, 
firma nie podjęła się tegoż zabiegu 

z obawy przed totalną rozsypką 
tego, co i tak jest w opłakanym 
stanie. Zarzuty p. Mietelskiego 
są więc bezpodstawne, nie tylko 
jemu zależy na pamięci o innych 
zmarłych. Wypadałoby więc, 
zanim się coś napisze, sprawdzić 
stan faktyczny – tak to obowiązuje 
w świecie ludzi nauki i kultury, 
a do tych chciałby się zaliczyć 
przecież autor artykułu.

Przepisy ogólne w sprawie 
pochówków regulują, iż po 20 
latach można na tym samym miej-
scu dokonać nowego pochówku. 
Przytoczę cały zapis. Zapewne 
będzie to z pożytkiem dla wielu 
z nas. „Zwłoki mogą być pochowane 
przez złożenie w grobach ziemnych, 
w grobach murowanych lub kata-
kumbach i zatopienie w morzu. 
Groby ziemne i groby murowane, 
przeznaczone na składanie zwłok 
i szczątków ludzkich, mogą się 
znajdować tylko na cmentarzach. 
Grób zwykły ziemny stanowi dół, 
nie murowany, do którego chowa 
się trumnę ze zwłokami i zasypuje 
ziemią wydobytą z tego dołu. Grób 
murowany jest dołem, w którym 
boki są murowane, a nad trumną 
zakłada się sklepienie. Grobem 
rodzinnym jest przestrzeń zapew-
niająca pochowanie dwóch lub 
więcej trumien ze zwłokami. 
Przestrzeń ta nie może przekra-
czać powierzchni przeznaczonej na 
dwa groby pojedyncze w poziomie, 
niezależnie od ilości pięter w głąb. 
Katakumby są niszami w pionowej 
ścianie, położone obok siebie w sze-
regu i nad sobą, przeznaczone do 
chowania zwłok. Grób nie może 
być użyty do ponownego chowania 
przed upływem 20 lat.

Po upływie lat 20 ponowne uży-
cie grobu do chowania nie może 
nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba 
zgłosi zastrzeżenie przeciw temu 
i uiści opłatę, przewidzianą za 
pochowanie zwłok. Zastrzeżenie 
to ma skutek na dalszych lat 20 
i może być odnowione.

Dozwolone są umowy, prze-
dłużające termin, przed upływem 

którego nie wolno użyć grobu do 
ponownego pochowania.

Zarządca cmentarza nie ma 
obowiązku szukania odpowied-
nich osób do uregulowania opłaty. 
Troska o tę sprawę spoczywa na 
osobach zainteresowanych grobem. 
Osobie, która mimo upływu ter-
minu 20 lat nie zgłosiła zastrze-
żenia i nie wniosła odpowiedniej 
opłaty, nie przysługuje roszczenie 
o przywrócenie posiadania miejsca 
oddanego przez zarząd cmentarza 
z przeznaczeniem na grób kogoś 
innego, chociażby nadal stale 
odwiedzała grób i utrzymywała 
go w należytym stanie. W związku 
z likwidacją grobu, szczątki osoby 
poprzednio tam pochowanej 
można tam pozostawić lub prze-
nieść w inne miejsce. Decyduje 
o tym zarząd cmentarza. - Roz-
porządzenie ministrów: gospodarki 
terenowej i ochrony środowiska 
oraz zdrowia i opieki społecznej 
z 20 października 1972 roku.

Osobiście byłem świadkiem 
„wybierania-kopania” grobu 
ziemnego po 22 latach na innym 
grobie – poza kością udową nie 
„wykopano” nic. Zupełnie NIC. 
Nie było śladów trumny – więc 
ziemia pod mogiłą mogła zapaść 
się i stworzyć naturalną krzywiznę 
– pochyloną we wszystkie moż-
liwe strony.

Śp. Jan Lewicki zmarł w 1954 
roku. Grób po prawej stronie 
był budowany w połowie roku 
1972 - a więc po 18 latach, a grób 
po lewej stronie po 52 latach od 
śmierci p. Lewickiego. W tym 
miejscu proszę o wybaczenie, 
ale dalsze dywagacje nie mają 
najmniejszego sensu.

Oto nagle pojawił się kolejny 
syn tej ziemi, który dziwnym tra-
fem przypomniał sobie o zmar-
łym śp. Lewickim - i jak twierdzi 
- wybitnym zakliczynianinie. Tro-
chę to według mnie dziwne, bo ów 
zmarły urodzony w Przemyślu, 
większość życia spędził prze-
cież w Austrii (wg autora arty-
kułu), w jesieni życia zamieszkał 

w Zakliczynie i ot tak został… 
zasłużonym w/dla Zakliczynie/a. 

Stawiam sobie pytanie, jakież to 
zasługi zrobiły z niego wybitnego 
mieszkańca Zakliczyna: pokój na 
plebanii, umiejętność pisania na 
maszynie (na tamte czasy zapewne 
rzadkość), tytuł doktora, a może 
charakterystyczny chód? Oczy-
wiście nie jest moim zamiarem 
umniejszanie zasług śp. p. Lewic-
kiego. Ale, gdyby każdy z nas chciał 
promować swego „bohatera”, to 
pewnie wszyscy musielibyśmy 
zwróci się do Urzędu Parafial-
nego o uznanie cmentarza zakli-
czyńskiego za „nekropolię zasłu-
żonych”. Ileż to warunków trzeba 
spełnić, aby uznać kogoś za hono-
rowego obywatela danego miasta 
czy miejscowości? 

Jestem przekonany, że na 
cmentarzu w Zakliczynie spo-
czywa wielu wybitnych synów 
i córek tej ziemi, o których nie 
wiemy wiele albo nawet nic. Na 
pewno zewnętrzne objawy – 
wygląd mogiły, grobu, są wyra-
zem naszej pamięci i wdzięczno-
ści. Ale czy to jest najważniejsze? 
Czy nie przesadzamy w naszych 
zewnętrznych oznakach wdzięcz-
ności a może próżności? Czasem 
myślimy, że możemy coś prze-
stawić, wymazać, skorygować 
- według naszego „widzimisię” 
zapisać. Codzienność pokazuje 
raczej tę drugą stronę medalu. 
Nie zawsze chcianą czy plano-
waną. Grób nie fortepian, cmen-
tarz nie partytura…

Myślę, że nasi bliscy mają 
„niezły ubaw” patrząc na nasze 
poczynania!!!

Non Omnis moriar. Cytowane 
w artykule zwroty z języka nie-
mieckiego (bez tłumaczenia dla 
czytelnika) podsuwają taką oto 
sentencję, też z tego języka wziętą: 
Mensch denke, Gott lenke!!! albo: 
Mensch dachte Gott lachte!!! 
(Człowiek myśli(planuje), Bóg 
kieruje albo Człowiek myślał, Bóg 
się śmiał).

o. Janusz Wróbel OFM

Listy do redakcji

Ad vocem w sprawie nagrobka  
śp. Jana Lewickiego
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Szanowni Państwo!

Jako były mieszkaniec 
Wesołowa, absolwent 
Szkoły Podstawowej 
w Zakliczynie z roku 

1961, obecnie mieszka-
niec Krakowa-Nowej 
Huty, z dużą uwagą śle-
dzę to wszystko, co dzieje 
się w moich rodzinnych 
stronach. Z satysfakcją 
pragnę podkreślić, jak 
wiele korzystnych zmian 
i dokonań zaszło w ostat-
nich latach w gminnym 
sporcie – zwłaszcza tym 
szkolnym. Dorobku i osią-
gnięć w tej dziedzinie 
może zazdrościć Zakli-
czynowi wiele podobnych 
gmin i miasteczek, a nawet 
dużych miast. Za moich 
czasów nie było w szko-
łach sal gimnastycznych, 
boisk sportowych i sta-
dionów - jedynie w Stró-
żach było boisko piłkar-
skie, gdzie rozgrywano 
mecze, a u nas w Weso-
łowie? - tylko u Henia 
Lasoty – obecnego soł-
tysa Wesołowa i członka 
Rady Gminnej, można 
było po mszy w niedzielę 
zagrać w siatkówkę, albo 
na Łęgu pod Zdonią pod 
jego wodzą rozegrać mecz 
towarzyski w piłkę nożną 
z kolegami ze Zdoni, 
Stróż lub Woli Stróskiej, 
co z przyjemnością wspo-
minam.

W tamtych latach lekcje 
wychowania fizycznego 
przeważnie odbywały się 
na podwórku szkolnym, 
w salach lekcyjnych albo 
na błoniach w Zakliczy-
nie, gdzie dziś funkcjo-
nuje Zespół Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum, 
z prawdziwą salą gim-
nastyczną i zapleczem 
sportowym, a także na 
Kamieńcu nad Dunaj-
cem. Po lekcjach można 
było „poszaleć” w ramach 
kółek sportowych, które 
były małą namiastką tego, 
co dziś oferują młodzieży 
uczniowskie kluby spor-
towe. Mimo tak skrom-
nych warunków i możli-
wości uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Zakli-
czynie, i innych wiosek, 
uczestniczyli w międzysz-
kolnych zawodach w piłce 
nożnej, piłce ręcznej oraz 
w zawodach lekkoatle-
tycznych – gminnych 
i powiatowych, nie ustę-
pując w wynikach repre-
zentantom innych miej-
scowości w ówczesnym 
powiecie brzeskim. 

Dzisiaj są to już inne 
czasy, inne wartości 
w życiu człowieka, inne 
spojrzenia na świat i duże 
zmiany we wszystkich sfe-
rach życia i działalności 
– także i w Zakliczynie. 
Są to widoczne i pozy-
tywne zmiany, chociaż 
wiele jest jeszcze spraw 

i problemów, do rozwią-
zania, leżących w gestii 
tutejszych władz – także 
w dziedzinie sportu. Dzi-
siaj Zespół Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum 
w Zakliczynie stanowi 
mocną bazę sportu szkol-
nego, z której korzysta 
kilka uczniowskich klu-
bów sportowych: UKS 
Gulon, UKS Jordan, UKS 
Pogórze, a na Kamieńcu, 
o czym wcześniej nikt z nas 
nawet nie marzył, powstał 
Ludowy Klub Sportowy 
Dunajec, z mocną, liczącą 
się w regionie sekcją pił-
karską. Jeszcze niedawno 
w Zakliczynie funkcjono-
wał MLUKS Spytko z sek-
cją podnoszenia ciężarów, 
który w okresie swej dzia-
łalności przynosił chlubę 
Zakliczynowi. 

Zakliczyn sportem 
stoi - takie jest zdanie 
nas, żyjących z dala od 
Zakliczyna, gdyż losy 
gminy Zakliczyn nie są 
nam obojętne. Także 
w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych sport stoi 
na wysokim poziomie, 
a uczniowie tej prężnej 
placówki oświatowej 
odnoszą znaczące suk-
cesy w biegach przełajo-
wych, pływaniu, a nawet 
w boksie, co z ciekawością 
śledzę. To tylko w samym 
Zakliczynie, w innych 
wioskach gminy także 
królują mocne ogniwa 
sportu: piłka nożna, sza-
chy, piłka ręczna, siat-
kówka, koszykówka i tenis 
stołowy, mając mocną 
kadrę oddanych działaczy 
i sympatyków.

To wszystko, o czym 
tylko wspomniałem, opi-
suję w swych książkach, 
aby zachować tamte 
minione lata od zapo-
mnienia. Od roku reda-
guję pismo pn. „Kurier 
Małopolskiego TKKF” 
o tematyce sportowo-
-rekreacyjnej, więc dla 
mnie, byłego tenisisty 
stołowego – dziś weterana 
tej dyscypliny, działacza 
hutniczego i Małopol-
skiego TKKF, cieszy fakt, 
że w moich rodzinnych 
stronach sport i rekre-
acja mają się dobrze. 
Jestem podbudowany 
postawą i wynikami teni-
sistów stołowych, wierząc 
w ich dalsze sukcesy - nie 
tylko w Małopolsce, rów-
nież w kraju, a może na 
arenie międzynarodo-
wej? Są ku temu mocne 
podstawy i coraz lepsze 
warunki, stwarzane dzia-
łaczom i tenisistom sto-
łowym Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Gulon. 
Obecnie aż czterech z nich 
jest w kadrze wojewódz-
twa małopolskiego: 
Nikola Pach, Sebastian 
Rak, Szymon Hełmecki 
i Dominik Szczepański. 

Bardzo spodobał mi się 
pomysł pana Ryszarda 
Okońskiego utworze-
nia w Szkole Podstawo-
wej w Zakliczynie klasy 
sportowej o profilu tenisa 
stołowego, ponieważ jest 
wielu chętnych do pod-
jęcia treningów właśnie 
w tej dyscyplinie. Pomysł 
ten spodobał się także 
działaczom z Okręgowego 
Związku Tenisa Stoło-
wego, w którego gronie są 
także moi koledzy i zna-
jomi. Ja również pod tym 
pomysłem podpisuję się 
obiema rękami.

W dzisiejszym świecie 
dużą rolę informacyjno-
-poznawczą odgrywa 
lokalna prasa. Od wyda-
nia pierwszego numeru 
zakliczyńskiego Głosiciela 
minęło już ponad 20 lat. 
Była to trafna decyzja, 
żeby wydać to czasopismo, 
co z satysfakcją przyznaję. 
W dobie postępu technicz-
nego ta tradycyjna forma 
przekazu ciągle ma wielu 
zwolenników, dlatego 
z pokłonem dla Wydawcy, 
co do formy i treści tego 
miesięcznika, z przyjem-
nością sięgam po każdy 
jego egzemplarz. Szczegól-
nie miłą lekturą Głosiciel 
jest dla licznego grona 
osób, byłych mieszkań-
ców gminy i Zakliczyna, 
także i dla mnie, więc 
korzystamy z różnych 
sposobów jego zdobycia. 
Mówię to z pełnym przeko-
naniem, pełen uznania dla 
Zakliczyńskiego Centrum 
Kultury, jako Wydawcy, na 
czele z panem Dyrektorem 
Kazimierzem Dudzikiem 
i Redaktorem Naczelnym 
Głosiciela – panem Mar-
kiem Niemcem, a także 
osób i instytucji, które to 
pismo promują i wspierają.

Właśnie w majowym 
wydaniu Głosiciela prze-
czytałem artykuł o tenisie 
stołowym i działalności tej 
dyscypliny sportu, która 
odnosi już spore sukcesy. 
Dzięki uprzejmości pana 
Ryszarda Okońskiego 
miałem możliwość oso-
biście uczestniczyć w jed-
nym z treningów – myślę, 
że nie po raz ostatni, 
i poznać kilku młodych 
adeptów tenisa stołowego 
i jestem pełen uznania dla 
ich umiejętności i pasji, 
z jaką oddają się tej dyscy-
plinie. „Szacun” także dla 
Mateusza Malika, który 
mimo młodego wieku 
jest już profesjonalnym 
trenerem, mając wśród 
podopiecznej młodzieży 
autorytet i duży posłuch. 
Sekcja tenisa stołowego 
w UKS Gulon istnieje 
od roku 2011, a pomysł 
jej utworzenia wyszedł 
od pana Ryszarda Okoń-
skiego – prezesa UKS 
Gulon i właśnie Mate-
usza - członka II-ligowej 

drużyny. Niedawno Mate-
usz zdobył Międzynaro-
dowe Mistrzostwo Polski 
Sędziów w Bieczu w grze 
podwójnej, a indywidual-
nie był trzeci. Trenowane 
przez niego dzieci osią-
gają sukcesy nawet w skali 
ogólnopolskiej, o czym 
wcześniej wspomniałem. 
Sekcja młodzieżowa tre-
nuje w dwóch grupach.

- I grupa: Dawid Rak, 
Sebastian Rak, Szymon 
Hełmecki, Piotr Bardon, 
Dominik Szczepański, 
Julia Bojdo, Nikola Pach, 
Bartłomiej Kornaś.

- II grupa: Adrian 
Gniadek, Jakub Mróz, 
Bruno Żychowski, Kac-
per Olszański, Patrycja 
Olszańska, Julia Kasprzy-
kowska, Bartłomiej Mar-
tyka, Filip Jasnos, Paweł 
Bajorek, Dawid Bajorek.

Dotąd w historii miasta 
i gminy Zakliczyn tylko 
sekcja podnoszenia cię-
żarów występowała w II 
lidze. Dziś sekcja tenisa 
stołowego, jako jedyna, 
reprezentuje gminę Zakli-
czyn poza jej granicami. 

Zmagania tenisistów 
stołowych z Zakliczyna 
pod trenerskim okiem 
Mateusza miałem możli-
wość osobiście obserwo-
wać w dniu 30 sierpnia br. 
w hali sportowej KS Bro-
nowianka w Krakowie, na 
Międzynarodowym Tur-
nieju Tenisa Stołowego 
- XII Memoriale Jana 
Błaszczaka – byłego Pre-
zesa Krakowskiego OZTS. 
W Turnieju tym uczest-
niczyło 10 zawodników 
z UKS Gulon, stanowiąc 
jedną z liczniejszych, sil-
nych ekip, uczestniczą-
cych w Memoriale: Julia 

Bojdo, Mateusz Malik, 
Adrian Gniadek, Dawid 
Rak, Maciej Podsiadło, 
Sławomir Osika, Domi-
nik Szczepański, Sebastian 
Rak, Dawid Rak Szymon 
Hełmecki. W bardzo silnej 
obsadzie Turnieju repre-
zentanci Zakliczyna zajęli 
kilka dobrych miejsc. Oby 
tak dalej.

Łącznie w chwili obec-
nej licencję zawodniczą 
posiada 25 tenisistów, 
a trzon reprezentacyjnych 
drużyn stanowią: Ryszard 
Okoński, Tomasz Duda, 
Franciszek Jasielski, 
Marek Jasielski, Tomasz 
Konieczny, Nycz Zbi-
gniew, Janusz Kruczek, 
Mateusz Malik, Janusz 
Osika, Sławomir Osika, 
Maciej Podsiadło, a może 
też inni koledzy?, o któ-
rych nie wspomniałem.

To, że Zakliczyn spor-
tem stoi – także tenisem 
stołowym, jest niewątpli-
wie niekwestionowaną 
zasługą władz szkolnych 
i gminnych, które stwa-
rzają dobre warunki do 
jego rozwoju, i grupy miej-
scowych działaczy sporto-
wych. Szkoda, że wzorem 
wielu małopolskich gmin 
i miast w Zakliczynie nie 
ma Ogniska TKKF; naj-
bliższe działają w Ciężko-
wicach, Tarnowie, Brze-
sku i Gorlicach. Żyję cichą 
nadzieję, że przyszłość 
w tym zakresie okaże się 
łaskawa. Nie przeszkadza 
to jednak miastu i gminie 
Zakliczyn uczestniczyć 
w sportowych imprezach 
masowych, m.in. w Ogól-
nopolskim Sportowym 
Turnieju Miast i Gmin, 
organizowanym w ramach 
Europejskiego Tygodnia 

Sportu dla Wszystkich. 
W Małopolsce koordyna-
torem zadań związanych 
z organizacją tegorocz-
nej XXI edycji tego Tur-
nieju była Wojewódzka 
Komisja, z udziałem 
przedstawicieli Zarządu 
Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF, Małopol-
skiego Urzędu Marszał-
kowskiego, Małopolskiego 
Szkolnego Związku Spor-
towego oraz Ludowych 
Związków Sportowych. 
W tej największej impre-
zie masowej w Polsce 
Zakliczyn sklasyfikowano 
w pierwszej dwudziestce 
podobnej wielkości, co 
do ilości mieszkańców, 
miast i gmin w Polsce. 
Jako sekretarz tej Komisji, 
koordynującej tegoroczny 
XXI Sportowy Turniej 
Miast i Gmin w Małopol-
sce, z satysfakcją przyją-
łem ten wynik. 

Dzisiaj na łamach 
Głosiciela pragnę zło-
żyć serdeczne gratulacje 
działaczom i Zarządowi 
MLUKS Gulon, na czele 
z Panem Ryszardem 
Okońskim - prezesem 
i jego żoną Anną – sekre-
tarzem Klubu, z okazji 
XX-lecia tego Klubu, zało-
żonego 16 listopada 1995 
roku (rejestracja w dniu 
22.11.1995). Również 
zawodnikom tego Klubu, 
także tenisistom stoło-
wym, życzę dobrych wyni-
ków i awansu do wyższych 
klas. Te moje wypowiedzi 
pragnę zakończyć senten-
cją z refrenu lwowskiej 
piosenki: „I gdybym się 
kiedyś urodzić miał znów 
- to tylko w Wesołowie”. 

Z poważaniem,
Władysław Łopatka

R E K L A M A

Listy do redakcji

Zakliczyn sportem stoi
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Po zakończeniu rywa-
lizacji w biegach prze-
łajowych przyszedł 
czas na rozstrzy-
gnięcia w rozgryw-
kach w halowej piłce 
nożnej. Rozegrane 
zostały zawody 
gminne dla dziewcząt 
i chłopców z gimna-
zjów i szkół podstawo-
wych. 

Turnieje dla gimnazjów 
zostały zorganizowane 
w hali sportowej Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zakliczynie, a dla uczniów 
szkół podstawowych w hali 
sportowej Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 
w Zakliczynie. Zostały one 
przeprowadzone przez 
Międzyszkolny Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy 
Gulon Zakliczyn, gminnego 
organizatora sportu, Zespół 
Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Zakliczynie oraz 
Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Zakliczynie.

20 października w ramach 
„Gimnazjady Młodzieży” 
w hali sportowej Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zakliczynie rywalizowały 
dziewczęta i chłopcy z gim-
nazjów w Paleśnicy i Zakli-
czynie. Wśród dziewcząt, 
w spotkaniu sędziowanym 
przez nauczyciela ZSP 
Zakliczyn i byłego kapitana 
LKS Dunajec Zakliczyn 
Łukasza Oświęcimskiego, 
zwyciężyły uczennice zakli-
czyńskiego gimnazjum 7:1 
(4:0), awansując tym samym 
do półfinału powiatowego, 
który odbył się w Tucho-
wie. Chwilę później rywa-
lizowali chłopcy. Tu także 
rozjemcą był nauczyciel ZSP 
Zakliczyn Leszek Kraczkie-
wicz, znany piłkarz drużyn 
pierwszoligowych. Zwycię-
stwo padło łupem drużyny 
Gimnazjum w Zakliczy-
nie 2:1 (0:1), która zagrała 
w kolejnym, powiatowym 
etapie w Tuchowie. Zwy-
cięzcy obydwu meczów, 

mistrzowie Gimnazjady 
Młodzieży Gminy Zakli-
czyn w halowej piłce noż-
nej, otrzymali na zakoń-
czenie z rąk wicedyrektora 
ZSP w Zakliczynie pana 
Jacka Świderskiego okazałe 
puchary ufundowane przez 
ZSP. Nad całością rozgrywek 
czuwał kolejny nauczyciel 
ZSP w Zakliczynie - Mariusz 
Lasota, znany trener piłki 
nożnej.

Z kolei w rozgrywkach 
szkół podstawowych, 
rozgrywanych systemem 
„każdy z każdym” i sędzio-
wanych przez Ryszarda 
Okońskiego, Łukasza Ste-
cia i Łukasza Majewskiego, 
jako pierwsze rywalizowały 
w hali Zespołu Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum 
w Zakliczynie dziewczęta. 
Do zmagań przystąpiły trzy 
drużyny z gminnych szkół, 
z których najlepsze okazały 
się uczennice z Paleśnicy. 
Pokonały one swoje rywalki 
ze Szkoły Podstawowej 
w Zakliczynie 3:0 (1:0) 
i Stróż 4:0 (3:0). W meczu 
decydującym o miejscu 
drugim pomiędzy uczen-
nicami z Zakliczyna i Stróż 
padł wynik 2:0 (1:0) dla 
gospodyń.

Końcowa kolejność: 1. 
Szkoła Podstawowa Pale-
śnica 6 pkt. bramki 7-0; 2. 
Szkoła Podstawowa Zakli-
czyn 3 pkt. 2-3; 3. Szkoła 
Podstawowa Stróże 0 pkt 
0-6.

Później do rozgrywek 
przystąpili chłopcy, wśród 
których do rywalizacji 
przystąpiło pięć reprezen-
tacji szkół podstawowych. 
Wśród nich najlepiej wypa-
dli piłkarze ze Szkoły Pod-
stawowej w Zakliczynie 
przed Szkołą Podstawowa 
w Paleśnicy i Gwoźdźcu.
• Szkoła Podstawowa Zakli-
czyn - Szkoła Podstawowa 
Stróże 8:0 /5:0/
• Szkoła Podstawowa Pale-
śnica - Szkoła Podstawowa 
Wróblowice 4:0 /2:0/
• Szkoła Podstawowa 
Gwoździec - Szkoła Pod-
stawowa Stróże 6:1 /3:1/
• Szkoła Podstawowa Zakli-
czyn - Szkoła Podstawowa 
Paleśnica 5:0 /2:0/
• Szkoła Podstawowa 
Gwoździec - Szkoła Podsta-
wowa Wróblowice 5:1 /3:1/
• Szkoła Podstawowa Wró-
blowice - Szkoła Podsta-
wowa Zakliczyn 0:3 /0:0/ 
• Szkoła Podstawowa Pale-
śnica - Szkoła Podstawowa 
Gwoździec 2:2 /2:1/
• Szkoła Podstawowa Stróże 
- Szkoła Podstawowa Pale-
śnica 1:10 /0:5/
• Szkoła Podstawowa Wró-
blowice - Szkoła Podsta-
wowa Stróże 1:1 /1:0/
• Szkoła Podstawowa Zakli-
czyn - Szkoła Podstawowa 
Gwoździec 3:1 /1:1/

Końcowa kolejność: 
1. Szkoła Podstawowa 
Zakliczyn 12 pkt. bramki 

19-1; 2. Szkoła Podsta-
wowa Paleśnica 7 pkt. 16-8 
+8; 3. Szkoła Podstawowa 
Gwoździec 7 pkt. 14-7 +7; 
4. Szkoła Podstawowa Wró-
blowice 1 pkt. 2-13 -11; 5. 
Szkoła Podstawowa Stróże 
1 pkt. 3-25 -22.

O miejscach 2-3 
i 4-5 decydowała - zgod-
nie z regulaminem przy 
jednakowej ilości punktów 
i remisach w meczach bez-
pośrednich - lepsza różnica 
bramek w całym turnieju. 
Najlepsze zespoły otrzy-
mały pamiątkowe puchary, 
a wszystkie drużyny bio-
rące udział w zawodach 
dyplomy.

Przypomnijmy, że zma-
gania w ramach „Małopol-
skiego Systemu Współza-
wodnictwa Sportowego 
dzieci i młodzieży Szkol-
nego Związku Sportowego” 
realizowane pod patrona-
tem Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego i Mało-
polskiego Kuratora Oświaty 
rozgrywane są w kilku dys-
cyplinach, jak: koszykówka, 
piłka nożna, siatkówka, 
piłka ręczna, halowa piłka 
nożna, tenis stołowy, lekko-
atletyka, biegi przełajowe, 
pływanie, szachy, a nawet 
badminton czy narciarstwo 
alpejskie i biegowe. Po eta-
pie gminnym, zwycięzcy 
awansują do półfinałów 
powiatowych, a następnie 
do finałów powiatowych 
i zawodów rejonowych oraz 
na szczeblu wojewódzkim. 
Uczniowie z naszych gmin-
nych szkół, zarówno pod-
stawowych jak i gimnazjum 
osiągają świetne wyniki 
zarówno w drużynowych, 
jak i indywidualnych roz-
grywkach sportowych. 
Warto wyróżnić chociażby 
tenis stołowy, szachy czy 
lekkoatletykę, w których 
już od kilku lat nasze 
drużyny czy zawodniczki 
i zawodnicy indywidualnie 
docierają do finałów woje-
wódzkich. Oprócz samych 
wyników, warto dodać, 

iż możliwość rywalizacji 
i współdziałania w drużynie 
jest ważna dla wszechstron-
nego rozwoju dzieci i mło-
dzieży i utrwalania mody 
na sport. Dlatego cieszymy 
się, że uczniowie naszych 
szkół z dużym zaangażowa-
niem podchodzą do rozgry-
wek sportowych i czerpią 
przyjemność z aktywnych 
form spędzania czasu. 

W kolejnym etapie roz-
grywek w halowej piłce 
nożnej – półfinale powia-
towym - drużyny z naszej 
gminy walczyły dzielnie 
o awans do grona 4 najlep-
szych drużyn szkolnych 
w halowej piłce nożnej, 
czyli finału powiatu tar-
nowskiego. Sztuka ta udała 
się chłopcom ze Szkoły 
Podstawowej w Zakliczy-
nie, ale bardzo blisko tego 
awansu była również dru-
żyna dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej w Paleśnicy, 
która awans do grona naj-
lepszych przegrała po rzu-
tach karnych, i drużyna 
dziewcząt z Gimnazjum 
w Zakliczynie, przegry-
wając ostatnie spotkanie 
półfinałowe dające prze-
pustkę do finału. Dało to 
obydwu drużynom miejsca 
3 w półfinale powiatowym, 
czyli miejsca 5-8 w powiecie 
tarnowskim. 

• Półfinał powia-
towy Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w 
halowej piłce nożnej 
chłopców, Tuchów 
30.10.2015 r.

Wyniki: 1. Zakliczyn – 
awans, 1. Ryglice – awans, 
3. Gromnik, 3. Tuchów, 5. 
Pleśna, 5. Szerzyny, 5. Bogo-
niowice.
• Półfinał powia-
towy Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w 
halowej piłce nożnej 
dziewcząt, Czermna 
29.10.2015 r.

Wyniki: 1. Szerzyny – 
awans, 1. Bogoniowice 
– awans, 3. Paleśnica, 3. 

Gromnik, 5. Lichwin, 5. 
Tuchów.
• Półfinał powia-
towy Gimnazjady 
Młodzieży w halo-
wej piłce nożnej 
dziewcząt, Tuchów 
27.10.2015 r.

Wyniki: 1. Tuchów 
– awans, 1. Jastrzębia – 
awans, 3. Zakliczyn, 3. 
Zalasowa, 5. Szerzyny, 5. 
Gromnik, 7. Rzuchowa.
• Półfinał powia-
towy Gimnazjady 
Młodzieży w halo-
wej piłce nożnej 
chłopców, Tuchów 
28.10.2015 r.

Wyniki: 1. Gromnik – 
awans, 1. Ryglice – awans, 
3. Tuchów, 3. Pleśna, 5. 
Ciężkowice, 5. Szerzyny, 7. 
Zakliczyn.

Obecnie w szkołach 
trwają przygotowania 
do rozegrania maratonu 
w tenisie stołowym, w któ-
rym zostaną rozegrane 
zawody indywidualne 
i drużynowe szkół pod-
stawowych i gimnazjów. 
Zakliczyn będzie również 
w listopadzie i grudniu 
gospodarzem półfinałów 
i finałów powiatowych 
w drużynowym i indy-
widualnym tenisie sto-
łowym. Turnieje te będą 
częścią obchodów 20-lecia 
powstania Międzyszkol-
nego Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 
Gulon Zakliczyn. Obchody 
zostaną zapoczątkowane 
w dniach 14 i 15 listopada 
Wojewódzkimi Turniejami 
Klasyfikacyjnymi Żaków 
i Młodzików, które zostaną 
rozegrane w hali sporto-
wej Zespołu Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum 
w Zakliczynie. Wystąpi 
w nich czołówka tenisistów 
stołowych Polski w tych 
kategoriach wiekowych, 
m.in. aktualny mistrz Pol-
ski Żaków Dawid Kosmal.

Tekst i fot.  
Ryszard Okoński

Na prośbę Małopol-
skiego Szkolnego 
Związku Sportowego 
w Krakowie, pierwszy 
etap eliminacji woje-
wódzkich Turnieju 
Orlika 2015 o Puchar 
Premiera RP zorga-
nizowany został na 
Orliku w Paleśnicy. 

Uczestnikami tego tur-
nieju byli chłopcy w wieku 
12-13 lat. Startujące dru-
żyny to zwycięzcy wcze-
śniejszych eliminacji. 
Pierwsze miejsce w tur-
nieju i awans do dalszego 
etapu wywalczyła drużyna 

UKS Sokół Tuchów (opie-
kun Łukasz Jurek), drugie 
miejsce przypadło MLUKS 
Gulon Zakliczyn (opiekun 
Ryszard Okoński), trzecie 
miejsce zajęła drużyna 
Gródka n/Dunajcem (opie-
kun Janusz Jurkowski), 
która przybyła z licznymi 
kibicami. Kierownikiem 
zawodów był Robert Kraj, 
mecze sędziował Adam 
Mastalerz (działacz i kapi-
tan miejscowej drużyny 
PKS Jedność Paleśnica), 
sędzią technicznym była 
Magdalena Karpiel.

Jak zwykle wielką 
gościnnością wykazał 

się Sylwester Gostek 
- dyrektor miejscowej 
szkoły, który przygotował 
smaczny poczęstunek dla 
zawodników, opiekunów 
i kibiców.

Poziom sportowy 
startujących drużyn był 
wyrównany, na uznanie 
zaś zasługują umiejętności 
techniczne poszczególnych 
zawodników i ich zaanga-
żowanie. Wspaniała była 
atmosfera całej imprezy, 
utrzymana w duchu rywa-
lizacji sportowej, zasad fair 
play i kulturalnego zacho-
wania.

Tekst i fot. Robert Kraj

Tuchów triumfuje na paleśnickim Orliku

Drużyna SP Zakliczyn w finale 
powiatowym w halowej piłce nożnej
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- Jaki wynik zanotował 
Dunajec na koniec 
sezonu?
- Zakończyła się runda 

jesienna, jesteśmy trochę rozża-
leni, bo przegraliśmy pierwszy 
mecz w sezonie u siebie. Kamie-
niec do tej pory był twierdzą 
nie do zdobycia. Na pocieszenie 
pozostaje fakt, że przegraliśmy 
z dobrym zespołem, z Rylovią, 
spadkowiczem z IV ligi. 

- To wyraźna przegrana?
- Wydaje mi się, że mieliśmy 

optyczną przewagę. Z pewnością 
w pierwszej połowie, bo w dru-
giej graliśmy w osłabieniu, drugą 
żółtą kartkę, a w konsekwen-
cji czerwoną, otrzymał Darek 
Gwiżdż. Puszczały nam nerwy, 
bo sędziowanie pozostawiało 
wiele do życzenia. Rozegraliśmy 
rzut wolny, sędzia źle to ocenił, 
zagwizdał, i wyrzucił z boiska 
naszego kapitana. Tym samym 
podciął nam skrzydła. Mecz 
zakończył się wynikiem 0:1, po 
golu, który straciliśmy w pierw-
szej połowie. Jednak to my, mimo 
osłabienia, mieliśmy więcej sytu-
acji bramkowych.

- Mecz bynajmniej nie 
o pietruszkę…
- Można powiedzieć, że o sześć 

punktów, bo Rylovia z nami sąsia-
dowała. Oni mieli 24 punkty 
przed tym meczem, my 21. Zwy-
cięzca wskakiwał na trzecie miej-
sce w tabeli.

- Ale możecie się odegrać 
w rundzie wiosennej…
- Oczywiście, nie odpuścimy.
- Jakie aspiracje w drugiej 
części sezonu?
- Na pewno utrzymanie się 

w lidze.
- Teraz aspirujecie do trze-
ciego miejsca, a tu obawa 
o spadek?
- No tak, bo czeka nas reor-

ganizacja. Prawdopodobnie tar-
nowski OZPN i wyższe szczeble 
będą reorganizować rozgrywki. 
Ma być mniej trzecich lig. Teraz 
jest osiem. Ma pozostać cztery. 
Automatycznie mniej drużyn 
awansuje, więcej spadnie. W lidze 

mamy 14 zespołów, może się 
zdarzyć, że sześć automatycznie 
spadnie. 

- Młoda drużyna nabiera 
doświadczenia?
- Mamy bardzo młodą dru-

żynę. Jestem najstarszym zawod-
nikiem, licząc sobie 28 lat. Darek 
Gwiżdż jest młodszy o dwa lata. 
Kapitan trenuje w klubie sekcję 
trampkarzy.

- Juniorzy grają w pierw-
szej drużynie, bo są tacy 
zdolni czy też nie ma 
skąd ściągnąć starszych, 
doświadczonych piłkarzy?
- Nie ma innego wyjścia. Po 

spadku z IV ligi wielu starszych 
zawodników od nas odeszło. Sta-
wiamy na juniorów.

- Mój Boże, jak się ogląda 
mecze, np. Under-17, 
to te umiejętności są 
znakomite, a i wydol-
ność zupełnie inna, niż 
u weteranów. Dlaczego by 
nie stawiać na młodzie-
żowców? 
- Nie zapominajmy o braku tej 

tężyzny fizycznej i braku doświad-
czenia. To są elementy decydujące. 
Nieraz kibice widzą, jak wycho-
dzimy na środek boiska, żeby się 
przywitać, to nasi chłopcy na tle 
wysokich, zbudowanych męż-

czyzn, wyglądają mizernie. Ale 
w meczu te różnice się powoli 
zacierają, bo dochodzą elementy 
walki, zaangażowania, wybiegania.

- Sprytem, techniką 
można się postawić 
boiskowym repom…
- Oczywiście, to jest klucz do 

sukcesu. Walecznością można 
wiele zyskać. Chłopcy podcho-
dzą do gry bardzo profesjonalnie, 
przepraszam za wyrażenie: jeż-
dżą na d… Wielu przeciwników 
przegrywa z nami drugie połowy, 
siada im kondycja, nasi chłopcy, 
jak wspomniałem, mają młode 
organizmy, więc i wiele więcej 
sił w dyspozycji. Często bywało, 
że przegrywaliśmy albo remiso-
waliśmy w pierwszej połowie, 
za to w 60-70 minucie to my 
dochodzimy do głosu i zwycię-
żamy. Korzystamy też z walorów 
naszego stadionu, bo na mniej-
szych wymiarowo boiskach jest 
nam trudniej, jest ciaśniej, tam 
gdzie dobra murawa, duże boisko, 
tam się dobrze czujemy.

- Młodzi walczą jak równy 
z równym, mimo braku 
warunków fizycznych…
- Trzeszczą kości, nie odsta-

wiają nóg, bo są bardzo ambitni. 
Nie boimy się starszych, utytuło-
wanych ekip, gramy swoje. Prze-
cież wygraliśmy u siebie z Oko-
cimskim, niby z rezerwami, ale 
wiadomo, że obie brzeskie dru-
żyny się uzupełniają.

- W lidze występuje jeszcze 
jakaś inna drużyna oparta 
na młodzieżowcach?
- Nie ma takich, jesteśmy 

najmłodszym klubem. Widać 
to po protokołach, gdzie przy 
nazwisku zaznacza się młodzie-
żowca. W naszym protokole na 
11 zawodników, osiem nazwisk 
jest opatrzonych adnotacją „mł”, 
a na protokołach rywali – dwa 
albo trzy.

- Widać, że procentuje 
praca w sekcjach…
- Ja trenuję orlików. To raczej 

żaki, dwie grupy najmłodsze, 
jakie mogą występować w roz-
grywkach. Przyjmujemy dzieci 

już z „zerówki”. Jeśli odważny 
chłopczyk, nie boi się zostać 
na treningu, sprawny ruchowo, 
to może uczęszczać na zajęcia. 
A więc 6-7-latki zaczynają ćwi-
czyć pod okiem instruktora. 
Trenujemy dwa razy w tygodniu 
po półtorej godziny. Zajmuję się 
dziećmi z klas 0-3. 

- Jak trener utrzymuje je 
w ryzach?
- Czasami trzeba krzyknąć, bo 

okiełznać sporą grupę chłopców 
nie jest łatwo. Zaraz by chcieli 
grać, a tu jednak trzeba trochę 
poćwiczyć. Mam tych orlików 
24. Rodzice czasami zostają na 
trening i przyglądają się naszym 
zajęciom, mamy mogą w tym cza-
sie zrobić sobie zakupy.

- To są płatne zajęcia?
- Tak, musimy pokryć pewne 

wydatki, ubezpieczenie, wyjazdy 
na mecze, a więc wynajem trans-
portu, małe imprezy okoliczno-
ściowe, np. Mikołajki czy Dzień 
Dziecka. 

- Kapitan seniorów prze-
kazuje swoją wiedzę 
trampkarzom…
- Darek Gwiżdż prowadzi 

grupę młodzików, wiekowo do 
6 klasy podstawówki, oraz wła-
śnie trampkarzy, młodzież 1 
i 2 klasy gimnazjum. Juniorów 
młodszych i starszych prowadzi 
Mariusz Lasota – uznany trener, 
nauczyciel WF w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zakliczy-
nie, były trener Dunajca, Wolanii 
i Orła Dębno.

- Gdzie ta młodzież może 
się sprawdzić?
- Obecnie juniorzy starsi grają 

w I lidze okręgowej Tarnów, 
z aspiracjami na wejście do grupy 
małopolskiej. Ukończyli rundę 
jesienną na pierwszym miejscu. 
Juniorzy młodsi w połowie tabeli, 
podobnie jak trampkarze i mło-
dzicy. 

- Sporo wyjazdów. To są 
koszta…
- Wyjazdów jest bardzo dużo. 

Korzystamy z puli samorządu 
gminy przeznaczonej na dzia-
łalność sportową, aczkolwiek 
corocznie ulega ona uszczu-
pleniu, dlaczego…? Taka jest 
prawda, a tych wyjazdów przy-
bywa, a raczej są coraz dalsze. 
Rosną koszty transportu, koszty 
podróży. A przecież zadaniem 
naszego klubu jest wychowanie 
i promocja sportu. Warto też pod-
kreślić, że jako jedyny klub w gmi-
nie prowadzimy profesjonalną 
pracę z młodzieżą. Inny aspekt, 
to kwestia dojazdów zawodników, 
kilku z nich dojeżdża z okolicz-
nych wsi na trening i zawody 
na własną rękę. Ale doceniają tę 
naszą ofertę, zresztą niektórzy 
kontynuują karierę w klubach 
tarnowskich czy krakowskich, 
a zostali przez nas wychowani.

- Pierwsza drużyna może 
sporo zamieszać w lidze, 
ale awans wam nie grozi?
- Trzeba stawiać sobie realne 

cele, aczkolwiek zawsze gramy 
o trzy punkty i zwycięstwo. Co 
z tego wyniknie, zobaczymy. 
Młodzi nabierają doświadczenia, 
ale awans wiąże się z większymi 
kosztami, zarówno transportu, jak 

i sprzętu, o gratyfikacjach finan-
sowych nie wspominam. Optuję 
za grą naszych zawodników, bez 
pozyskiwania graczy z zewnątrz. 
To jest tutejszy klub, niech grają 
tutejsi piłkarze. To widać po try-
bunie. Jest często pełna, bo ludzie, 
rodziny, tata, mama, brat, przy-
chodzą oglądać swoich chłopców.

- W IV lidze brakowało 
tożsamości ze środowi-
skiem?
- Myślę, że tak. W całej ówcze-

snej kadrze było dwóch miejsco-
wych zawodników, reszta spoza 
gminy, to nie jest dobre rozwiąza-
nia w takiej społeczności, w której 
wszyscy się znają.

- Ta praca z młodzieżą to 
wartość dodana…
- Oczywiście, promujemy 

aktywność fizyczną, odciągamy 
dzieci i młodzież od Internetu 
i smartfonów, propagujemy 
zdrową rywalizację. Grając 
w dobrych warunkach, w dobrej 
lidze, zasilą oni z czasem pierw-
szą drużynę. Myślę, że ten trend 
trzeba rozwijać.

- Kogo byś wyróżnił 
z poszczególnych drużyn? 
Kto zapowiada się najle-
piej w tych grupach 
wiekowych? Kto dobrze 
rokuje?
- Wśród dziesięciolatków 

wyróżniłbym bramkarza – 
Arona Słowika oraz Patryka 
Nędzę. Wysoki, dobrze zbudo-
wany obrońca, jak na swój wiek, 
myślący na boisku, oraz najmłod-
szy, dobrze się zapowiadający 
Marcin Ramian. Kolejna dwójka 
odeszła z mojej grupy w zeszłym 
roku i teraz trenuje z młodzikami 
u Darka, są to: Kacper Fior i Karol 
Tokarczyk. To ofensywni zawod-
nicy. Do ataku lub pomocy. Niesa-
mowicie bramkostrzelni. Wiedzą, 
jak zaistnieć na boisku, ale muszą 
jeszcze nabrać masy. Są wątli, ale 
to przyjdzie z czasem. Wśród 
trampkarzy wyróżniają się Kamil 
Jaszczur i Kuba Kołacz z Weso-
łowa. Obaj obiecujący obrońcy. 
Pochwalę też juniorów grających 
w seniorskiej drużynie Dunajca, 
a mianowicie Adriana i Kamila 
Wójcików, Daniela Wzorka. Są 
to zawodnicy ofensywni. Ojciec 
Daniela bardzo się angażuje, 
często jest obecny na treningach 
i zawodach. Najmłodsi w senio-
rach to wspomniani bracia Wój-
cikowie, Daniel, Przemek Gałek, 
Kamil Brzęk, Szymek i Bartek 
Tokarczykowie. 

- Wśród młodzieży „wete-
rani”…
- Można tak powiedzieć, jest 

nas trzech: Kamil Migdał, Darek 
Gwiżdż i ja. Reszta składu dużo 
młodsza.

- Ale to okazuje się jest 
waszym atutem. A co 
sądzisz o trenerze? Bez 
podlizywania.
- Z trenerem Tokarczykiem 

przeżyłem już trzy okresy przy-
gotowawcze. Nawet grałem 
z nim w jednej drużynie, będąc 
juniorem. Nasze powiedzenie 
„szatniarskie” brzmi: „Tokar-
czyk jak wino, im starszy tym 
lepszy” (śmiech). O ile się nie 
mylę, zaczynał w Dunajcu jako 

Zwyciężamy ambicją i walecznością
Rozmowa z Łukaszem Steciem – nauczycielem wychowania fizycznego, 
trenerem orlików i futbolistą Dunajca Zakliczyn

Wychowankowie trenera Stecia. Stoją w górnym rzędzie: Filip Rzepecki, Kornel Chryk, Szymon Kapułka, Mateusz Krupski, Mikołaj Krupski, 
Patryk Nędza, Igor Koza, Aron Słowik. Środkowy rząd: Dawid Rzepecki, Kamil Mróz, Emil Mróz, Mateusz Ogonek, Szymon Rogus, 
Marcin Ramian, Dawid Kusiak, Patryk Mliczek, Kacper Jewulski. W dolnym rzędzie: Nikodem Kras, Filip Stalmach, Patryk Mróz, Kacper Książek, 
Jakub Konieczny, Sebastian Zawada, Adrian Motak, Jakub Rzeszowski.
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W sobotę 17 paździer-
nika o godz. 13:30 
rozpoczęły się 
obchody jubileuszu 
10-lecia działalności 
Klubu Szachowego 
w Zakliczynie. 

Miejscem imprezy był 
Dom Agroturystyczny 
„Pod Lupą” w Rudzie 
Kameralnej. Na początek 
zakliczyńscy pasjonaci 
królewskiej gry rozegrali 
Turniej Dziesięciolecia. 
Graliśmy 7 rund tempem 
P-10. Do rywalizacji stanęło 
26 zawodników.

Zwycięzcą okazał się 
Sławomir Gilar. Na dru-
gim miejscu zameldował 
się Robert Ogórek. Trzecią 
lokatę zajął Jerzy Sowiń-
ski (obecnie zawodnik 
Gambitu Tarnowiec). Naj-
lepszym juniorem został 
Tomasz Ogórek, a najlep-
szą zawodniczką Sara Sło-
wińska. Wszyscy zawod-
nicy otrzymali nagrody: 
puchary, dyplomy, medale 
czy nagrody rzeczowe. 
Ponadto każdy junior otrzy-

mał pamiątkowy upominek 
za udział.

Tuż po rywalizacji ok. 
godz. 16:30 rozpoczęło 
się Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków. Pre-
zes Paweł Bober przywitał 
przybyłych gości. Zebranie 
zaszczycili swoją obecno-
ścią: Dawid Chrobak - 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Zakliczyn, Marek Gołąb - 
Honorowy Obywatel Gminy 
Zakliczyn, Ryszard Okoński 
- Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Zakliczynie, 
Ewa Nijak – Radna Rady 
Miejskiej, Marek Niemiec 
– redaktor Głosiciela oraz 
Mariusz Padoł i Ignacy 
Czuba – członkowie Rady 
Sołeckiej Rudy Kameralnej. 
Następnie prezes zaprezen-
tował w skrócie osiągnięcia 
klubu na przestrzeni 10-let-
niej działalności. Po pre-
zentacji głos zabrał Tomasz 
Gądek, który poinformował 
o wynikach plebiscytu „Sza-
chista 10-lecia”. Głosowanie 
odbywało się z początkiem 
października. Szachiści swo-
imi głosami przyznali ten 

tytuł prezesowi Pawłowi 
Bobrowi. Statuetkę wręczył 
burmistrz Dawid Chrobak, 
który podziękował za dzia-
łalność i życzył dalszego roz-
woju i sukcesów. W dalszej 
części nie zabrakło toastu 
z lampką szampana, uro-
dzinowego tortu i świeczek 
z liczbą dziesięć. Tort przy-
gotował Paweł Bober, nato-
miast świeczki zdmuchnął 
Kazimierz Świerczek – obaj 
zawodnicy od początku 
w Jordanie.

Po słodkim poczęstunku 
przyszedł czas na wręczenie 
wyróżnień za pracę na rzecz 
Klubu i odnoszone suk-
cesy. Wyróżnienia otrzy-
mali: Paweł Bober, Robert 
Ogórek, Kamil Miczek, 
Kazimierz Świerczek, 
Karolina Świerczek, Kata-
rzyna Świerczek, Marek 
Słowiński, Jerzy Sowiński, 
Agnieszka Kot, Sławomir 
Gilar i Piotr Okoński.

Prezes Klubu wręczył 
także podziękowania za 
wspieranie inicjatyw sza-
chistów i udział w popu-
laryzacji szachów. Podzię-

kowania otrzymali: Dawid 
Chrobak, Roman Łucarz, 
Ryszard Okoński, Marek 
Niemiec, Kazimierz Dudzik, 
Anna Olszańska, Mirosław 
Śledź, Jerzy Soska, Jerzy 
Łopatka, Andrzej Lupa, 
Anna Spieszny, Jacenty 
Dębosz, Sołectwo Lusławice, 
Sołectwo Ruda Kameralna 
i Stowarzyszenie Eduka-
cyjne „Szansa”. Po wręczeniu 
wyróżnień i podziękowań 
głos zabrał Ryszard Okoń-
ski, który w imieniu Mię-
dzyszkolnego Ludowego 
Uczniowskiego Klubu Spor-

towego Gulon podzięko-
wał za owocną współpracę 
i wręczył na ręce prezesa 
Bobra okolicznościowy 
adres i pamiątkowe zdjęcia 
z pierwszego zorganizo-
wanego w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 
w Zakliczynie turnieju sza-
chowego. Następnie głos 
zabrał olimpijczyk z Mek-
syku - Marek Gołąb, który 
wspomniał, że najważniej-

sze w takiej działalności jest, 
by wychować mistrza. Ewa 
Nijak w swoim wystąpieniu 
zgłosiła swój akces do klubu 
oraz wyrażała nadzieje na 
rozpoczęcie współpracy 
pomiędzy Jordanem a szkołą 
we Wróblowicach.

Po przemówieniach 
nadszedł czas na ciepły 
poczęstunek („szachową 
fasolkę”), przygotowany 
przez Halinę Machel-
-Gaurę, przedstawicielkę 
Gwoźdźca – „Wioski pod 
kobiecą ręką”. Wszak Gwoź-
dziec i Ruda Kameralna 
współpracują w ramach 
tzw. „Wiosek tematycznych”.

Serdecznie dziękujemy 
paniom: Halinie Machel-
-Gaurze oraz dwóm przedsta-
wicielkom Rudy Kameralnej 
„Wioski pozytywnie zakrę-
conej”: Małgorzacie Płonce 
i Edycie Garbacz za obsługę 
gastronomiczną obchodów 
naszego jubileuszu.

Organizatorami i sponso-
rami jubileuszowej imprezy 
byli: MUKS Jordan, Urząd 
Miejski w Zakliczynie, Staro-
stwo Powiatowe w Tarnowie, 
Dom Agroturystyczny „Pod 
Lupą” - Andrzej Lupa, Zakli-
czyńskie Centrum Kultury, 
Centrum Leśno-Ogrodni-
cze Agrotech-G - Maciej 
Gofron, KM-NET – Marek 
Soból, Jacenty Dębosz, FHU 
„Expres” Ewy Krakowskiej, 
Zakład Piekarniczy Henryka 
Migdała, Paweł Bober, Marek 
Słowiński, Robert Ogórek, 
Zespół Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Zakliczynie, 
Kazimierz Świerczek i Miro-
sław Ramian.

Mistrzostwa Powiatu 
Tarnowskiego

Nazajutrz w niedzielę 18 
października br. w ramach 
obchodów 10-lecia Mię-
dzyszkolnego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 
Jordan rozegrane zostały 
Mistrzostwa Powiatu Tar-
nowskiego w szachach 
błyskawicznych. Turniej 
pod patronatem Romana 
Łucarza – Starosty Tarnow-
skiego i Dawida Chrobaka – 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Zakliczyn.

W godzinach od 10 
do 15:30 rywalizowano 
w maratonie szachowym – 
grano 21 rund tempem P-5. 
Sędzią głównym zawodów 
był Czesław Markiewicz, 
któremu pomagała Kinga 
Gąciarz-Wójcik.

W zawodach zwycię-
żył Mirosław Lewicki 
(19,5 pkt). Drugie miej-
sce zdobył Grzegorz Szew-
czyk (18,5 pkt). Podium 
uzupełnił Mariusz Kilian 
(18 pkt).

Najlepszą szachistką 
okazała się Agnieszka Kot 
(była zawodniczka MUKS 
Jordan, obecnie Kana Tar-
nów). Tytuł najlepszego 
juniora zdobył Jakub Sza-
rota.

W kategorii „Zakliczyn” 
najlepsi zawodnicy to: 
Robert Ogórek, Sławomir 
Gilar i Piotr Okoński.

Wszyscy zwycięzcy 
otrzymali puchary, ufun-
dowane przez Starostwo 
Powiatowe w Tarnowie 
i Urząd Miejski w Zakliczy-
nie, oraz nagrody pieniężne 
i pamiątkowe dyplomy. 
Ponadto ze względu na 
urodzinowy charakter tur-
nieju, rozlosowano nagrody 
specjalne.

Paweł Bober
fot. Marek Niemiec

obrońca, a pod koniec kariery 
grał z przodu, i tych bramek 
trochę strzelił. Tych bardzo 
ważnych, dających zwycięstwo. 
Jako trener jest konsekwentny. 
Jak już wspomniałem, odby-
łem pod jego kierunkiem trzy 
zimowe sezony przygotowujące 
do sezonu. Muszę powiedzieć, że 
były ciężkie. Gdyby każdy z nas 
nie miał na głowie tylu obowiąz-
ków, bo przecież praca, nauka, 
dom, a gramy dla przyjemności, 
nie dla pieniędzy, gdyby każdy 
z nas się przyłożył i uczestniczył 
we wszystkich treningach w okre-
sie zimowym, który zaczynamy 
zawsze w połowie stycznia, a liga 
rusza pod koniec marca, a więc 
mamy dwa i pół miesiąca okresu 
przygotowawczego, trzy treningi 
w tygodniu plus sparing, gdzie 
mamy trening w terenie, siłownię 
i trening na boisku, to byłyby tego 
dużo lepsze efekty. Zima to bar-
dzo ciężki czas dla zawodników. 
A nie mamy odnowy biologicz-
nej, rzadko pływalnię, nie mówiąc 
o diecie czy odżywkach.

- Obiekt na Kamieńcu 
przynajmniej rekompen-
suje niedostatki. Baza jest 
na poziomie. A czego wam 
brakuje?
- Czasami najprostszego 

sprzętu, np. piłek do gry, piłek 
na trening. Wyobraźmy sobie, że 

naraz mają zajęcia trampkarze, 
juniorzy i seniorzy. W każdej 
grupie przychodzi po 15-20 osób. 
Niech wezmą jedną piłkę na parę. 
Rachunek jest prosty, a piłki się 
zużywają. Przez sezon zniszczą 
się bez problemu. W seniorskiej 
drużynie jest pewna pula zarezer-
wowana na obuwie, dzieli się ją 
po równo, pozostałe grupy wie-
kowe same dbają o sprzęt. Co do 
bazy, to obiekty i ich utrzymanie 
wyglądają perfekcyjnie. Obiekt 
zawsze jest przygotowany, czy 
to na trening, czy to na mecz. 
Nie można niczego zarzucić, 
pan Antoni Soból stara się bar-
dzo o stan zaplecza. Marzy mi 
się, by drużyna wyjeżdżająca na 
mecz prezentowała się w jedna-
kowych koszulkach, bluzach czy 
dresach. To też świadczy o nas, 
o organizacji klubu. Reprezentu-
jemy przecież nie tylko klub, ale 
i gminę. Ta klubowa reprezenta-
cja naszej gminy zrzesza ponad 
120 osób. A trzeba też dodać, że 
praca w klubie to nie tylko nauka 
rzemiosła piłkarskiego, ale i edu-
kowanie i wychowanie młodzieży. 
Cieszę się, że być może będziemy 
mieć niebawem szatnie z sanita-
riatami pod trybuną. Będzie miło 
wychodzić na płytę wprost z try-
buny, jak na większych obiektach 
piłkarskich, w wyższych klasach 
rozgrywkowych.

- Chłopcy grają dla przy-
jemności, ale czy z czasem 
nie podniosą żądań płaco-
wych?
- Im chce się grać. Są ambitni, 

bezinteresowni, to nasz kapi-
tał. Nie ma kontraktów, nie ma 
niczego takiego, bo nie mamy 
funduszy. Dlatego sięgamy po 
juniorów, którzy są na dorobku, 
choć z czasem mogą się takie 
żądania pojawić, bo życie do tego 
zmusza.

- Jako wuefistę 
w Szkole Podstawowej 
w Gwoźdźcu, interesuje 
Cię z pewnością budowa 
nowej hali sportowej przy 
szkole…
- Czekam na nią z niecier-

pliwością. Są przygotowywane 
plany i projekt, dokonano prób-
nych odwiertów w terenie, obiekt 
powstanie w miejscu starej szkoły, 
„przyklejony” do nowej, pewnie 
będzie to lekka konstrukcja, jak 
przy szkole w Tworkowej, oglą-
daliśmy tę salę z panem burmi-
strzem i panią dyrektor. Będę pil-
nował, żeby miała odpowiednią 
szerokość, 24 metry na 14, a nie 
na 12. Bo mogę wówczas wiele 
programów realizować, czy to 
siatkówkę, czy koszykówkę itp., 
przeprowadzać zajęcia w poprzek 
sali, gdzie druga połowa byłaby 
wolna na inne zajęcia. To jedyna 

szkoła w gminie, która nie ma 
swojej sali. Obiekt podniósłby 
poziom aktywności fizycznej całej 
wsi. Z pewnością z sali korzystał 
by LKS Pogórze, pewnie zespół 
ludowy, a nawet strażacy czy 
miłośnicy rekreacji. Nie mówiąc 
o występach estradowych czy 
imprezach okolicznościowych.

- Jesteś absolwentem…
- Ukończyłem dzienny licen-

cjat w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Tarnowie i zaocznie 
Uniwersytet Rzeszowski, wycho-
wanie fizyczne z gimnastyką 
korekcyjną.

- Ulubione buty do gry?
- Adidas. Lanki. 
- Idol sportowy?
- Andrea Pirlo. Rozgrywający, 

pewnie już po latach świetności, 
ale imponuje mi, bo dzieli i rządzi 
na boisku.

- Ciągle powoływany 
do reprezentacji Italii 
mimo wyjazdu za ocean. 
Drużyna zagraniczna?
- Ajax Amsterdam zawsze mi 

się podobał.
- Bo stawia na młodzież?
- Też. Są zawsze bardzo dobrze 

przygotowani, i grają tym wszyst-
kim, co sami „wyprodukują”. Są 
słynni ze swojej szkółki piłkar-
skiej. Umiejętnie też wyławiają 
wschodzące „perełki” na rynku 
europejskim.

- A polska drużyna?
- Patrząc na nasze wojewódz-

two, to z pewnością Termalica. 
Mam nadzieję, że nie podzieli 
losu tych drużyn z małych miej-
scowości, jak Amica Wronki 
czy Grodzisk, gdzie były wielkie 
aspiracje, a teraz tych drużyn nie 
ma. Niedługo będą mieć stadion 
w Niecieczy, który zrobi wrażenie. 
Widać na ich przykładzie, że pie-
niądz rządzi światem, jak jest ten 
fundusz, to i można grać w Eks-
traklasie. Oby wytrwali w tych 
ambicjach.

- Jest szansa ze względu 
na rodzinną atmos-
ferę w tym klubie. Kto 
mistrzem Polski?
- Piast na fali, uzyskał niezłą 

przewagę, ale myślę, że jednak 
Legia dogoni Piasta i wiosna 
będzie warszawska.

- Jako fan Wisły, liczę 
na Białą Gwiazdę. Kto 
wyjdzie z naszej ligi?
- Jadowniczanka lideruje po 

rundzie jesiennej. Jadowniki 
i Rylovia będą się bić o awans do 
IV ligi.

- Ale my zaraz za nimi?
- Oczywiście. Ale nic na siłę, 

pracujmy z młodzieżą jak dotych-
czas, a będę sukcesy.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:  

Marek Niemiec

Na 10-lecie Jordana… 
Turniej Dziesięciolecia i Walne Zebranie

Świeczki zdmuchnął Kazimierz Świerczek – od początku w Jordanie

Statuetka dla „Szachisty 10-lecia”
W jubileuszowych zawodach 
zwyciężył Sławomir Gilar
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Poziomo:
 3)  ogórek w occie
 10)  miasto festiwali
 11)  cerkiewny obraz
 12)  znaki akcyzy
 13)  w dzienniczku ucznia
 14)  olej opałowy
 15)  długie baczki
 22)  imię żeńskie
 24)  daw. przewoziła zboże
 25)  daw. broń palna
 27)  Joanna… aktorka
 28)  Lilla… Słowackiego
 29)  pokaz
 32)  zdobywana w szkole
 33)  np. sądowy
 36)  ogród pod szkłem
 43)  grecka bogini

 44)  np. trawy
 45)  deklamator
 46)  samuraj bez pana
 47)  osłona dętki
 48)  mieszkaniec Afryki

Pionowo:
 1)  rządzi w kurniku
 2)  pierwiastek chem.
 3)  turecka potrawa
 4)  centrum miasta
 5)  pierwiastek chem.
 6)  w zielniku
 7)  nie mówi
 8)  cena
 9)  polska rzeka
 16)  pies myśliwski
 17)  belka na maszcie

 18)  broń żołnierza
 19)  część minuty
 20)  muzeum etnograficzne
 21)  płonie w piosence
 23)  meksykański sukulent
 24)  obelżywie o Niemcu
 26)  …szczęścia
 30)  moda, tendencja
 31)  tatarak
 34)  góralskie ognisko
 35)  istota sprawy
 36)  leśne zwierzę
 37)  duży kot
 38)  cenny staroć
 39)  biblijny prorok
 40)  środek przeciwzapalny
 41)  oprzęd
 42)  afrykański wojownik

KRZYŻÓWKA NR 76 KONKURS GŁOSICIELA
Ten pogodny człowiek, ma dar zjednywania 
sobie ludzi. Bezpretensjonalny, bezpośredni 
w obyciu, z niebywałym, radosnym podej-
ściem do życia i… swoich podopiecznych. 
Może z tego powodu udaje mu się z powodze-
niem prowadzić kilka grup folklorystycznych 
w okolicy. Janusz Cierlik to choreograf z krwi 
i kości, nauczyciel rytmiki, a nawet etnograf 
z zamiłowania, wyszukujący po archiwach 
XIX-wiecznych perełek. Właśnie odnalazł 
cenne zapisy dotyczące kolędy… lalkowej, 
i taką ma zamiar przygotować z gwoździecką 
grupą na przyszłoroczną Lipnicę. Od początku 
istnienia prowadzi Zespół Folklorystyczny 
Gwoździec. Są i inne grupy, którymi się opie-
kuje: Mali i Młodzi Jastrzębianie, Mali Łysogó-
rzanie, Młodzi Grabnianie, Zespół Regionalny 
z Biskupic, a także od roku, po sąsiedzku, Mali 
Siemiechowianie, pod opieką gromnickiego 
GOK-u, z którymi na tegorocznym festi-
walu w Łoniowej wywalczył trzecie miejsce. 
Nagrody – bony zakupowe PHZ Zachęta – 
otrzymują: Lidia Majewska ze Słonej i Maria 
Świderska z Zakliczyna.

Niebawem w sieci pojawi się clip o Dunajcu 
Grupy Ballada, na który będzie można odda-
wać swoje głosy. Muzykę do słów Anny Szcze-
pańskiej napisał muzyk, opiekun zespołu, 
który z oddaniem od lat pracuje z zakliczyń-

ską młodzieżą w dziedzinie upowszechnienia śpiewu. Bakcyla muzycznego 
zaszczepił też swoim dzieciom, ale i dorosłym, rodzicom i nauczycielom, 
budując z nimi profesjonalny chór, uświetniający wydarzenia patriotyczne 
i religijne. Na co dzień agent ubezpieczeniowy, organista w filipowickim 
kościele, muzyk zespołów weselnych, a nawet wodzirej. Wiele lat przepracował 
jako pedagog w oświacie, te predyspozycje okazują się przydatne w realizacji 
muzycznych przedsięwzięć i dzisiaj. Jak nazywa się ten muzyk (na zdjęciu)?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres: Redakcja Głosiciela, Rynek 1, 32-840 
Zakliczyn (przyjmiemy je również w redakcji w ratuszu). Pamiętajcie o dołącze-
niu kuponu kontrolnego (na marginesie strony).Wśród autorów prawidłowych 
rozwiązań rozlosujemy dwa 50-złotowe bony zakupowe, ufundowane przez 
PHZ Zachęta, do realizacji w Supermarkecie LEWIATAN w Domu Towarowym 
w Zakliczynie, Rynek 20. Na odpowiedzi czekamy do 11 grudnia br.

SPONSOREM QUIZU JEST LEWIATAN

Zakliczyn:
•  Delikatesy Eko - Rynek
•  Delikatesy Centrum - Rynek
•  Drew-Dom – ul. Malczewskiego
•  Drogeria Nicola – Rynek
•  Expres – ul. Polna
•  Lewiatan – Rynek
•  Leader – ul. Polna
•  SPAR – ul. Jagiellońska
•  Wasbruk – stacja paliw
•  ZCK – Ratusz
•  Stacja Paliw Lotos
Charzewice – sklep S. Biel
Dzierżaniny – sklep Z. Sacha
Gwoździec – market Euro

Gwoździec – Cichy Kącik
Faściszowa – sklep M. Osysko
Faściszowa – sklep H. Kochan
Filipowice – sklep T. Damian
Faliszewice – S. Biel
Paleśnica – Hitpol
Paleśnica – sklep St. Woda
Roztoka – sklep K. Soból
Ruda Kameralna – sklep GS
Słona – sklep S. Biel
Stróże – sklep W. Biel
Stróże – sklep P. Soska
Wola Stróska – sklep S. Biel
Wróblowice - sklep M. Osysko
Zdonia – sklep k. kuźni

Tu kupisz Głosiciela

POZNAJ CENY LEADERA!

Zakliczyn, 
ul. Polna 2

Konkurs Głosiciela 
kupon kontrolny 11/2015

krzyżówka nr 76
kupon kontrolny

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło – łacińskie przysło-
wie. Treść hasła wraz z kuponem kontrolnym (na marginesie strony) prosimy nadsyłać na 
adres redakcji: Głosiciel, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn (rozwiązanie krzyżówki przyjmiemy 
także w redakcji w ratuszu, pokój nr 5 na poddaszu). Spośród prawidłowych rozwiązań 
wylosujemy dwa, ich autorzy otrzymają bony zakupowe o wartości 50 zł każdy, ufun-
dowane przez Supermarket Leader w Zakliczynie. Termin nadsyłania rozwiązań upływa 
6 listopada br. Hasło Krzyżówki nr 75: „Wielka to wada, gdy kto dużo gada”. Nagrody 
wylosowali: Wacław Górski z Wesołowa i Zofia Kuc z Faliszewic. Laureaci otrzymują 
bony zakupowe o nominale 50 zł, do odebrania w redakcji. opr. Antoni Sproski

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

ZAKLICZYN, Rynek 20
ŁONIOWA 147
JURKÓW 304B

ZAPRASZAMY!!!

Rozpoznaj – Wyślij – Wygraj zakupy!
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ul. Spokojna 13, 32-840 Zakliczyn
tel./fax 14-66-53-313, 14-628-34-13, 

kom. 504-301-788

F.P.H.U „Pogórzanin” świadczy usługi wod-kan-co-gaz
Sklep z artykułami sanitarnymi oferuje:

 > oryginalne meble łazienkowe
 > lustra i kinkiety
 > okleiny meblowe i paski ozdobne
 > dywaniki i maty antypoślizgowe
 > elektronarzędzia

Kompetentne doradztwo, możliwość zakupu na raty.
Sklep czynny: pon. - pt 8-16; sob. 8-13

POGÓRZANIN
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa

Renata Starostka

Zakliczyn, Rynek 4
Oddział czynny od 7:30 do 14:00

oraz w 2 i 3 sobotę miesiąca od 7:30 do 12:00
Bankomat 24h

Pensjonat Modrzewiowe Wzgórze 
w Faściszowej poleca:

•  zabiegi rehabilitacyjno-relaksacyjne (hydroterapia, kinezyterapia, 
fizykoterapia, gimnastyka indywidualna i korekcyjna, konsultacje 
medyczne gratis)

•  masaż klasyczny, bańką chińską, kamieniami bazaltowymi, 
antycellulitis, drenaż limfatyczny

•  zajęcia w wodzie dla grup zorganizowanych, co najmniej 30 osób - 
bilet 2,50 zł

•  przyjęcia weselne jednodniowe od 115 zł, dwudniowe od 145 zł

•  imprezy okolicznościowe - chrzciny, komunie, spotkania 
integracyjne - od 65 zł/osoba

•  oferta szkoleniowa dla firm (noclegi, sala szkoleniowa z 
wyposażeniem, wyżywienie )

•  pobyty weekendowe z pakietem relaksacyjno-rehabilitacyjnym od 
128 zł/osoba (przypadku grup zorganizowanych)

Kontakt:
14-66-53-995,
501-160-703,
501-160-704,
508-068-709
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F.P.U.H KRĘG-BUD Grzegorz Kwiek
Hurtownia Pasz

Zakliczyn, ul. Kamieniec 
(obok Domu Towarowego)

tel. 14-66-52-156; tel. kom. 608-336-783

 - koncentraty, mieszanki dla trzody,
  drobiu, bydła, królików i innych
 - śruta sojowa i rzepakowa
 - folie kiszonkarskie
 - artykuły zootechniczne, karmniki 
  i poidła
 - wysłodki buraczane

NAWOZY – atrakcyjna cena!NAWOZY – atrakcyjna cena!

TRANSPORT!

Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa
ZAKPOL

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 6
tel./fax 14-66-53-484, 14-66-63-321

Wykonawstwo i montaż:
- konstrukcje stalowe, ślusarka budowlana, więźby dachowe,    
  stalowe i drewniane, usługi dekarskie
Produkcja:
- konstrukcje stalowe
Usługi:
- spawalnicze, ślusarskie i agrotechniczne
Handel:
- częściami do maszyn rolniczych, materiałami budowlanymi, 
tarcicą budowlaną, paliwem, skup złomu i metali kolorowych
 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

SPU Zakpol prowadzi SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH
w dni powszednie i w soboty w godz. 7:00-15:00

Asortyment skupowanych surowców, jak i ceny, prosimy uzgadniać telefonicznie.
Uwaga! Prosimy o niedostarczanie makulatury, toreb jednorazowych z folii oraz plastików 

po artykułach spożywczych (do odwołania).
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