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Zaproszenie 
na świąteczny 
kiermasz
W ubiegłym roku zainaugurowano 
przedświąteczne kiermasze na zakli-
czyńskim Rynku, które cieszyły się 
sporym zainteresowaniem mieszkań-
ców gminy Zakliczyn i gości zakli-
czyńskich jarmarków. Co jest dobre, 
trzeba kontynuować i rozwijać, dla-
tego organizatorzy z magistratu, ZCK 
i organizacji pozarządowych zapra-
szają na Zakliczyński Festiwal Smaku 

Regionalnego w sobotę 22 grudnia, 
który rozpocznie się o godzinie 9:00. 
Nie zabraknie świątecznej, grzybowej 
zupy z łazankami serwowanej przez 
pana burmistrza.  (kd)

Finał Szlachetnej 
Paczki
Centrum dowodzenia i magazyn 
ponownie zlokalizowano w Klasztorze 
Franciszkanów. - W tym roku poma-
gamy 69 rodzinom z gmin: Zakliczyn, 
Ciężkowice, Gromnik, Wojnicz oraz 
Rzepiennik Strzyżewski - mówi 
burmistrz Dawid Chrobak, który ze 
swoim zastępcą Dawidem Drukałą 
i innymi wolontariuszami dostarczali 

paczki potrzebującym rodzinom z tego 
regionu. - Łączna wartość paczek 
doręczonych do rodzin na obecną 
chwilę wynosi 246 848 zł! W przy-
gotowanie paczek zaangażowało się 
3531 darczyńców, 17 wolontariuszy 
i 15 pomocników m. in. ze Szkolnego 
Koła Wolontariatu działającego przy 
Szkole Podstawowej w Zakliczynie. 
Dziękuję darczyńcom, wolontariu-
szom oraz wszystkim, którzy udzie-
lili pomocy w realizacji tegorocznego 
finału Szlachetnej Paczki.  (mn)

Wizytacja 
kanoniczna
W listopadzie w ramach kanonicznej 
wizytacji w Dekanacie Zakliczyn JE ks. 
bp. Stanisław Salaterski wizytował obie 
zakliczyńskie parafie. Dostojny gość, 
prócz spotkań z ruchami działającymi 
w parafiach, Liturgiczną Służbą Ołta-
rza, siostrami zakonnymi, scholą, Cari-
tas, Akcją Katolicką, Radą Duszpaster-
ską, duchownymi i władzami miasta, 
odwiedził placówki opiekuńcze: Dom 
Pomocy Społecznej w Stróżach i Dom 
Pogodnej Jesieni w Zakliczynie.  (mn)

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Zakliczyn
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia - 

szczęścia w życiu rodzinnym i osobistym.
Niech cudowna moc wigilijnego wieczoru przyniesie ukojenie i radość.

Niech towarzyszące nam: opłatek, choinka oraz bożonarodzeniowa szopka obudzą w nas radość, optymizm 
i ufność w dobrą przyszłość dla nas i naszych rodzin.

Niech ten czas umocni naszą wiarę w siebie oraz doda nam sił  i odwagi do realizacji nowych pomysłów 
i planów w nadchodzącym Nowym 2019 Roku.

Praca konkursowa zgłoszona do 7. edycji szkolnego konkursu „Rodzinna zakliczyńska szopka bożonarodzeniowa z historią w tle”, 
organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Lanckorońskich w Zakliczynie

Anna Moj
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dawid Chrobak
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
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Usługi RTV - Mariusz Marzec
naprawa sprzętu rtv, sprzedaż i montaż anten 

i dekoderów tv i sat, instalacje alarmowe, 
domofonowe, monitoring, radia i anteny CB

tel. 14-68-43-600, 603-111-837, 603-992-957
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Wydawca, tj. Zakliczyńskie Centrum Kultury, gromadzi i przetwarza dane osobowe na 
podstawie i w granicach przepisów prawa. Administratorem Danych Osobowych jest 
Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. ZCK nie udostępnia danych osobowych 
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Mimo iż sesję inauguracyjną 
otworzył Radny–Senior, Rada 
liczy tak jak dotąd piętnastu 
radnych, a Burmistrz jest na-
dal jednoosobowym organem 
wykonawczym, to jednak 19 
listopada 2018 roku przejdzie 
do historii samorządu gminy 
Zakliczyn. Po pierwsze: rozpo-
częła się właśnie pięcioletnia, 
a nie jak dotąd czteroletnia 
kadencja, po drugie: obrady 
Rady transmitowane są w in-
ternecie na żywo, po trzecie: 
każdy radny został wyposa-
żony w tablet, po czwarte: 
wchodzi w życie zasada 
głosowania imiennego, po 
piąte: mamy trzech, a nie jak 
dotąd dwóch wiceprzewod-
niczących Rady, po szóste: 
pojawi się nowa komisja Rady, 
po siódme: wchodzi w życie 
przepis o dwóch kadencjach 
dla wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Sporo 
tych nowinek, ale zacznijmy 
od początku.

Msza św. w intencji 
samorządu

O godzinie 10:30 rozpoczęła 
się Msza święta w kościele pw. św. 
Idziego opata w Zakliczynie kon-
celebrowana przez ks. proboszcza 
Pawła Mikulskiego i ks. prałata Józefa 
Piszczka (zarazem honorowego oby-
watela gminy Zakliczyn). Służbę 
ołtarza pełnił radny-debiutant Rady 
Miejskiej Mateusz Kwiek, a w pierw-
szym czytaniu Ewangelii zobaczy-
liśmy również radną-debiutantkę 
Zofię Boczek. We Mszy św. uczest-
niczyło dziewięciu radnych, tyluż 
samo sołtysów, burmistrz Dawid 
Chrobak, skarbnik Urszula Nowak, 
honorowy obywatel gminy Zakliczyn 
Kazimierz Korman i dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej im. o. Jana 
Góry Romana Nosek. W homilii ks. 
Paweł Mikulski mówił m.in. o tym, 
że bycie samorządowcem to trudna 
i odpowiedzialna służba: „Nawet 
wtedy, gdy będziecie podejmować 
najlepsze decyzje, i tak znajdą się tacy, 
którzy będą was krytykować” – prze-
strzegał proboszcz.

Przewodniczący senior 
i goście

Sesję inauguracyjną rozpoczął 
w samo południe w sali im. S. Jor-
dana radny–senior Henryk Lasota 
z Wesołowa. Obok kompletu radnych 
(jeszcze elektów) pojawił się poseł na 
Sejm Michał Wojtkiewicz, burmistrz 
Dawid Chrobak z zastępcą Dawidem 
Drukałą, sekretarzem gminy Janu-
szem Krzyżakiem, skarbnik gminy 
Urszulą Nowak, a także przewodni-
czący Miejskiej Komisji Wyborczej 
Jacek Zapart. Radny–senior powitał 
też z należną atencją ks. probosz-
cza Pawła Mikulskiego oraz hono-
rowego obywatela gminy Zakliczyn 
Kazimierza Kormana, a także żonę 
burmistrza Monikę, ponadto radnych 
Rady Miejskiej, sołtysów, dyrektorów 
szkół i jednostek organizacyjnych 

oraz osobno: Małgorzatę Chrobak 
– dyrektor DPS Stróże, Ryszarda 
Kuczyńskiego – dyrektora DPJ 
w Zakliczynie i Tomasza Damiana 
– prezesa Zarządu Gminnego OSP. 
Henryk Lasota powitał też pozosta-
łych gości. Wśród tych pozostałych 
gości można było zauważyć dyrektor 
GBP im. o. Jana Góry Romanę Nosek, 
kierownika Zakładu Usług Komu-
nalnych Tadeusza Bukrego, dyrek-
tor BSR Kraków O/Zakliczyn Marię 
Kwiek oraz byłych już radnych Rady 
Miejskiej: Jerzego Łopatkę, Bogdana 
Litwę i Józefa Wojtasa. Po stwier-
dzeniu prawomocności, porządek 
obrad zakładał wręczenie zaświad-
czeń nowo wybranym radnym przez 
Przewodniczącego Miejskiej Komi-
sji Wyborczej w Zakliczynie Jacka 
Zaparta, złożenie ślubowania przez 
radnych oraz wręczenie zaświadcze-
nia o wyborze nowo wybranemu Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn 
przez Przewodniczącego Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Zakliczynie.

Gratulacje i wybory 
Prezydium Rady

W imieniu samorządu wyboru 
na kolejną kadencję gratulowała 
Dawidowi Chrobakowi Anna Moj, 
a klucze do miasta Zakliczyna prze-
kazał burmistrzowi Henryk Lasota. 
Po ślubowaniu burmistrz Dawid 
Chrobak przedstawił expose. – 
Poprzeczka zawieszona jest wysoko 
– mówił Dawid Chrobak – jesteśmy 
rozpoznawalni nie tylko w regionie, 
ale także z dobrej strony znają nas 
w stolicy kraju.

Zanim nastąpiły pierwsze w tej 
kadencji wybory, czyli wybór prze-
wodniczącego Rady i wiceprzewod-
niczących, radni mogli przetestować 
po raz pierwszy głosowanie imienne, 
używając do tego tabletów. W ten 
sposób wybrano Komisję Skruta-
cyjną w składzie: Renata Dyngosz, 
Zofia Boczek oraz Teresa Piekarz. 
W trakcie przygotowań do wyborów, 
burmistrz Dawid Chrobak zapre-
zentował obszerne sprawozdanie 
z działalności w minionej kadencji 
samorządu (2014–2018). Wyborów 
gratulował i życzył sukcesów poseł 
Michał Wojtkiewicz, a odnosząc się 
do burmistrza Dawida Chrobaka 
wspomniał jego śp. ojca Stanisława. 
Po Michale Wojtkiewiczu głos zabrał 
Kazimierz Korman, który również 
gratulował radnym wyborów oraz 

burmistrzowi Dawidowi Chro-
bakowi. - Bardzo dużo w gminie 
Zakliczyn zrobiono – mówił Kazi-
mierz Korman, dodając, że nikt 
z tego względu nie odważył się sta-
nąć w szranki wyborcze z Dawidem 
Chrobakiem. - Trzeba wiedzieć, 
kiedy odejść – kontynuował były bur-
mistrz i zarazem były radny powia-
towy Kazimierz Korman, odnosząc 
się w ten sposób do swojej decyzji 
o niekandydowaniu do samorządu 
w minionych wyborach. Tymcza-
sem przewodnicząca Komisji Skru-
tacyjnej Renata Dyngosz ogłosiła, 
że przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Zakliczynie została Anna Moj, na 
którą głosowali wszyscy radni Rady 
Miejskiej. Po tym wyborze nastąpił 
kolejny, a mianowicie wybór wice-

przewodniczących Rady. Zgodnie 
z przewidywaniami, radni posta-
nowili wybrać trzech, a nie dwóch 
jak dotychczas wiceszefów Rady, 
a formalny wniosek w tej sprawie 
zgłosiła radna Teresa Piekarz. Zgło-
szone zostały trzy kandydatury: Zofia 
Boczek zgłosiła Henryka Lasotę, 
Henryk Lasota zgłosił Ewę Nijak, 
a Marek Soból Stanisława Nadolnika. 
Cała trójka, w głosowaniu rzecz jasna 
tajnym, uzyskała akceptację Rady 
w kolejności: Ewa Nijak – wszyscy 
radni za wyborem, Henryk Lasota – 
11 głosów za i Stanisław Nadolnik - 9 
głosów za wyborem. Po wyborze pre-
zydium Rady Miejskiej w Zakliczynie 
obrady zostały zamknięte.

Kazimierz Dudzik
fot. Marek Niemiec

Inauguracja kadencji według nowych reguł

Gratulacje dla Przewodniczącej RM

Rada Miejska (z gośćmi sesji) ukonstytuowana

Pochwały od posła Wojtkiewicza

Insygnia władzy

Kwiaty dla włodarza gminy
Przew. MKW Jacek Zapart wręcza nominację 
Burmistrzowi ZakliczynaNa widowni najbliższa rodzina Dawida Chrobaka
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Anna Moj
zam. w Paleśnicy

Wybrana w okręgu wyborczym nr 
13 (Dzierżaniny, Jamna, Paleśnica), 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość. Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Zakliczynie. 
Członek Komisji Finansów, Budżetu 
i Rozwoju Gospodarczego.

Ewa Nijak
zam. we Wróblowicach

Wybrana w okręgu wyborczym 
nr 4 (Wróblowice), zgłoszona przez 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość. Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Zakliczynie. Przewod-
nicząca Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu.

Henryk Lasota
zam. w Wesołowie

Wybrany w okręgu wyborczym 
nr 6 (Wesołów), zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość. Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Zakliczynie. Przewod-
niczący Komisji Finansów, Budżetu 
i Rozwoju Gospodarczego.

Stanisław Nadolnik
zam. w Gwoźdźcu

Wybrany w okręgu wyborczym 
nr 1 (Gwoździec), zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Polskie Stron-
nictwo Ludowe. Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Zakliczynie. 
Członek Komisji Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego.

Zofia Boczek
zam. w Faściszowej

Wybrana w okręgu wyborczym 
nr 11 (Faściszowa), zgłoszona przez 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość. Członek Komisji Rewizyjnej. 
Członek Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu.

Renata Dyngosz
zam. w Woli Stróskiej

Wybrana w okręgu wyborczym nr 
9 (Wola Stróska, Zdonia), zgłoszona 
przez Komitet Wyborczy Porozu-
mienie Gowina. Członek Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu.

Janusz Flakowicz
zam. w Zakliczynie

Wybrany w okręgu wyborczym 
nr 15 (Zakliczyn), zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość. Członek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. Członek Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu.

Jan Jewulski
zam. w Charzewicach

Wybrany w okręgu wyborczym 
nr 2 (Charzewice, Faliszewice), zgło-
szony przez Komitet Wyborczy Pol-
skie Stronnictwo Ludowe. Członek 
Komisji Spraw Socjalnych i Porządku 
Publicznego.

Maciej Krakowski
zam. w Stróżach

Wybrany w okręgu wyborczym nr 
7 (Stróże), zgłoszony przez Komitet 
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 
Przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej. Przewodniczący Komisji Spraw 
Socjalnych i Porządku Publicznego.

Mateusz Kwiek
zam. w Lusławicach

Wybrany w okręgu wyborczym nr 
5 (Lusławice), zgłoszony przez Komi-
tet Wyborczy Wyborców Mateusz 
Kwiek. Członek Komisji Rewizyjnej. 
Członek Komisji Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego.

Zygmunt Olchawa
zam. w Filipowicach

Wybrany w okręgu wyborczym 
nr 8 (Filipowice, Ruda Kameralna), 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość. Członek 
Komisji Finansów, Budżetu i Roz-
woju Gospodarczego.

Magdalena Oleksik
zam. w Zawadzie Lanckorońskiej

Wybrana w okręgu wyborczym nr 
3 (Melsztyn, Roztoka, Zawada Lanc-
korońska), zgłoszona przez Komitet 
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 
Członek Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu.

Kazimierz Piechnik
zam. w Olszowej

Wybrany w okręgu wyborczym 
nr 12 (Borowa, Olszowa), zgło-
szony przez Komitet Wyborczy Pol-
skie Stronnictwo Ludowe. Członek 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Członek Komisji Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego.

Teresa Piekarz
zam. w Kończyskach

Wybrana w okręgu wyborczym 
nr 10 (Bieśnik, Kończyska, Słona), 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość. Przewod-
nicząca Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. Członek Komisji Finan-
sów, Budżetu i Rozwoju Gospo-
darczego.

Marek Soból
zam. w Zakliczynie

Wybrany w okręgu wybor-
czym nr 14 (Zakliczyn), zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość. Członek Komi-
sji Finansów, Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego.

Rada Miejska w Zakliczynie kadencji 2018-2023
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23 listopada w sali im. S. 
Jordana w ratuszu odbyła się 
II sesja Rady Miejskiej w Za-
kliczynie. W programie sesji 
znalazły się takie punkty, jak 
powołanie Komisji Rewizyjnej 
i pozostałych komisji stałych 
Rady Miejskiej oraz nowej ko-
misji, która nosi nazwę Komi-
sji Skarg, Petycji i Wniosków. 
Po powołaniu Komisji Rady 
Miejskiej, ustalenia przedmio-
tu ich działania oraz składu 
osobowego, radni przystą-
pili do pierwszych w nowej 
kadencji zmian w budżecie 
gminy Zakliczyn. 

Powiat Tarnowski 
z samodzielnymi 
rządami PiS

W tym samy dniu, w którym 
konstytuowało się prezydium Rady 
Miejskiej w Zakliczynie, w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Tarnowie 
29-osobowa Rada Powiatu Tarnow-
skiego wybierała swoje prezydium, 
starostę i wicestarostę oraz członka 
etatowego i nieetatowych członków 
Zarządu Powiatu. Przypomnę, że 
wybory do Rady Powiatu Tarnow-
skiego wygrało PiS i posiadając 18 
radnych w 29–osobowym składzie 
Rady, nie musi oglądać się na resztę. 
Jak można się było spodziewać, prze-
wodniczącym Rady Powiatu został 
ponownie Paweł Smoleń. Mówiło 
się, że wiceprzewodniczącą zostanie 
Irena Kusion i rzeczywiście tak się 
stało, a my mamy swoją przedstawi-
cielkę we władzach powiatowych, 
natomiast drugim wiceprzewodni-
czącym Rady Powiatu został Zbi-
gniew Karciński, były już wicesta-
rosta z PSL-u tworzącego w minionej 
kadencję koalicję z PiS. Jak się dało 
słyszeć tu i ówdzie przed inaugura-

cyjną sesją Rady Powiatu, zapropono-
wanie funkcji wiceprzewodniczącego 
Karcińskiemu jest swoistym podzię-
kowaniem i uznaniem dla jego pracy 
w czasach koalicji. Zgodnie z moimi 
przewidywaniami starostą został 
ponownie Roman Łucarz, na którego 
głos oddało 25 radnych, a pozostali 
się wstrzymali. Można domniemy-
wać, że na Łucarza głosowali radni 
z PiS i PSL (możliwe, że w drodze 
rewanżu za funkcję wiceprzewod-
niczącego Rady dla Karcińskiego), 
a wstrzymali się radni z Wspólnego 
Powiatu, ale to tylko moje domnie-
manie. Wicestarostą został Jacek 
Hudyma, a etatowym członkiem 
Zarządu Tomasz Stelmach. Nieeta-
towymi członkami Zarządu zostali 
Bogdan Płachno i Mariusz Tyrka.

Powiat Dąbrowski odbity 
przez PiS

Wiesław Wieczorek został nowym 
starostą dąbrowskim, a wicestaro-
stą Krzysztof Bryk. Skład Zarządu 
Powiatu Dąbrowskiego uzupełniają 
Kamil Kwiatkowski, Andrzej Giza 
i Jarosław Bartoń. Przewodniczącą 
Rady Powiatu Dąbrowskiego została 
Marta Chrabąszcz, a wiceprzewod-
niczącymi Marian Czajor i Krzysztof 
Kupiec. Do tej pory Powiśle Dąbrow-
skie było niewzruszoną ostoją Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. 
Tegoroczne wybory samorządowe 
przełamały tutaj monopol Ludowców 
na rządzenie. Sukces Zjednoczonej 
Prawicy sprawił, że po raz pierwszy 
w historii odrodzonego samorządu 
jedna formacja polityczna ma bez-
względną większość. – Chciałem 
w imieniu własnym, jak i wszyst-
kich radnych powiatu dąbrowskiego, 
wybranych z listy PiS, podziękować 
za ogromne zaufanie. Dotrzymali-
śmy słowa w rządzie, dotrzymamy 

w dąbrowskim samorządzie - mówił 
nowo wybrany starosta dąbrowski. 
Wiesław Wieczorek zapowiada prze-
prowadzenie audytu i inwentaryza-
cję tego, co PiS zastał po wielolet-
nich rządach ludowców w powiecie 
dąbrowskim.

Brzeska „zielona plama”
To, co udało się ugrać PiS-owi 

na Dąbrowszczyźnie, nie powiodło 
się w Powiecie Brzeskim. Tutaj trze-
cią z rządu kadencję funkcję staro-
sty pełnić będzie Andrzej Potępa 
z szeroko pojętej, lokalnej koalicji 
antyPiS-owskiej. Z etatu wicestaro-
sty zrezygnował Ryszard Ożóg, a na 
jego miejsce Rada wybrała Macieja 
Podobińskiego. Ożóg zostaje jednak 
w Zarządzie Powiatu, a skład Zarządu 
uzupełniają: Marek Antosz i Jacek 
Frankowski. Ster Rady Powiatu 
będzie dzierżył nadal Kazimierz 
Brzyk, a jego wiceszefami zostali 
Grzegorz Mrozowski i Justyna Wój-
towicz–Woda z opozycyjnego w tym 
przypadku PiS. Jeden z wpływowych 

polityków Prawa i Sprawiedliwości 
miał podobno powiedzieć, analizu-
jąc wyniki brzeskich wyborów, że to 
„brzeska zielona plama.” Myślę, że 
w tym określeniu tkwi sporo racji, 
aczkolwiek nie umniejszając nic 
talentom organizacyjnym i politycz-
nym bardzo skądinąd pracowitego 
i kompetentnego Andrzeja Potępy, 
to porażka PiS w tym powiecie jest 
konsekwencją – napiszę wprost: nie-
udolności tutejszych liderów partii 
Jarosława Kaczyńskiego. W samym 
Brzesku PSL święci tryumf. Wyborcy 
w tym mieście postawili na Toma-
sza Latochę startującego w wybo-
rach pod szyldem KWW OdNowa, 
ale wiadomo, że to postać związana 
z ugrupowaniem Ludowców. Bur-
mistrz Latocha porozumiał się ze 
Wspólnotą Samorządową Grzegorza 
Wawryki oraz Wspólnym Powiatem 
Tadeusza Pasierba, zapewniając sobie 
większość w Radzie Miejskiej. Naj-
bliższym współpracownikiem Lato-
chy zostanie Grzegorz Brach - były 
wójt gminy Dębno i dotychczasowy 

wicedyrektor jednego z departa-
mentów Urzędu Marszałkowskiego, 
z rekomendacji PSL zostanie powo-
łany na funkcję zastępcy burmistrza 
Brzeska.

Województwo 
Małopolskie 

Podobnie jak w Powiecie Tar-
nowskim czy Dąbrowskim, również 
w samorządzie Województwa Mało-
polskiego PiS zdobyło bezwzględną 
większość (24 mandaty na 39-oso-
bowy skład Sejmiku). Zgodnie z reko-
mendacją Komitetu Politycznego PiS, 
marszałkiem województwa został 
Witold Kozłowski, wicemarszałkami 
Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz, 
a członkami Zarządu Anna Pieczarka 
i Marta Malec–Lech. Nowy marsza-
łek to były sekretarz powiatu nowo-
sądeckiego i radny wojewódzki PiS 
kilku kadencji. W latach 2005–2006 
sprawował funkcję przewodniczą-
cego Sejmiku. W czerwcu 2018 
roku Witold Kozłowski zrezygnował 
z pracy w urzędzie powiatu nowosą-
deckiego i objął stanowisko prezesa 
zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie (jako prezes 
WFOŚiGW był inicjatorem orga-
nizacji w Zakliczynie „Eko-festynu 
i akcji 100 tys. drzewek na 100–lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści”). Kozłowski jest w z wykształce-
nia nauczycielem, pracował w Kura-
torium Oświaty, był nauczycielem, od 
20 lat związany jest z samorządem. 
Przewodniczącym Sejmiku został 
Rafał Bochenek – były rzecznik rządu 
Beaty Szydło, a wiceprzewodniczą-
cymi wybrani zostali Iwona Gibas 
oraz reprezentant opozycyjnej Koali-
cji Obywatelskiej Kazimierz Barczyk.

Kazimierz Dudzik
fot. Marek Niemiec

W piątek, 19 października 
2018 roku, w Sali Lustrzanej 
w Tarnowie odbyła się konfe-
rencja naukowa „Wychowanie 
ku wolności czynnikiem budo-
wania szkoły jako wspólnoty 
kształcącej dla Niepodległej”. 

Konferencja została zorgani-
zowana w celu uczczenia setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz zaprezento-
wania osób i działań realizujących 
w praktyce cnoty obywatelskie. 
Organizatorami spotkania byli: 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Diecezji Tarnowskiej, Małopolskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
ODN w Tarnowie, Zakład Rozwoju 
Społecznego Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie, Instytut Nauk 
Historycznych Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie oraz Starostwo Powiatowe 
w Tarnowie. W sympozjum wzięli 
udział dyrektorzy, nauczyciele, 
pracownicy placówek oświatowo–
wychowawczych, członkowie Pol-
skiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin 
Katolickich, wykładowcy i studenci 
kierunków pedagogicznych. Wśród 
zaproszonych gości obecny był rów-

nież burmistrz miasta i gminy Zakli-
czyn Dawid Chrobak.

Podczas czterogodzinnych wystą-
pień, współorganizatorów i patro-
nów konferencji, poruszano tematy 
i zagadnienia dotyczące kształto-
wania postaw prospołecznych 
uczniów oraz znaczenia wycho-
wania do wolności i patriotyzmu. 
Skupiono się również na wskazaniu 
wzorcowych rozwiązań w zakresie 
urzeczywistniania w życiu szkoły 
wartości społecznych. Obecna na 
konferencji pani Elżbieta Malaw-
ska-Pajor (dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Stróżach) zaprezentowała, 
jako przykład dobrej praktyki, efekty 
działań wspólnotowych podjętych 
w roku szkolnym 2017/2018 przez 
szkoły podstawowe z terenu Gminy 
Zakliczyn w ramach projektu „Szu-
kałem Was, a teraz Wy przyszliście 
do mnie”. Dyr. Elżbieta Malawska–
Pajor - gminny koordynator pro-
jektu - w swoim wystąpieniu skupiła 
się na prezentacji najważniejszych 
aspektów związanych z jego realiza-
cją. Przedstawiła założenia, cele oraz 
niektóre działania organizacyjne. Na 
konferencji obecne były także koor-
dynatorki projektu z dwóch szkół 
podstawowych i przedszkola: Iza-
bela Pawłowicz (ZSP w Paleśnicy), 
Renata Pawłowska (SP w Stróżach) 

oraz Krystyna Biel (Przedszkole 
Publiczne nr 1 w Zakliczynie oddział 
w Lusławicach), które opowiedziały 
o efektach jego realizacji. Projekcję 
do przemówienia przygotowała Ber-
nadetta Jurek-Fryc.

Na koniec wystąpienia 
Łucja Obrzud (uczennica ZSP 
w Gwoźdźcu) oraz Aleksandra 
Kurek (absolwentka tejże szkoły) 
zaprezentowały utwór pt.: „Zostań 
z nami” (https://drive.google.com/
file/d/1UdClCzYQG8EDV2m_
YiwHQdgMiq--UaLt/view) wyko-
nywany podczas gali finałowej pro-
jektu, która odbyła się w dniu 14 

czerwca 2018 roku w Europejskim 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pende-
reckiego w Lusławicach. Uczennice 
do występu przygotowywała Marta 
Obrzud oraz ks. Rafał Cisowski. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż uczest-
nicy konferencji byli pod wielkim 
wrażeniem poziomu artystycznego 
występu, o czym świadczyły słowa 
podziękowania dr Małgorzaty Jaśko, 
ks. prof. Jacka Siewiory oraz star-
szego wizytatora Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty Stanisława 
Srebro.

Tekst i fot.  
Elżbieta Malawska-Pajor

Samorządy się konstytuują

Konferencja naukowa dla uczczenia 100-lecia Niepodległości

Nowo wybrana Rada Miejska w Zakliczynie

Nasi przedstawiciele w Sali Lustrzanej

Słowo sen. Kazimierza Wiatra
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31 października 2018 r. zakoń-
czyła się realizacja zadania 
pn.: Konserwacja estetyczna 
pomnika Kazimierza “Kuby” 
Bojarskiego na cmentarzu 
parafialnym w Zakliczynie 
dofinansowana ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. 
Całkowita wartość zadania: 18 
450,00 zł. Wartość uzyskane-
go dofinansowania: 14 760,00 
zł – co stanowi 80% całkowite-
go kosztu zadania.

W ramach konserwacji pomnika 
Kazimierza “Kuby” Bojarskiego, 
mogile legionisty przywrócono pier-
wotny wygląd, głównie pod wzglę-
dem estetycznym, oraz wykonano 
niezbędne zabiegi konserwatorskie, 
które pozwoliły zabezpieczyć pomnik 
przed postępującą degradacją. 
W zakresie przedmiotowego zadania 
konserwacji estetycznej zostały pod-
dane elementy pomnika, tj. podstawa 
cokołu wraz z obramieniem ogrodze-
nia i cokolikami słupków ogrodzenia, 
cokół pomnika oraz korpus pomnika 
w kształcie ostrosłupa.

Przedmiotowy pomnik jest mogiłą 
kpt. 1. Pułku I Brygady Legionów 
Polskich Kazimierza Bojarskiego ps. 
“Kuba”, który oddał swe młode życie 
za niepodległość Ojczyzny. Śmiertel-
nie ranny w czasie Bitwy pod Łow-
czówkiem, zmarł w Zakliczynie 24 
grudnia 1914 roku, w wieku 26 lat. 
W 1924 roku mieszkańcy Zakliczyna 
ufundowali bohaterowi przedmio-

towy pomnik. Pośmiertnie został 
awansowany do stopnia majora 
piechoty. W 1922 roku odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojsko-
wego Virtuti Militari, a w 1930 roku 
Krzyżem Niepodległości z Mieczami. 
Pomnik po konserwacji odsłonięty 
i poświęcony w dniu 31 października 
2018 r. z udziałem władz samorządo-
wych i społeczności szkolnej.

Tekst i fot. Urząd Miejski

Urząd Miejski w Zakliczynie 
informuje, że ze względu na zbliża-
jący się okres zimowy i przymrozki 
zamknięte zostały wodomaty we 
Wróblowicach. Wodomaty zostaną 
ponownie uruchomione w okresie 
wiosennym.

(um)

Jeszcze jedna droga w gmi-
nie Zakliczyn zostanie wy-
remontowana w tym roku 
z rządowej puli na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 
Z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
dotarła kolejna promesa, 
tym razem na 120 tys. zł, na 
remont blisko półkilometro-
wego odcinka drogi gmin-
nej w Rudzie Kameralnej 
(droga na Dział).

Przypomnijmy, że ramach pierw-
szej tegorocznej promesy odbudo-
wane zostały odcinki dróg w Bie-
śniku, Faściszowej, Lusławicach oraz 
ulice Spokojna i Korczyńskiego 
w Zakliczynie. Łącznie ponad 4,4 
km. W ramach drugiej trwają prace 
modernizacyjne na drogach Pale-

śnica – Dzierżaniny (przeszło 2,5 
km), w Zdoni (przez wieś – 480 mb 
) oraz Lusławicach (ul. Lwowska – 
300 mb).

Przyznane dofinansowanie 
z MSWiA wnosi 80 procent warto-
ści tych zadań. W sumie tegoroczne 
wsparcie z budżetu państwa dla 
gminy Zakliczyn na usuwanie szkód 
na drogach związanych z powodzią 
i opadami wyniosło do tej pory bli-
sko 2 mln zł, co pozwoliło wykonać 
ponad 8 km nowych nakładek asfal-
towych.

Rafał Kubisztal

O takich sesjach Rady, jaka 
miała miejsce w dniu 30 listo-
pada w Sali Spytka Jordana 
mówi się, że to sesja około-
budżetowa. Jest to dobre 
określenie, bowiem żeby 
uchwalić budżet gminy, naj-
pierw trzeba znać składowe 
tego budżetu, które ustalają 
poziom wpływów i możliwości 
wydatkowania środków. 

Każda z sesji poprzedzona jest 
posiedzeniami komisji stałych Rady 
Miejskiej, a dodatkowo na każde sesje 
zapraszani są radni Rady Powiatu 
Tarnowskiego z naszego okręgu 
wyborczego, a na sesje o tak waż-
nej tematyce zapraszani są również 
sołtysi. Rzecz oczywista w obradach 
Rady bierze udział kierownictwo 
gminy Zakliczyn z Burmistrzem 
na czele, Sekretarzem i Skarbnik 
Gminy oraz inspektorami Urzędu 
Miejskiego odpowiedzialnymi za 
poszczególne obszary aktywności 
samorządu. Na 3. sesji obecny był 
b. burmistrz, b. radny Rady Powiatu 
Kazimierz Korman, który po abdyka-
cji z funkcji samorządowych dzierży 
obecnie zaszczytny tytuł honorowego 
obywatela gminy Zakliczyn i takim 
tytułem Kazimierza Kormana witała 
przewodnicząca Anna Moj. Rada 
ustaliła również wynagrodzenie dla 
burmistrza Dawida Chrobaka.

Zgodnie z nowymi procedurami 
obrady Rady Miejskiej mogą Państwo 
śledzić w internecie. Transmisja z sesji 
prowadzona jest „na żywo” na kanale 
you tube: https://www.youtube.com/
watch?v=bovslnOXDuo, aby jakość 
transmisji była bardzo dobra, Gmina 
zakupiła dla Rady specjalny zestaw 
nagłośnieniowy (każdy z radnych 
ma do dyspozycji swój mikrofon).

Na początku burmistrz Dawid 
Chrobak zdał relację ze swojej 
aktywności w okresie międzysesyj-
nym. Po sprawozdaniu Burmistrza, 
w kolejnym punkcie, pierwszą w tej 
kadencji historyczną interpelację 
złożył radny Zygmunt Olchawa, 
który wniósł o postawienie słupa 
oświetleniowego przy drodze 
powiatowej w Rudzie Kameralnej 
na parkingu obok kaplicy. Kolejny 
wniosek Olchawy dotyczył posta-
wienia znaku „ustąp pierwszeństwa 
przejazdu” przy wyjeździe z drogi 
gminnej na powiatową w Filipowi-
cach (Łęg dolny), obcięcia konarów 
drzew przy drodze w Rudzie Kame-
ralnej w kierunku Borowej. Janusz 
Flakowicz interpelował w sprawie 
placu targowego w Zakliczynie przy 
ul. Grabina, którego modernizacja 
dobiega końca. Radny Flakowicz 
pytał, czy przewidziane są zachęty 
i ulgi dla producentów i sprzedaw-

ców żywności ekologicznej oraz czy 
planowane są działania promocyjne 
zachęcające tych producentów do 
oferowania swoich produktów na 
zakliczyńskim targowisku. Radny 
Flakowicz pytał też o kwestie zwią-
zane z rewitalizacją Rynku w Zakli-
czynie, a mianowicie o to, czy skoro 
nie da się odnowić elewacji ratusza ze 
względu na warunki atmosferyczne 
i krótki czas rozliczenia środków 
rządowych, to czy nie można by te 
środki przeznaczyć na odnowienie 
studni i zakup stojaków na rowery. 
Na tym punkt interpelacyjny został 
zamknięty.

Rada zmieniła bieżący, tegoroczny 
budżet gminy Zakliczyn poprzez 
zmniejszenie dochodów i wydat-
ków budżetu o 3 mln 146 tys. 898 
zł. Po tych zmianach budżet gminy 
Zakliczyn na rok 2018 wynosi po 
stronie dochodów 59 mln 868 tys. 
401 zł, natomiast po stronie wydat-
ków wynosi 67 mln 759 tys. 599 
zł. Zajmując się wynagrodzeniem 
burmistrza Dawida Chrobaka prze-
wodnicząca Anna Moj zaznaczyła, że 
burmistrz Chrobak na swój wniosek 
u progu poprzedniej kadencji popro-
sił o zmniejszenie wynagrodzenia. 
Proponując zwiększenie dodatku 
specjalnego dla Burmistrza, pani 
Przewodnicząca poinformowała, 
że na wspólnym posiedzeniu komi-
sji stałych Rady padł jednomyślny 
wniosek o zwiększenie dodatku spe-
cjalnego dla Burmistrza (o 300 zł), 
doceniając jego wkład pracy, zaanga-
żowanie i bardzo pozytywny wpływ 
tego zaangażowania Burmistrza na 
budżet gminy po stronie dochodów 
budżetu gminy. Rada uchwaliła 
pobory burmistrza Dawida Chro-
baka na poziomie 6 800 zł na rękę. 
Serię uchwał odnoszących się do 

podatków lokalnych (okołobudże-
towych) można spuentować tym, że 
podatki w gminie Zakliczyn nie będą 
podwyższane w 2019 roku.

- Chciałbym podziękować Radzie 
za utrzymywanie przez kolejny rok 
wszystkich stawek podatków na tym 
samym poziomie – mówił po serii 
głosowań burmistrz Dawid Chrobak 
– stabilność systemu podatkowego, 
to jedna z podstaw rozwoju gospo-
darczego. Jako przykład podam, że 
od 2014 roku obniżyliśmy stawki 
podatku od nieruchomości o 10 
proc., a mimo tego dochody podat-
ków zwiększyły się o 400 tys. zł.

Sekretarz Janusz Krzyżak przed-
stawił radnym propozycję zmian 
w statucie gminy Zakliczyn i sołectw, 
które wynikają ze zmian dokonanych 
w Kodeksie wyborczym (wydłużenie 
kadencji samorządu do 5 lat) i Rada 
te zmiany zaakceptowała. Podobnie 
było z programem współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi.

Rada ustaliła również kwotę opłaty 
za pobyt dziecka w Samorządowym 
Żłobku w Zakliczynie w wysokości 
220 zł miesięcznie, a maksymalna, 
dzienna wysokości opłaty za wyży-
wienie dziecka wyniesie 9 zł. Żłobek 
rozpocznie funkcjonowanie wraz 
z nadejściem nowego roku 2019, 
a średni miesięczny koszt pobytu 
dziecka będzie oscylował w oko-
licach 400 zł. Uchwała Rady prze-
widuje 20 proc. zniżkę w opłacie za 
dziecko niepełnosprawne, na zniżkę 
w opłacie będą mogły liczyć rodziny 
wielodzietne, za drugie i następne 
dziecko zniżka w opłacie za pobyt 
będzie wynosić również 20 proc.

To moim zdaniem najważniejsze 
decyzje podjęte na 3. sesji Rady Miej-
skiej w Zakliczynie.

Tekst i fot. Kazimierz Dudzik

Bezpłatne porady prawne
Radca prawny Dawid Chrobak,  

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, 
udziela bezpłatnych porad prawnych w Biurze 

Poselskim Posła Michała Wojtkiewicza 
w Zakliczynie, Rynek 5, I piętro. 

Biuro czynne w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00.

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Zakliczynie, Rynek 32, został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Zakliczyn, przeznaczonych do oddania 
w użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Zakliczyn informuje,

Sesja o pieniądzach 
i podatkach

Renowacja pomnika 
mjr. Kuby” Bojarskiego

Promesa na drogę 
w Rudzie Kameralnej

Wodomaty we Wróblowicach 
zimą nieczynne
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Z okazji 100. rocznicy Odzy-
skania Niepodległości tego-
roczna Sztafeta Pamięci miała 
bardziej rozbudowaną formę. 
Podczas podsumowania XV 
Sztafety Pamięci zapowiedzia-
no, że przez cały rok będzie 
można zdobywać odznakę 
„100 km/100 lat Niepodległej” 
ustanowioną przez Szkolne 
Koło Krajoznawczo-Turystycz-
ne „Compass” przy Szkole 
Podstawowej w Zakliczynie.

Już wiosną uczniowie klas gim-
nazjalnych wzięli udział w konkursie 
na logo tego przedsięwzięcia zorga-
nizowanym przez panią Agnieszkę 
Chamioło. Okrągła rocznica spra-
wiła, że przygotowania do Sztafety 
rozpoczęły się ze zdwojoną aktyw-
nością, a wieści o możliwości odwie-
dzin Zakliczyna przez Prezydenta 
RP jeszcze tę aktywność wzmocniły. 
Udało się nawiązać kontakt z panem 
Pawłem Szymanowiczem, który udo-
stępnił więcej informacji o swoich 
stryjach: Antonim i Władysławie 
Szymanowiczach, żołnierzach Legio-
nów Polskich, którzy nie doczekali się 
Niepodległej Polski. Zbierano także 
informację o innych mieszkańcach 
Ziemi Zakliczyńskiej, walczących 
o niepodległość i jej utrzymanie. 

Członkowie SKKT PTTK „Com-
pass” uczestniczyli w poświęceniu 
odnowionego pomnika majora 
Kazimierza „Kuby” Bojarskiego oraz 
w uroczystościach złożenia wieńców 
przez Posła na Sejm RP Michała 
Wojtkiewicza, władze samorządowe 
Powiatu Tarnowskiego i Gminy 
Zakliczyn.  

4 listopada, podczas wizyty Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy, przedsta-
wiciele SKKT zaprezentowali się już 
w białych i czerwonych koszulkach, 
które przygotowano dla uczestników 
Sztafety. Młodzież miała możliwość 
krótkiej, lecz życzliwej rozmowy 

z głową państwa oraz wręczenia 
pamiątkowego upominku, w którym 
znalazły się nazwiska zakliczyńskich 
legionistów.

9 listopada br. wczesnym rankiem 
młodzi turyści ze szkół podstawo-
wych wyruszyli pieszo z Zakliczyna 
do Łowczówka trasą, którą pokonała 
104 lata wcześniej I Brygada Legio-
nów Polskich. Podczas XXX Mało-
polskiego Złazu „Szlakiem Legioni-
stów” ogłoszono wyniki konkursu 
wieńców nagrobnych „Żołnierska 
Pamięć” i jak już przyzwyczailiśmy 
się do tego, wieńce wykonane przez 
dzieci i młodzież z Zakliczyna zajęły 
najwyższe lokaty. Wieniec od SKKT 
„Compass” wykonany został pod 
opieką pani Haliny Kochan, a wieniec 
ze szkoły podstawowej pod opieką 
pań: Doroty Poręby, Małgorzaty Wol-
skiej i Doroty Pawłowskiej. Orga-
nizatorzy złazu: ZO PTTK „Ziemi 
Tarnowskiej” wręczyli także opie-
kunom SKKT „Compass” - Irenie 
i Januszowi Flakowiczom okolicz-
nościowy medal w podziękowaniu za 
wieloletnią współpracę w organizacji 
złazu i organizację „Sztafety Pamięci”. 
W tym samym dniu dotarła do Zakli-
czyna młodzież z zaprzyjaźnionego 
Jászfényszaru na Węgrzech.  

10 listopada polsko-węgierska 
grupa zwiedziła: Miasteczko Gali-
cyjskie w Nowym Sączu, cerkiew 
w Kwiatoniu oraz cmentarze z okresu 
Bitwy Gorlickiej: na Rotundzie, Prze-
łęczy Małostowskiej i wzgórzu Pustki 
w Łużnej (największy cmentarz żoł-
nierzy węgierskich poza granicami 
Węgier).

Rankiem 11 listopada, jak co roku, 
uczestnicy Sztafety Pamięci pojawili się 
na cmentarzu nr 171 w Łowczówku, 
gdzie wraz z Wójtem Gminy Pleśna 
Józefem Knapikiem oraz Burmistrzem 
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawidem 
Chrobakiem zapalili symboliczne 
znicze i wspominali heroiczne walki 
toczone przez I Brygadę w Święta 

Bożego Narodzenia 1914 r. W 23-kilo-
metrową trasę wyruszyli: uczniowie 
ze szkół  podstawowych z Zakliczyna, 
Stróż, Gwoźdźca, absolwenci gimna-
zjum, studenci, strażacy, młodzież 
z Węgier, mieszkańcy Zakliczyna 
i Żegociny, po drodze odwiedzając 
wojenne cmentarze w Rychwałdzie, 
Lubince, Janowicach i Zakliczynie. 
Piękna pogoda oraz chęć wspólnego 
odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego 
na zakliczyńskim rynku tak podkręciły 

tempo, że w Zakliczynie zameldowano 
się w rekordowym czasie. Mimo to 
wielu uczestników przebiegło cały 
dystans. Punktem kulminacyjnym 
Sztafety było złożenie wieńca na gro-
bie majora „Kuby” Bojarskiego oraz 
zapalenie zniczy na mogiłach legioni-
stów i bojowników walk o niepodle-
głość, spoczywających na cmentarzu 
w Zakliczynie. Są to: oficer Legionów 
Polskich Kazimierz Leder „Orzeł”, 
podporucznik Józef Krupski - 2 P 

I Brygady Legionów Polskich - zmarł 
23.04.1920 (24 lata), podporucznik LP 
Andrzej Bodzenta - zmarł 13.09.1919 r, 
(23 lata), podoficer Ignacy Smagowicz 
– I BLP, zamordowany przez hitlerow-
ców w 1941 r. w Tarnowie, ochotnik 
Legionów Polskich Władysław Szy-
manowicz – zginął 6 XII 1914 r. pod 
Marcinkowicami (23-letni), legionista 
Cyprian Szczurek, kapitan Józef Wyle-
żyński – zasłużony bojownik walk 
o Niepodległość Polski, odznaczony 
Krzyżem za udział w wojnie 1918–21 
i orderem Virtuti Civili, Michał Kor-
czyński - legionista II BLP.

Podsumowanie, wręczenie 
medali i podziękowań odbyło się 
w sali Spytka Jordana. W tej części 
uroczystości uczestniczyli: biega-
cze, sponsorzy, wolontariusze oraz 
przedstawiciele władz samorządo-
wych Gminy Zakliczyn i Powiatu 
Tarnowskiego. Obecna była także 
oficjalna delegacja z Jászfényszaru 
z panią Burmistrz Martą Czegledi, 
która wraz z Burmistrzem Dawidem 
Chrobakiem i Dyrektorem Józefem 
Gwiżdżem dekorowała medalami 
biegaczy. Odznaki „100km/100 
lat Niepodległej” i certyfikaty ich 
zdobycia wręczyła Przewodnicząca 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Zakliczynie pani Renata Dyngosz. 
Rozlosowane zostały także nagrody 
przekazane przez sponsorów dla 
uczestników Sztafety Pamięci.

Na zakończenie Burmistrz Miasta 
i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak 
podziękował organizatorom, wrę-
czając okolicznościowy upominek 
i narodową flagę przesłaną przez 
Prezydenta RP.

Godne świętowanie 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości mogło się 
odbyć dzięki zaangażowaniu i wspar-
ciu wielu osób, firm i instytucji, któ-
rym w tym miejscu jeszcze raz ser-
decznie dziękujemy.

Janusz Flakowicz
fot. SKKT Compass

XVI Sztafeta Pamięci Łowczówek–Zakliczyn 
- podsumowanie

Na wystawie nagrodzone w Łowczówku wieńce

Przed kaplicą cmentarną w Łowczówku

Oficjele przed wizytą Prezydenta RP na zakliczyńskim cmentarzu

Podarek od młodzieży dla pana Prezydenta

Podsumowanie w sali im. Spytka JordanaBratanki na trasie Sztafety
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- W wyborach 
samorządowych uzyskał 
Pan mandat Radnego Powi-
atu Tarnowskiego. Czy ten 
wybór był dla Pana zaskoc-
zeniem? Czym będzie się Pan 
zajmował w RPT?

- Zdecydowałem się wziąć udział 
w wyborach do Rady Powiatu po 
dłuższym namyśle. Postanowiłem 
wesprzeć starania Pana Burmistrza 
Dawida Chrobaka dotyczące rozwoju 
naszej gminy. Jak dotąd Pan Bur-
mistrz skutecznie zabiega o środki 
z różnych źródeł dla szeregu inwe-
stycji, również dla placówek oświa-
towych. Dlatego też postanowiłem 
na polu samorządowym poprzeć jego 
działania, aczkolwiek nie przypusz-
czałem, że wygram te wybory, ponie-
waż startowałem z piątego miejsca na 
liście Prawa i Sprawiedliwości. To jest 
takie miejsce, powiedzmy sobie szcze-
rze, które nie daje większych szans na 
uzyskanie mandatu. Niemniej jed-
nak okazało się, że mam poparcie 
lokalnej społeczności. Dostrzeżono, 
co zrobiłem dla naszego środowiska 
i za to wyborcy mnie docenili. Jestem 
im wdzięczny za obdarzenie mnie 
zaufaniem. Postaram się wykony-
wać obowiązki radnego jak najlepiej 
potrafię. Będę pracował w dwóch 
komisjach Rady Powiatu: w Komisji 
ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Tury-
styki (mam doświadczenie i wiedzę 
w tym zakresie) oraz w Komisji ds. 
Skarg, Wniosków i Petycji. Będę prze-
wodniczył tej komisji.

- Dodatkowe obowiązki, 
trudno będzie wszystkie 
pogodzić?

- Jako dyrektor szkoły mam nie-
normowany czas pracy. Swoje obo-
wiązki mogę wykonywać również 
w innej stosownej porze. Terminy 
sesji mają być tak ułożone, że będą 
odbywać się raz lub dwa razy w mie-
siącu w porze popołudniowej. Jeśli 
chodzi o komisję, której przewodni-
czę, to ma ona rozpatrywać petycje, 
wnioski i skargi obywateli na działal-
ność Zarządu Powiatu i powiatowych 
jednostek organizacyjnych. Komisja 
analizuje złożone skargi, wnioski 
lub petycje, a następnie w formie 
opinii przedstawia wyniki swojej 
pracy Radzie Powiatu, która osta-
tecznie, rozpatrując skargę, podej-
muje stosowną uchwałę. Dokładna 
procedura składania i rozpatrywania 
skarg, wniosków i petycji opisana 
jest w Statucie Powiatu Tarnowskiego 
dostępnym na stronie internetowej 
powiatu w zakładce BIP. W wyborach 
startowałem z listy PiS jako osoba 
niezrzeszona, na prośbę osób, które 
uznały, że mogę być pomocny ze 
względu na moje doświadczenie na 
polu oświatowym. W Radzie Powiatu 
PiS ma zdecydowaną większość, tj. na 
29 ma 18 radnych, PSL ma 7 radnych, 
4 – Komitet Wyborczy „Wspólny 
Powiat”. To początek mojej działal-
ności na polu samorządowym, nigdy 
radnym nie byłem, jednak na pew-
nych sprawach się znam, m.in. na 
zarządzaniu oświatą, na finansach 

publicznych, na prawie oświatowym. 
Dyrektorem szkoły jestem już 27 lat, 
a nauczycielem szkoły w Zakliczynie 
– 38 lat.

- 25 lat temu powstała 
organizacja, która podjęła 
problem pomocy osobom 
potrzebującym nie tylko 
w naszej gminie. 4 lutego 
1993 r. zarejestrowano 
w Sądzie Okręgowym 
stowarzyszenie pn. 
„Samarytańskie Towarzys-
two im. Jana Pawła II”. Jak 
obecnie funkcjonuje Towar-
zystwo, czym się zajmuje?

- W tym roku obchodziliśmy 
jubileusz 25-lecia powstania naszego 
Towarzystwa. Nie byłem w grupie 
założycielskiej tego stowarzyszenia. 
Założycielami byli panie i panowie: 
Stefan Ściborowicz, Tadeusz Nosek, 
Stanisław Chrobak, Ryszard Kuczyń-
ski, Maria Kwiek, Hanna Zgórniak, 
Gertruda Boczek, Izabela Nosek, 
Janusz Łącki, Stanisław Ciepier-
ski, Stanisław Flakowicz, Helena 
Ramian, Stefan Świderski, Jacek 
Żabiński i wielu innych. Założenie 
Towarzystwa Samarytańskiego cza-
sowo zbiegło się z moim wyborem 
na dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Zakliczynie i ze względu na roz-
budowę budynku szkolnego nie mia-
łem czasu na działalność społeczną. 
Inicjatywa założenia Towarzystwa 
Samarytańskiego powstała w 1992 
r., w 1993 roku zostało ono zareje-
strowane w sądzie, a w 1994 roku 
powołano Dom Pogodnej Jesieni, 
który zaczął funkcjonować rok póź-
niej. W kwietniu 1997 roku zosta-
łem wybrany prezesem Towarzystwa 
i tak od 21 lat pełnię tę funkcję. Jest 
to wyłącznie moja społeczna praca. 
Z tego tytułu nie pobierałem i nie 
pobieram żadnego wynagrodze-
nia. Samarytańskie Towarzystwo 
jest organem prowadzącym Dom 

Pogodnej Jesieni, w którym mieszka 
obecnie 57 pensjonariuszy. Miejsca są 
w 100 procentach wypełnione. Pen-
sjonariusze są kierowani przez gminy, 
a następnie umieszczani w DPJ przez 
Starostwo Powiatowe. DPJ jest pla-
cówką dla osób starych, somatycz-
nie chorych. Opiekuje się nimi 43 
pracowników obsługi. Miesięczny 
koszt pobytu osoby w naszym Domu 
przekracza trzy tysiące złotych. 
Głównym zadaniem Towarzystwa 
jest prowadzenie Domu Pogodnej 
Jesieni, który powstał w budynku 
dawnej lecznicy przy ul. Grabina. 
Mamy też cztery lokale mieszkalne 
dla seniorów prowadzone na zasa-
dach mieszkań chronionych. Prowa-
dzimy również nieodpłatną wypoży-
czalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla 
potrzebujących. Pomagamy osobom 
niepełnosprawnym poprzez zatrud-
nianie ich w Domu Pogodnej Jesieni. 
Obecnie pracuje pięć takich osób 
z orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności, aktywizujemy zawodowo 
te osoby. Finansujemy też stypendia 
dla uzdolnionej młodzieży gimna-
zjalnej z terenu gminy, generalnie są 
to absolwenci Gimnazjum w Zakli-
czynie. Jest to też taka forma nagrody 
za ich działalność wolontaryjną na 
rzecz naszych podopiecznych w DPJ-
-cie. W tym roku, myślę, że stypen-
diami obejmiemy także absolwentów 
Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. 
Nasi wolontariusze korzystają rów-
nież z projektów realizowanych przez 
Samarytańską Federację Organizacji 
Pozarządowych, np. z corocznych 
wyjazdów organizowanych od 2005 
roku przez partnerską organizacje 
samarytańską z Austrii „Pociąg Świę-
tego Mikołaja – Nikolauszug”. 

- Istnieje zapotrzebowanie 
na zwiększenia miejsc w DPJ-
cie?

- Z pewnością, społeczeństwo 
się starzeje, jednakże mamy ogra-

niczenia powierzchniowe terenu, co 
uniemożliwia rozbudowę obiektu. 
Nie możemy też przeinwestować, 
bo to zagrażałoby naszej egzystencji. 
Układ jest optymalny, tj. wielkość 
obiektu adekwatna do potrzeb śro-
dowiska.

- W styczniu 2019 roku 
samorząd gminy oddaje 
do użytku nowy budynek 
przedszkola i żłobka. Czy 
te placówki będą wchodzić 
w skład Zespołu, czy też 
będą niezależnie zarządzane 
i finansowane?

- Jeśli chodzi o przedszkole i żło-
bek, są to dwie odrębne instytucje, 
które powstały w jednym budynku na 
terenie działki szkolnej. Przedszkole 
jest jednostką systemu oświaty, pod-
ległą Ministerstwu Edukacji Naro-
dowej. Natomiast żłobek będzie 
jednostką podległą Ministerstwu 
Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej. 
Pracownicy żłobka nie będą mieć 
statusu nauczyciela. Za finansowa-
nie placówek odpowiedzialne będą 
władze samorządowe gminy Zakli-
czyn. Placówki te będą samodzielne, 
niezależne od Szkoły Podstawowej, 
kierowane przez powołanych dyrek-
torów. Nie ukrywam, że wspierałem 
tę inicjatywę. Od wielu lat toczyła 
się dyskusja na ten temat. Były różne 
propozycje dotyczące lokalizacji. 
Brak było decyzji, gdzie wybudo-
wać nowe przedszkole. Dopiero 
Rada Miejska poprzedniej kadencji 
i obecny Burmistrz podjęli ostateczną 
decyzję o lokalizacji przedszkola. 
W tej sprawie poproszono o opinię 
Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. 
Rada Pedagogiczna, jak i rodzice, 
wyrazili pozytywne opinie o budowie 
przedszkola na działce przy szkole 
w Zakliczynie, mając świadomość, 
że taka lokalizacja ułatwi rodzicom 
dowóz najmłodszych pociech do tych 
placówek. Jednocześnie chcę powie-
dzieć, że nigdy nie było takich pla-
nów, aby obiekt nowego przedszkola 
tworzył ze Szkołą Podstawową zespół 
szkolno-przedszkolny. Zawsze twier-
dziłem, że te placówki powinny być 
zarządzane osobno, bo każda cha-
rakteryzuje się inną specyfiką opie-
kuńczo-wychowawczą i dydaktyczną. 
Poza tym są to zbyt duże placówki, 
żeby je łączyć w jeden zespół. O losie 
opuszczonych obiektów przedszkoli 
w Zakliczynie i w Lusławicach zde-
cydują władze Gminy Zakliczyn oraz 
lokalne społeczności.

- A co ze szkołą w Rynku?
- Od września 2019 roku dzieci 

z edukacji wczesnoszkolnej przejdą 
do macierzystej placówki przy ul. 
Malczewskiego 56. Wreszcie wszyscy 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Lanckorońskich będą razem. Cieszy 
mnie to, bo cała społeczność będzie 
zintegrowana. Szkoła powinna być 
w jednym budynku. Słabością tamtej 
reformy oświaty był fakt, że wielu 
gminom nie udawało się stworzyć 
osobnej bazy dla szkoły podstawowej 
i gimnazjum. 

- A propos: jak szkoła 
przyjęła reformę oświaty? 
Bezboleśnie czy z prob-
lemami? Czy to był dobry 
ruch, patrząc z perspektywy 
czasu? Co jest do poprawie-
nia w systemie oświaty?

- Na system oświaty trzeba patrzeć 
całościowo. Ważne jest nie tylko to, 
w jakich warunkach organizacyjnych 
funkcjonują szkoły podstawowe, 
ale również i szkoły średnie. Uczę 
w Szkole Podstawowej w Zakliczy-
nie od roku 1980, gdzie przez 11 lat 
byłem nauczycielem. Od 1991 roku 
do 1999 byłem dyrektorem tej szkoły. 
Rok później powstało gimnazjum, 
które organizacyjnie połączono 
ze szkołą podstawową i zostałem 
dyrektorem Zespołu Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Zakliczy-
nie. Od obecnego roku szkolnego 
mamy ponownie Szkołę Podstawową 
8-klasową, Gimnazjum już wygasa. 
Mam porównanie różnych ustrojów 
szkolnych, tego sprzed 1999 r., tego 
z okresu sześcioletniej szkoły pod-
stawowej i obecnie przywracanego. 
Zdecydowanie uważam, że system 
8-klasowej szkoły podstawowej plus 
4-letnie liceum ogólnokształcące czy 
5-letnie technikum jest lepszym roz-
wiązaniem, niż system 6+3+3. Szkoły 
8-klasowe nie były tworzone na pod-
stawie decyzji administracyjnej aktu-
alnie rządzącej opcji politycznej. One 
powstały ewolucyjnie. W naszym 
przypadku w 1817 roku Justyna 
Lanckorońska założyła wspól-
nie z Radą Miejską w Zakliczynie 
szkołę trywialną. Następnie szkoła ta 
stopniowo się rozwijała, by w poło-
wie lat 60. XX wieku stać się szkołą 
ośmioklasową. Był to więc proces, 
gdzie w drodze wielu doświadczeń 
powstał dobry i optymalny system 
oświaty. Reforma i wprowadzenie 
gimnazjów, odebrawszy dwie klasy 
podstawówkom i jedną średniej, 
osłabiły organizacyjnie szkołę śred-
nią. Było wiele opinii krytycznych 
ze strony rodziców i środowiska 
akademickiego, że ten system słabo 
przygotowuje do studiów wyższych. 
Ponadto w gimnazjach skumulowana 
została młodzież w okresie dojrze-
wania, co spowodowało znaczne 
trudności wychowawcze. Natomiast 
w przypadku ośmioklasowej szkoły 
podstawowej oraz czteroletniego 
liceum okres dojrzewania rozkłada 
się na dwa typy szkół. Ponadto w sys-
temie 8-klasowym wcześniej doko-
nuje się selekcja uczniów do liceów, 
techników czy szkół branżowych. 
Uczeń o rok wcześniej będzie mógł 
wybrać szkołę ponadpodstawową 
według własnych możliwości i zain-
teresowań. Dzięki obecnej reformie 
wzmocniona została szkoła średnia. 
Mamy też mocną podstawówkę, 
bliżej ucznia, bliżej jego miejsca 
zamieszkania. Odpadają więc liczne 
dowozy do dużej zbiorczej szkoły. 
Z punktu widzenia rodziców czy 
uczniów, jest to lepszy system. Oczy-
wiście, nie ma idealnego rozwiązania. 
Jeśli popatrzymy z punktu widze-

Wyborcy mnie docenili
Rozmowa z Józefem Gwiżdżem - Dyrektorem Szkoły Podstawowej 

im. Lanckorońskich w Zakliczynie, Prezesem Samarytańskiego Towarzystwa 
im. Jana Pawła II w Zakliczynie, Radnym Rady Powiatu Tarnowskiego
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nia nauczyciela, to może on stracić 
o tyle, że będzie musiał uzupełniać 
godziny swojego etatu w innych 
szkołach. W naszej szkole te zmiany 
ustroju szkolnego odbyły się bezbo-
leśnie. Nikt z tytułu tej reformy nie 
stracił pracy. Część nauczycieli, która 
była w wieku emerytalnym odeszła 
w poprzednim roku, inni prawdopo-
dobnie odejdą w tym roku szkolnym. 
Kilkoro nauczycieli uzupełnia etaty 
w innych szkołach na terenie gminy 
Zakliczyn.

- Ile szkoła obecnie liczy uc-
zniów, a jak się kształtowała 
ta ilość na przestrzeni lat? 
Jakie prognozy demografic-
zne?

- Gdy zostawałem dyrektorem 
szkoły, w roku szkolnym 1992-1993 
w szkole było 659 uczniów w 23 
oddziałach. Średnia na oddział wyno-
siła ponad 28 uczniów. „Zerówki” 
mieliśmy dwie, do których uczęsz-
czało 41 dzieci. W sumie uczniów 
i dzieci było 700. Te dzieci uczyły 
się na dwie zmiany. W szkole było 
tylko 15 sal lekcyjnych razem ze 
świetlicą. Było to bardzo uciążliwe 
dla tych uczniów, którzy musieli 
przyjść do szkoły na drugą zmianę 
i uczyć się nawet do godziny 18. 
Pora wieczorowa, szczególnie zimą, 
to nie jest dobry i bezpieczny okres, 
nie sprzyja nauce, ale raczej powi-
nien służyć wypoczynkowi i rekre-
acji. W roku szkolnym 1998/1999, 
tuż przed likwidacją 8-letniej szkoły 
podstawowej, w Szkole Podstawo-
wej w Zakliczynie uczyło się 594 
uczniów w 21 oddziałach, średnia na 
oddział to ponad 28 osób. W dwóch 
oddziałach przedszkolnych było 33 
dzieci. Razem w całej szkole było 627 
dzieci i uczniów. W związku z roz-
budową budynku szkolnego zajęcia 
edukacyjne od 1997 r. realizowane 
są już na jedną zmianę. Od 1 wrze-
śnia 1999 r. w budynku szkolnym, 
w związku z reformą ustroju szkol-
nego, funkcjonował Zespół Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Zakli-
czynie. W szczytowym momencie, 
a więc w roku 2005/2006, mieli-

śmy 6-klasową szkołę podstawową 
z 374 uczniami w 15 oddziałach, 3 
oddziały przedszkolne z 63 dzieci 
oraz 18 oddziałów gimnazjum z 486 
uczniami. Liczba dzieci i uczniów 
w całym Zespole wynosiła 923 osób 
w 36 oddziałach ze średnią na oddział 
ponad 25 osób. Obecny rok szkolny, 
to przywrócenie pełnej ośmiolet-
niej szkoły podstawowej. W Szkole 
Podstawowej w Zakliczynie do 20 
oddziałów uczęszcza 444 uczniów. 
Jeśli porównamy obecny rok z rokiem 
1992, to mamy spadek o 215 uczniów. 
Poprawiła się natomiast sytuacja, jeśli 
chodzi o średnią liczbę uczniów na 
oddział. Teraz wielkość ta wynosi 
nieco ponad 22 uczniów. Z tego 
względu warunki nauki znacznie się 
poprawiły. Obecnie mamy jeszcze 
cztery ostatnie oddziały klas trzecich 
gimnazjalnych liczące 109 uczniów, 
a także cztery oddziały przedszkolne 
liczące 81 dzieci. W związku z powyż-
szym chcę powiedzieć, że ostatnia 
reforma nie spowodowała zwolnień 
nauczycieli, bo przybyło godzin ze 
względu na mniejszą liczebność 
oddziałów oraz zmiany planów 
nauczania.

- Jaka kadra?
- W tej chwili w Szkole Podstawo-

wej w Zakliczynie pracuje 62 nauczy-
cieli i 21 pracowników obsługi.

- Jaki jest status szkoły 
w Charzewicach?

- To szkoła filialna, która pod-
lega Szkole Podstawowej w Zakli-
czynie. Pomimo że jest to niewielka 
placówka, władze gminy są przy-
chylne, by ją utrzymać. Widzę tu 
jednak pewne zagrożenia demo-
graficzne. Szkoła tak długo będzie 
funkcjonować, jak długo mieszkańcy 
Charzewic, Faliszewic i Melsztyna 
będą posyłali do niej swoje dzieci. 
Jeśli zdecydują inaczej, to przyszłość 
placówki będzie stać pod dużym zna-
kiem zapytania. Obecnie w Szkole 
Filialnej uczy się łącznie 23 dzieci. 
Chcę zaznaczyć, że w subwencji 
oświatowej są obecnie zagwaranto-
wane dodatkowe środki finansowe 
na małe szkoły. Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej chce utrzymać takie 
niewielkie placówki, bowiem pełnią 
one też rolę ośrodka kulturalnego dla 
danej miejscowości, integrują tę spo-
łeczność. Poza tym likwidacja tej filii 
nie ma sensu, bo nasza Gmina straci 
te dzieci na rzecz Szkoły w Domosła-
wicach. Subwencję oświatową na tych 
uczniów otrzyma Gmina Czchów. Jak 
to się mówi: „Kto ma dzieci, ten ma 
pieniądze”, dlatego apeluję do rodzi-
ców, żeby posyłali swoje pociechy do 
szkoły w C arzewicach.

- Co napawa Pana Dyrektora 
dumą?

- Jestem dumny z działań eduka-
cyjnych nauczycieli i zaangażowania 
uczniów, dzięki którym Szkoła osiąga 
sukcesy w różnych konkursach, 
zawodach sportowych, czy na niwie 
wychowania patriotycznego i działal-
ności wolontaryjnej. Nasi uczniowie 
osiągają znakomite wyniki naukowe 
i sportowe. Świadczą o tym liczne 
puchary i dyplomy w moim gabinecie 
i na holach szkolnych. Przez wiele 
lat, kiedy było prowadzone powia-
towe współzawodnictwo sportowe 
dzieci i młodzieży, nasza szkoła 
zawsze zajmowała czołowe miejsca 
na podium. To efekt pracy nauczycieli 
i uczniowskich klubów sportowych 
działających na terenie szkoły. Zna-
komitą pracę z zakresu wychowania 
patriotycznego wykonują nauczy-
ciele opiekujący się Szkolnym Kołem 
Krajoznawczo-Turystycznym PTTK 
„Compass”. W roku poprzednim 
nasza szkoła przeżywała jubileusz 
200-lecia. Było to wielkie wydarze-
nie, na które przybyli znamienici 
goście oraz liczni absolwenci szkoły 
i mieszkańcy Zakliczyna. Nauczyciele 
corocznie organizują piękne i wzru-
szające uroczystości patriotyczne, 
religijne i kulturalne nie tylko dla 
uczniów, ale również dla lokalnej 
społeczności, np. z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości, Święta 
Patrona Szkoły, czy z okazji Dnia Żoł-
nierzy Niezłomnych. W szkole działa 
wiele organizacji uczniowskich, są 
to m.in.: Szkolny Zespół Wokalny, 
Szkolne Koło Promocji Zdrowia, 

Szkolne Koło Wolontariatu (powstałe 
w latach 90. jako Koło Młodych 
Samarytan). Dla wszystkich potrze-
bujących uczniów organizowane są 
pozalekcyjne zajęcia z zakresu udzie-
lania pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej, czy zajęcia rozwijające 
zainteresowania i uzdolnienia. Na 
terenie szkoły działają również inne 
organizacje uczniowskie, w których 
mogą oni rozwijać swoje talenty 
i zainteresowania. Wydaje mi się, że 
udało się zbudować taki dobry zespół 
pracowniczy, który stara się wyko-
nywać swoje obowiązki zawodowe 
jak najlepiej. Można by osiągnięcia 
zakliczyńskiej szkoły wymieniać 
bez końca. Nawet jeśli coś lub kogoś 
pominąłem, to doceniam starania 
wszystkich nauczycieli, pracowni-
ków administracji i obsługi, rodzi-
ców, uczniów oraz przyjaciół szkoły. 
W szczególności na wyrazy uznania 
zasługuje aktywność Rady Rodzi-
ców. Niedogodnością w codziennej 
pracy są częste zmiany prawa oświa-
towego i ciągle rosnąca biurokracja. 
Zmieniają się władze oświatowe, 
pojawiają się różne nowe pomysły, 
które nie zawsze korzystnie wpływają 
na edukację. Myślę, że jeśli chodzi 
o wychowanie, to powinno być ono 
stabilne, oparte na sprawdzonych 
zasadach, które stosowali nasi przod-
kowie. W tej dziedzinie nic nowego, 
mądrego nie wymyślimy. Opierając 
się na tradycyjnych wartościach, na 
których zbudowano cywilizację euro-
pejską, możemy osiągać sukcesy.

- Pan Dyrektor może 
pochwalić się niezłą bazą 
oświatową…

- Na przestrzeni wielu lat, dzięki 
przychylności władz gminy i wspar-
ciu ze strony rodziców, bazę szkolną 
udało się znacznie poprawić. Dzieci 
nie uczą się na dwie zmiany. Obec-
nie Szkoła Podstawowa przy ul. 
Malczewskiego dysponuje 24 salami 
lekcyjnymi, dwoma pracowniami 
informatycznymi, dwoma salami 
gimnastycznymi, bardzo dobrze 
wyposażoną kuchnią i stołówką, 
budynkiem szatni uczniowskiej, gabi-

netem pielęgniarki szkolnej, gabine-
tem pedagoga szkolnego, gabinetem 
logopedy i salą do gimnastyki korek-
cyjnej. Do końca marca przyszłego 
roku oddany zostanie do użytku 
gabinet stomatologiczny. Staramy 
się z roku na rok poprawiać stan-
dard pracowni szkolnych. Obecnie 
jesteśmy w trakcie wyposażania sal 
lekcyjnych w tablice interaktywne. 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
każda sala będzie mieć taką tablicę 
w tej najnowocześniejszej technologii. 
Życzyć sobie trzeba, by nasi uczniowie 
mądrze z tej edukacyjnej nowinki 
korzystali. Wszystkim serdecznie 
dziękuję za wspieranie edukacyj-
nych działań Szkoły Podstawowej 
im. Lanckorońskich w Zakliczynie.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Marek Niemiec

Szykuj się 
do biegu!

Tradycyjnie w Zakliczynie 
aktywnie obchodzimy 
Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. 3 mar-
ca 2019 r. (niedziela) roze-
grana zostanie gra miejska 
„Niepodległa w Zakliczy-
nie” zorganizowana po raz 
kolejny przez Szkolne Koło 
Krajoznawczo-Turystyczne 
„Compass” działające przy 
Szkole Podstawowej w Za-
kliczynie. 

Odbędą się także biegi na 
symbolicznym dystansie 1963 m 
oraz Bieg im. kpt. Jana Dubaniow-
skiego „Salwy” na dystansie 10 
km. W tym roku będzie to bieg 
górski (przez Pasmo Mogiły).

Jeśli nie boicie się podbiegów, 
błota i „partyzanckich warun-
ków” - to zapraszamy. Zapisy roz-
poczną się w pierwszych dniach 
stycznia.  (JF)
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Prawie dwa miesiące minę-
ły od IV. Kongresu Kultury 
Regionów w Nowym Sączu. 
To arcyważne wydarzenie dla 
ludzi kultury (nie tylko z Ma-
łopolski) organizowane przez 
Małopolskie Centrum Kultury 
„Sokół” wespół z samorządem 
Województwa Małopolskiego, 
a od ostatniej edycji również 
Narodowy Instytut Dziedzic-
twa, w którym uczestnictwo 
jest wręcz obowiązkiem. 
Tak się świetnie składa, że 
dla mnie ten obowiązek jest 
też wielką przyjemnością 
intelektualną i edukacyjną. 
Człowiek przecież uczy się 
przez całe życie, a ja wszak 
należę do grupy doświadczo-
nych (jakkolwiek to nie brzmi) 
kongresowiczów. Zakliczyń-
skie Centrum Kultury, i szerzej 
pisząc, nasze środowisko kul-
tury, reprezentowane jest na 
Kongresie bardzo mocno, bo 
obok mojej skromnej osoby 
uczestniczą w kongresowych 
warsztatach i panelach: Hali-
na Machel-Gaura, Małgorzata 
Nowak i Agata Nadolnik.

Uczciwie napiszę, że wydarzeń 
kongresowych nie da się opisać tak, 
żeby oddać atmosferę tego wyda-
rzenia – to po prostu trzeba prze-
żyć. Co z tego, że poinformuję, iż 
na inaugurację Kongresu mieliśmy 
przyjemność spotkać się z Dagoberto 
Valdesem Hernandezem - kubań-
skim myślicielem i działaczem spo-
łecznym, który stworzył w Pinar del 
Rio niezwykłe środowisko intelektu-
alistów, próbujących myśleć i działać 
niezależnie w rzeczywistości oficjal-
nie przyjętego i promowanego na 
Kubie komunizmu i ateizmu, a przez 
wielu obserwatorów kubańskiej sceny 
politycznej uważany jest za najpo-
ważniejszego kandydata na prezy-
denta przyszłej, wolnej Kuby?

Kto nie zobaczył fantastycznego, 
cudem złożonego przez Marka Har-
baczewskiego i świetnie zagranego 
przez Górali, Krakowiaków i Lachów 
spektaklu pod tytułem „Bo ludzie 
po wsi godali...”, ten wiele stracił, bo 
takie cudo tylko na Kongresie, mimo 
iż powszechna jest to wiedza, że 
„zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie 
wiedział lepiej, zawsze znajdzie się 
ktoś, kto będzie wiedział więcej niż 
inni, nawet więcej niż sami zaintere-

sowani. Zawsze znajdzie się miejsce, 
gdzie takie osoby mogą się spotkać 
i porozmawiać - ot, choćby zwy-
kła przydrożna ławeczka. Na takiej 
ławeczce można się dużo dowie-
dzieć o sprawach ważnych - kto do 
kogo w swaty pośle, jak i tych mniej 
ważnych - co w niedzielę Hanka do 
kościoła ubrała...”.

Kongres, to nie tylko spotkanie 
z nietuzinkowymi postaciami z kraju 
i już przecież też z zagranicy (bo 
organizatorzy Kongresu te granice 
postanowili przekroczyć, zaprasza-
jąc gości ze Słowacji, Ukrainy i Nie-
miec), takich jak Michal Smetanka ze 
Słowacji. Michal Smetanka to gość, 
który nie tylko zna się na normal-
nych i „dziwnych” instrumentach 
muzycznych, ale to właściciel pry-
watnego muzeum tychże. Michala 
co prawda poznałem wcześniej, bo 
to znajomy Kazimierza Wojnickiego, 
ale Joannę Szroeder – mamę robią-
cej karierę estradową Natalii. Joanna 
Szroeder to kaszubska folklorystka, 
z zawodu nauczyciel muzyki i języka 
kaszubskiego w szkole podstawowej, 
instruktorka tańca i śpiewu w zespo-
łach ludowych, m.in. w zespole 
„Modraki”, który niejako odziedzi-
czyła po ojcu. Joanna pasję i zami-
łowanie do tradycyjnej kultury prze-
jęła po ojcu Waldemarze Kapiszce 
- założycielu zespołu „Modraki”. 
Ojciec wymyślił, że w dramacie ks. 
Bernarda Sychty „Hanka son żeni”, 
Joanna zagra z przyszłym mężem 
Jaromirem główne role. Podczas 

ostatniego, setnego przedstawienia 
„Hanka son żeni”, Joanna i Jaromir 
wzięli ślub. Kolejna postać kongre-
sowa, to Michał Malinowski, dziś 
muzealnik, inżynier wyobraźni 
i profesjonalny opowiadacz bajek. 
Oprócz tego jest pedagogiem, pisa-
rzem, artystą, podróżnikiem. Stu-
diował w Polsce, Szwajcarii, Japonii 
i USA. Z jego inicjatywy i na jego 
włościach w Konstancinie Jeziornej 
pod Warszawą powstało Muzeum 
Bajek, Baśni i Opowieści. Jest to 
pierwsze na świecie muzeum poświę-
cone tradycjom ustnego przekazy-
wania historii i niematerialnemu 
dziedzictwu. Niezwykłe w dzisiej-
szych czasach to muzeum, które 
dzieci i dorosłych przenosi w inny 
wymiar wyobraźni, nie używając do 
tego żadnych elektronicznych gadże-
tów. A jak to się zaczęło? Malinowski 
chciał zostać grafikiem komputero-
wym, a że zdolny był, wraz z grupą 
polskich grafików został zaproszony 
do Japonii do produkcji animowa-
nego filmu dla dzieci, a że Japończycy 
choć najnowocześniejsi na świecie, 
swoje wiedzą, to Michałowi otworzyli 
oczy na zupełnie nieznane obszary 
poznawania.

Miałem też przyjemność poznać 
niezwykłe góralki, które rzuciły pracę 
za biurkiem i stworzyły fenomenalny 
„Hop Cup” gdzie pisze się i godo 
wyłącznie po góralsku. To pierw-
szy blog i vlog o Podhalu stworzony 
przez dwie góralki: Joannę Łapkę 
i Agnieszkę Gąsienicę-Giewont. Hop 
Cup działa w przestrzeni Internetu 
od 19 kwietnia 2018 roku, a już okrył 
się zasłużonym podziwem i sławą. 
W starosądeckiej, supernowoczesnej 
Bibliotece, najpierw pogadaliśmy 
o sferze Internetu, jako przestrzeni 
umożliwiającej budowanie pozytyw-
nego wizerunku regionu, a potem 
przenieśliśmy się na backstage vloga, 
by nagrać krótki film na zadany przez 
Agnieszkę i Joannę temat: https://
www.youtube.com/watch?v=vIA-
qCevCmTQ 

Wreszcie finał Kongresu, gdzie 
jako doświadczony kongresowicz, 
na podsumowanie mam od Małgo-
rzaty Brody (która rządzi mikrofo-
nem), pozwolenie na podsumowanie. 
Mowę moją z pożytkiem dla wize-
runku Zakliczyńskiego Centrum 
Kultury, a i samego Kongresu, staram 
się wykorzystywać.

Kazimierz Dudzik
fot. Piotr Droździk

- To był najlepszy wyjazd 
i super koncert! - tak oznaj-
miła jedna z uczestniczek 
czwartego (ostatniego już 
niestety) wyjazdu zrealizo-
wanego w ramach Uniwer-
sytetu Drugiego Oddechu, 
projektu stowarzyszenia 
„Klucz” dofinansowanego 
przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. - Nie. 
„Cyganeria” w Krakowie była 
najlepsza – ripostowała mi-
łośniczka opery. - A mnie się 
podobał spektakl w „Bagate-
li” – przekonywał ktoś inny. 
- Cała oferta była świetna 
i szkoda, że to już koniec – 
spuentowała dyskusję pani 
Ania w foyer Centrum Sztuki 
w Mościcach, tuż po zakoń-
czeniu koncertu Warszaw-
skiej Orkiestry Sentymen-
talnej. O to właśnie chodziło 
w UDO.

W programie Uniwersytetu 
Drugiego Oddechu mieliśmy zre-
alizować dwa wyjazdy do teatru, 
jeden do opery i jeden wyjazd na 
koncert. Wybraliśmy koncert War-
szawskiej Orkiestry Sentymental-
nej, bo wszystko nam się zgadzało: 
termin, koszty, miejsce i artyści. 
Warszawska Orkiestra Sentymen-
talna to zespół młodych, fajnych 
ludzi rozsmakowany w dawnych 
melodiach polskiej przedwojennej 
rewii i kabaretu. Piosenki i pie-
śni z repertuaru Adama Astona, 
Wiery Gran czy Mieczysława 
Fogga, aranżacje Henryka Warsa 
i Rostworowskiego, wykona-
nia orkiestr Golda i Petersbur-
skiego, Karasińskiego i Kataszka. 
Wzruszające walce, namiętne 
tanga, skoczne polki, porywające 
foxtroty, rumby i slow-foxy – jak 
sami mówią, wybierają to, co 
najlepsze wśród bogactwa sceny 
i ekranu dwudziestolecia i czasów 
powojennych. Wykonują utwory, 
zachowując styl i ponadczasowy 
urok tych melodii, a przy okazji 
(robią to zresztą z wielkim sma-
kiem artystycznym) dodają temu 
repertuarowi odrobinę współcze-
snej wrażliwości muzycznej.

Warszawska Orkiestra Sen-
tymentalna zadebiutowała na 
festiwalu Polskiego Radia „Nowa 
Tradycja” w 2015 roku, a rok póź-
niej, dzięki zaangażowaniu fanów 
na portalu odpalprojekt.pl oraz 
wsparciu Programu 2 Polskiego 
Radia ukazał się ich debiutancki 
album „Umówmy się na dziś”, 
który internauci uznali, za najlep-
szą folkową płytę roku 2016. Rok 
później Orkiestra nagrywa drugi 
album „Tańcz mój złoty”, a tuż 
przed Świętami Bożego Naro-
dzenia na rynek trafia „Śpiewnik 

kolędowy” Warszawskiej Orkie-
stry Sentymentalnej. Podczas tar-
nowskiego koncertu dowiedzieli-
śmy się, że jest do nabycia kolejna 
płyta Orkiestry „Płyń Wisełko” 
– wytrwali mogli ją nabyć z auto-
grafami członków Warszawskiej 
Orkiestry Sentymentalnej. Two-
rzą ową Orkiestrę: charyzma-
tyczna wokalistka i akordeonistka 
Gabriela Mościcka, stypendystka 
stypendium Króla Szwecji Lena 
Nowak grająca z gracją na klarne-
cie (w wolnych chwilach taniec), 
Jakub Fedak uwijający się przy 
wibrafonie, Mateusz Kowalski, 
który po mistrzowsku opanował 
perkusjonalia z tamtej epoki, 
Łukasz Owczynnikow grający na 
kontrabasie i chętnie włączający 
się w rolę konferansjera, Krzysz-
tof Baranowski naprzemiennie 
grający raz to na gitarze, innym 
razem na mandolinie oraz Kazi-
mierz Nitkiewicz wyprawiający 
cuda na trąbce i chyba najlepszy 
tancerz w całej Orkiestrze. Człon-
kiem Orkiestry jest jeszcze Marcin 
Axis Żebrowski, ale jego w Tar-
nowie nie widzieliśmy, bo gra na 
tych samych instrumentach co 
Krzysztof Baranowski.

Koncert Warszawskiej Orkie-
stry Sentymentalnej odbył się 
w ramach 15. edycji Festiwalu 
Sztuki ArtFest im. Bogusława 
Wojtowicza, który powstał w 2003 
roku i jest obecnie ważnym wyda-
rzeniem kulturalnym regionu. 
Tegoroczna edycja Festiwalu roz-
poczęła się 23 listopada wernisa-
żem wystawy fotografii „Ciechow-
ski – Świetlik” oraz spotkaniem 
z autorem wystawy Andrzejem 
Świetlikiem. Artysta fotografował 
lidera zespołu Republika w latach 
1988–2001. Efekty kilkunastu 
sesji zdjęciowych ukazują różne 
twarze Grzegorza Ciechowskiego 
z tego okresu, a wystawa czynna 
jest w Centrum Sztuki Mościce do 
21 grudnia. Po drodze były kon-
certy znanych artystów, spektakle 
teatralne, wernisaże i spotkania 
autorskie. Dziś Festiwal kończy się 
w Muzeum Okręgowym prezen-
tacją prac Jerzego Panka z okazji 
100. rocznicy urodzin artysty.

Tekst i fot. 
Kazimierz Dudzik

Młodość, czar i wdzięk

Kongresowe wspomnienia
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To był finał projektu Zakli-
czyńskiego Centrum Kultury 
dofinansowanego przez 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Kulturowego pod nazwą 
„Kazimierzowskie spotkania 
u Jordana.” 

9 grudnia w sali im. Spytka Jor-
dana moimi oraz licznie zgroma-
dzonej publiczności (w tym gronie 
burmistrz Dawid Chrobak) gośćmi 
byli Vitalina i Michał Pastuchowie, 
którzy przywieźli (do pomocy) 
wychowanków z „Pastuszkowego 
grania” w Szczurowej: Kingę Oleksy, 
Teresę Czuj i Mateusza Budyna. To 
była podróż do źródeł kultury ludo-
wej zakotwiczonej po obu stronach 
Karpat. Wbrew pozorom, tradycje 
i kultywowane obyczaje są bardzo 
podobne tu, u nas na Podkarpaciu, 
i tam, po wschodniej stronie Karpat. 
Może tam jest w nutach trochę więcej 

smutku lub nostalgii, może tradycje 
są bardziej żywe niż u nas. Kto wie.

W każdym razie ten, kto był na 
Spotkaniu nie tylko mógł delekto-
wać się muzyką ludową w najlep-
szym wykonaniu, ale też dowiedział 
się m.in. o tym, że kolęda z kulto-
wego filmu świątecznego „Kevin 
sam w domu” to utwór ukraiński, 
że czapkę magierkę zawdzięczamy 
królowi Stefanowi Batoremu, a nosił 
ją sam Tadeusz Kościuszko, że prze-
żywająca swoją drugą młodość heli-
gonka to instrument słowacki, jak 
to mama na targu kupowała har-
monię umuzykalnionemu synowi 
za groch, czyli fasolę, a także co ma 
na kaftanie zapisane dumny Kra-
kowiak oraz ile warte są porządne, 
krakowskie korale. Od 18 lat Vita-
lina i Michał uczą kultury ludowej 
na Szczurowszczyźnie i chwała za 
to Marianowi Zalewskiemu, że ich 
dla swojej gminy zatrzymał. Za to 

mu się odwdzięczyli założeniem 
Szkółki Muzykowania Ludowego 
„Pastuszkowe Granie” z której wyro-
sły kapele ludowe, a także „Surosko 
Magierecka” i „Kukułeczka.” Mał-
żeństwo to także instytut kultury 
regionu Krakowiaków Wschodnich, 
bo oprócz nauki śpiewu i muzyki 
ludowej dokonali dzieła nauko-
wego; zebrali i zapisali „Pieśni 
Ludu Krakowskiego – Krakowiacy 
Wschodni”, któreto dzieło od auto-
rów na pamiątkę Spotkań ze spe-
cjalną dedykacją otrzymałem.

Kazimierz Dudzik
fot. Stanisław Kusiak

Wiele osób jest za-
chwyconych, wielu 
skorzystało z oferty 
i już… kilka osób się 
na nas obraziło, bo 
brakło dla nich miejsca 
na wyjazdy w ramach 
Uniwersytetu Drugiego 
Oddechu, projektu do-
finansowanego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, a realizowanego 
od października do grudnia 
przez stowarzyszenie „Klucz”. 

Do tej pory uczestnicy UDO dwu-
krotnie wyjechali do Krakowa i raz 
do Tarnowa; najpierw w paździer-
niku na spektakl „Wieczór kawa-
lerski” w Teatrze Bagatela zabrali-
śmy 50 osób, potem w listopadzie 
na spektakl „Pogawędki z katem” 
do autobusu w kierunku Tarnowa 
wsiadły 53 osoby, 2 grudnia na operę 
„Cyganeria” do Krakowa zabraliśmy 
58 osób. 7 grudnia pojechaliśmy do 
Centrum Sztuki w Mościach na kon-
cert „Warszawskiej Orkiestry Senty-
mentalnej” w 50–osobowej grupie. 

To wszystko jest nieco ponad 
ministerialny limit projek-
towy, gdzie przewidziane są 
do sfinansowania 4 wyjazdy, 
każdy wyjazd z grupą 50 
uczestników.

Zachęceni wielką popular-
nością naszego projektu, zło-
żyliśmy do Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego wniosek 
na drugą edycję Uniwersytetu Dru-
giego Oddechu. W ramach naboru 
na programy Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na rok 2019 
napisaliśmy projekt, w którym zapla-
nowaliśmy sześć wyjazdów kultu-
ralno–edukacyjnych do prestiżowych 
instytucji kultury w naszym regionie.

Teraz czekamy na, miejmy 
nadzieję, pozytywne wieści z War-
szawy… Kazimierz Dudzik

UDO nam się udało

Finał Kazimierzowskich spotkań u Jordana na ludowo
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Ponownie wracamy do tematu 
oszczędnej i ekologicznej me-
tody palenia węglem w piecach 
górnego spalania w kontekście 
dyżurnego zimą problemu, 
jakim jest złe oddziaływanie na 
nasze zdrowie trującego smogu. 
Przed paroma laty zarekomen-
dował ją naszej redakcji dr. 
Krzysztof Adamczyk - pracownik 
naukowy Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie (notabene 
rodzinnie związany z Zakliczy-
nem). Metoda okazała się rewe-
lacyjna; palenie tym sposobem 
w piecach jest ekologiczne, 
oszczędne, wygodne i przetesto-
wane. Praktycznie nie występuje 
sadza, która jest spalana, z ko-
mina wydobywa się nikły, jasny 
dym, przez kilka, a przy wyższej 
temperaturze otoczenia, nawet 
przez kilkanaście godzin nie 
trzeba zaglądać zupełnie do 
pieca. Z czystym sumieniem 
ponownie ją polecamy.

Wstęp
Myślisz, że o paleniu węglem wiesz 

wszystko. Nieważne, czy z węglem 
masz do czynienia od kołyski, czy to 
twój pierwszy rok we własnym domu 
po latach mieszkania w bloku. Wiesz, 
że węgiel brudzi, a płonąc kopci. To 
zupełnie normalne. Wiesz, że paląc 
węglem musisz biegać do kotłowni 
co godzinę, dosypać do pieca. W nocy 
wstawać i szuflować. To normalne. 
Nieraz próbowałeś przechytrzyć 
system i wsypać wiadro za jednym 
zamachem. Ale wtedy piec dusił się, 
a dym walił wszystkimi dziurami na 
kotłownię. Wiesz, że na zimę musisz 
kupić 5 ton węgla. Kiedyś kupowałeś 
6 ton, ale odkryłeś, że jeśli założysz 
kalesony, to możesz spalić tę tonę 
mniej, a zmarzniesz tak samo. Wiesz, 
że każdego dnia w zimie będziesz wsta-
wać rano, w wyziębionym do 15 st. C 
domu, schodzić do kotłowni, wybierać 
popiół, sypać węgiel i trzymać kciuki, 
by tym razem się paliło i dawało ciepło 
zamiast kisić się i smrodzić na kotłow-
nię. Wiesz, że i tak ciepło będzie najwy-
żej przez pół dnia, a potem znowu ziąb. 
Musisz oszczędzać. I to właśnie trzyma 
cię przy węglu. Myślisz, że oszczędzasz. 
Bohatersko marzniesz, ale oszczędzasz. 
Znajomi grzeją gazem i też marzną, 
ale płacą trzy razy tyle, co ty. Naiwni. 

Po co marznąć, gdy 
można się tanio ogrzać?

Teraz będzie zaskoczenie, prawie 
jak w reklamie cudownego suple-
mentu diety. Wcale nie musi tak 
być. Możesz pozbyć się większości 
tych problemów! Możesz odwiedzać 
kotłownię raz dziennie. Możesz zapo-
mnieć o dymie w kotłowni i wszech-
obecnej sadzy. Możesz kupować dwie - 
trzy tony węgla zamiast pięciu. Możesz 
zawsze mieć stałą, komfortową tem-
peraturę w domu. A co najlepsze 
– to wszystko za darmo. Oto praw-
dziwa oszczędność! Nie potrzebujesz 
wymieniać pieca. Nie musisz inwesto-
wać grubych pieniędzy w migające 
diodami urządzenia. Musisz jedynie 
zauważyć, że sposób, w jaki dotąd 
paliłeś, nie jest jedynym możliwym. 
Że da się to zrobić lepiej. A potem 
samemu spróbować. Nikt nie obiecuje, 
że będzie łatwo. Napotkasz trudności 
ze strony swoich przyzwyczajeń (jak 
to, ogrzać dom wiadrem węgla przez 
całą dobę?! Nie trzeba nic dosypy-

wać?! To jakaś pułapka!). Ale jeśli je 
pokonasz, dalej czekacie już tylko czy-
sty zysk. Wielu spróbowało i tak im 
zostało. W tym poradniku znajdziesz 
wyczerpujący, ale prosty opis metody 
rozpalania od góry w powszechnie 
używanych kotłach górnego  spalania. 
Metoda propagowana przez ob. Last 
Rico w wątku „Ekonomiczne spalanie 
węgla kamiennego” na forum Mura-
tora zdobyła przez kilka lat setki zado-
wolonych użytkowników, uwolnio-
nych do normalnego życia z niewoli 
kotłowni. Wystarczy odrobina chęci, 
aby do nich dołączyć.

Właściwy kocioł
Aby móc skorzystać z przedsta-

wionej tutaj metody rozpalania od 
góry, musisz tylko mieć pewność, że 
masz kocioł górnego spalania (górne/
dolne spalanie - nie mylić z rozpala-
niem od góry dołu).

Jak to zrobić?
W ciemno masz 90% szansy, że 

ogrzewasz się, tak jak większość 
palących węglem, kotłem górnego 
spalania. Jednak pewną informa-
cję znajdziesz w instrukcji obsługi 
kotła albo na stronie internetowej 
producenta. Nie znasz producenta? 
Poszukaj tabliczki znamionowej na 
obudowie kotła. Jeśli to nie pomaga, 
sprawdź jak kocioł działa. Jeśli otwie-
rając drzwiczki zasypowe, widzisz 
żar nawet, gdy wcześniej wsypałeś 
węgla do pełna, to jest to kocioł gór-
nego spalania. Jeśli dym w palenisku 
leci zawsze do góry i tam znajduje 
się odprowadzenie spalin, to jest to 
kocioł górnego spalania. 

Bądź rozsądny
Wykonując jakiekolwiek z opi-

sanych tu czynności, robisz to na 
własną odpowiedzialność. Zebrane 
tutaj porady zostały zastosowane 
z powodzeniem przez setki osób, 
tak fachowców, hobbystów, jak 
i tych kompletnie technicznie nie-
skażonych, i przy zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa i higieny technicz-
nej są zupełnie bezpieczne, jednak 
nie zwalnia to z używania rozumu 
i zdrowego rozsądku.

O co chodzi z tym 
paleniem od góry

Tyle lat paliłeś tak, jak wszyscy i nie 
widziałeś problemu. Teraz przychodzą 
jacyś goście i mówią: pal inaczej. Skąd 
oni się wzięli, czego właściwie chcą 
i o co chodzi z tym rozpalaniem od 

góry? W jednym zdaniu: wsyp dużo 
węgla, zapal go u góry i nie dosypuj 
już nic. Pewnie teraz rozumiesz jesz-
cze mniej, ale spokojnie, wyjaśnienie 
już nadciąga. Kilka lat temu na forum 
Muratora osoba znana jako Last Rico 
opisała pomysł na rozpalanie tradycyj-
nego kotła węglowego inaczej niż zwy-
kle: od góry. Cel: mniej dymu, więcej 
ciepła. Ludzie czytali, dziwili się: jak 
to może działać. Niektórzy pukali się 
w czoło. Część spróbowała tak palić. Po 
paru dniach wrócili szczęśliwi: węgla 
spalają mniej, nie smrodzą już dymem 
po okolicy, w domu jest ciepło, a w kie-
szeni zostało więcej pieniędzy. Kolejni 
odważyli się spróbować i większość 
doświadczyła sukcesu. Minęło kilka lat 
i ci odważni do dziś ogrzewają tanio, 
zysk liczą już w tysiącach. Do grona 
zadowolonych palaczy dołączają ciągle 
kolejni. A ci, którzy ciągle pukają się 
w czoło, wydają na ogrzewanie dwa 
razy tyle ile powinni i twierdzą, że tak 
jest dobrze. Cóż, ich prawo. Zapytasz, 
czy to magia? Oszustwo? Nie. Rozpala-
nie od góry to metoda, która efektyw-
nie wykorzystuje całą zawartą w węglu 
energię. Poniżej w kilku punktach opi-
sane są zasady związane z paleniem od 
góry, dzięki którym twoje spojrzenie 
na węgiel i zimę w ogólności może się 
całkowicie odmienić. 

Spalmy wszystko, co się da
Paląc tradycyjnie, wyrzucasz war-

tościowe gazy zawarte w węglu nie-
spalone do atmosfery. To takie samo 
paliwo, jak bryłki żarzącego się koksu. 
W dodatku tych gazów w węglu jest 
aż 1/3 wagi. Uwalniane ze świeżego 
węgla, ulatują w zimne rejony paleni-
ska i osiadają jako sadza i smoła oraz 
wylatują kominem jako dym. Gdy 
palisz tradycyjnie, nie ma możliwości 
dokładnego spalenia węgla. Dym wali 
z komina. Aby temu zaradzić, mądrzy 
ludzie wpadli na pomysł, by zrobić 
odwrotnie – zamiast wrzucać węgiel 
na żar, umieścić żar na węglu. Niby 
prosta rzecz, a wszystko zmienia. 
Teraz gazy uwalniane z węgla ucieka-
jąc do komina muszą przelecieć przez 
warstwę żaru. Tam spalają się. Efekt 
to niemal brak dymu i dodatkowe 
ciepło pozostające w domu.

Szczelny kocioł oszczędza 
pieniądze

W kotle nie może dowolnie hulać 
wiatr. Zbędne powietrze to straty cie-
pła i wypalany niepotrzebnie opał. 
Dlatego w interesie twojej kieszeni 
jest dbanie o dobry stan techniczny 

kotła, czyszczenie z sadzy, wymiana 
uszczelnień w drzwiczkach w miarę ich 
zużycia. Nie jest obojętne, czy klapkę 
w drzwiczkach otworzysz na przelot 
czy zamkniesz prawie całkiem. Jeśli 
w złym momencie odcinasz powietrze, 
zalewasz okolicę dymem. A ten dym 
to twoje pieniądze. Jeśli powietrza jest 
za dużo, węgiel rozpala się do biało-
ści i ciepło ucieka kominem. Ciepło, 
za które płacisz ciężko zarobionymi 
pieniędzmi. Przesłona w rurze pro-
wadzącej do komina to nie sposób na 
regulację mocy kotła. Pomyśl tylko: 
zamykając ją, odcinasz prawie całkiem 
drogę spalinom do komina. Tymcza-
sem węgiel dostaje powietrze i nadal 
się spala. W końcu spaliny mogą sobie 
znaleźć łatwiejszą drogę ucieczki niż 
komin – do kotłowni. I dalej na miesz-
kanie, a ty akurat śpisz. I już się nie obu-
dzisz. Dlatego tak ważna jest szczelność 
kotła. Regulacja mocy ma odbywać 
się za pomocą klapki dopuszczającej 
powietrze do kotła. Paliwo spala się 
tylko wtedy, gdy potrzeba. Jeśli jest za 
ciepło – klapkę dopływu powietrza 
przymykasz i temperatura spada. Gdy 
klapkę otworzysz – temperatura rośnie. 
Zawsze masz kontrolę.

Ciągłe grzanie zamiast 
przepalania

Rozpalanie od góry łączy się 
z zupełnie inną filozofią ogrzewa-
nia budynku. Do tej pory myślałeś, 
że oszczędzasz na ogrzewaniu, jeśli 
spalisz mało węgla. Dlatego przez 
większość dnia marzłeś w lodówce, 
jaką stał się twój dom, by pod wieczór 
rozpalić ostro, ale niewielką ilością 
węgla. W domu przez moment robiło 
się ciepło, po czym znowu tempera-
tura spadała do 16 st. C. W ten sposób 
całą zimę marzłeś, chodziłeś po domu 
w kalesonach, a może i rękawiczkach. 
Naprawdę oszczędza się w inny spo-
sób. Wystarczy zrozumieć, że ogrze-
wasz nie tylko powietrze w pokoju, 
ale cały budynek: ściany, podłogi, 
stropy, meble. Zamiast wychładzać 
dom, trzeba go stale ogrzewać. Ale 
nie robiąc z niego saunę, lecz utrzy-
mując stałą, optymalną temperaturę, 
np. 21 -22 st. C. Jak to zrobić? Trzeba 
palić ciągle. Ale nie tak jak zwykle, gdy 
paliłeś przez 5 godzin do 80 st. C na 
grzejnikach. Rozpal od góry. Niech ze 
spalenia tej samej ilości węgla kocioł 
daje 50 st. C, ale przez 10 godzin. 
Paląc w ten sposób nie spalisz zna-
cząco więcej opału, a będziesz miał 
ciągle wygrzany dom. Czy to nie brzmi 
rozsądnie? Pewnie powiesz, że nie. 
Bo gdyby to było tak proste, to byś 
już o tym słyszał i stosował. Ale to 
ma poparcie w fizyce i działa. To nie 
teoretyczne wywody, ale codzienna 
sytuacja dla tych, którzy spróbowali 
zmienić swoje myślenie o ogrzewaniu. 

Jak sterować spalaniem?
Do tej pory pewnie kontrolowałeś 

temperaturę grzejników za pomocą 
szufli. Jeśli było zbyt zimno, szuflo-
wałeś węgiel częściej. Jeśli zbyt ciepło 
- rzadziej. Dużo mniej zachodu kosz-
tuje regulacja mocy kotła w sposób 
przewidziany przez jego konstruk-
torów, czyli poprzez kontrolę ilości 
powietrza podawanego do paleniska. 

Zadbaj o bezpieczeństwo
Tytuł brzmi nudno, ale nie pomijaj 

tego rozdziału. Rzecz będzie o twoim 
życiu, zdrowiu i pieniądzach. Kocioł 
węglowy to urządzenie potencjal-

nie niebezpieczne. Zanim spróbu-
jesz rozpalić od góry, upewnij się, 
że instalacja grzewcza oraz kocioł 
spełniają prawne i zdroworozsąd-
kowe normy bezpieczeństwa. Być 
może do tej pory nie przykładałeś do 
tego wagi, np. paląc w kotle z ułama-
nymi drzwiczkami lub nie czyszcząc 
wcale komina. To, że jeszcze żyjesz 
zawdzięczasz szczęśliwemu zbiegowi 
okoliczności. Jeśli cenisz swoje zdro-
wie i życie, pewne problemy musisz 
usunąć.

Zarośnięty komin
Czysty komin to lepszy ciąg. 

Usuwanie sadzy to nie tylko kwestia 
estetyczna. Gruba warstwa sadzy 
w kominie to potencjalne zagrożenie 
pożarem w kominie. A to zdarzenie 
kosztowne i niebezpieczne. 

Brak dopływu powietrza
Kocioł potrzebuje dużych ilości 

powietrza. Pobiera je z pomieszcze-
nia, w którym jest zainstalowany. 
Dlatego do kotłowni powinno docie-
rać stale świeże powietrze z zewnątrz. 

Pożar w kominie
Jeśli mając mocno zarośnięty 

komin rozpalisz w piecu bardzo 
intensywnie, od gorących spalin 
może się zapalić sadza w kominie. 

Niepoprawna instalacja CO
Instalacja CO musi być wyko-

nana w sposób bezpieczny i dobrze 
utrzymana. Kluczowe sprawy to: 
woda  -  instalacja musi być napeł-
niona w całości i odpowietrzona, aby 
działała; naczynie wyrównawcze - 
zbiornik znajdujący się w najwyż-
szym punkcie instalacji powinien być 
obecny i drożny; brak przecieków 
- nie może być poważnych, stałych 
ubytków wody z instalacji. 

Problemy z kotłem
Uszkodzenia i niesprawności
Kocioł musi mieć kompletne i nie-

uszkodzone wszystkie elementy, tj. 
drzwiczki, pokrętła, wajchy, wichajstry. 

Nieszczelności
Uszczelnienie drzwiczek zapewnia 

kontrolę nad dopływem powietrza 
do kotła. Gdy takiej kontroli nie ma, 
kocioł hasa swobodnie i spala tyle 
węgla, ile mu wsypiemy. 

Połączenie z kominem
Połączenie kotła z kominem 

powinno być szczelne, aby komin 
wyciągał spaliny z kotła, a nie powie-
trze kotłowni. Szczelność osadzenia 
rury odprowadzającej spaliny w ścia-
nie komina osiąga się przez uszczel-
nienie połączenia sznurem szklanym 
lub wełną mineralną.

Przegrzanie instalacji
O ile sam wzrost temperatury 

wody powyżej 90 st. C nie jest tragedią 
(dopóki w instalacji jest woda), to już 
eksplozja kotła potrafi zniszczyć budy-
nek, nie mówiąc o zabiciu człowieka. 
Jednak aby mógł dojść do wybuchu 
kotła musi nawarstwić się wiele nie-
korzystnych zdarzeń. Jak sprawdzić 
szczelność kotła? Zamknij wszystkie 
klapki, otwory i drzwiczki. Do pustego, 
wygaszonego kotła wrzuć dwie zmięte 
strony z czarno-białej gazety, podpal 
i zamknij drzwiczki. Jeśli kocioł jest 
szczelny, gazeta powinna zgasnąć, 
nim wypali się w całości. Nie wystar-
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czy obmurowanie na styk zaprawą, 
gdyż ta wykruszy się po pierwszym 
rozpaleniu.

Pierwsze rozpalenie od góry
Jeśli zadbałeś już o wszystkie kwestie 

związane z bezpieczeństwem, możesz 
spokojnie rozpalić w kotle od góry. 
Jedyne, czego jeszcze potrzebujesz, 
to parę godzin wolnego czasu. Każdy 
dom, komin, kocioł i palacz jest inny, 
i jednemu uda się bez problemu od 
razu, a kto inny musi parę razy spró-
bować. Nie zrażaj się zbyt łatwo niepo-
wodzeniami. Nikt nie obiecuje, że od 
razu pójdzie gładko, tak jak z nauką 
czegokolwiek innego. Jednak poświę-
cony czas zwróci się po wielokroć.

Instrukcja krok po kroku
1. Przygotuj kocioł
Wybierz popiół z rusztu i popiel-

nika. Usuń wszystkie kawałki koksu 
i kamienie z otworów w  ruszcie. Nie 
musisz wymiatać rusztu do czysta. 
Dokładnie wyczyszczone powinny 
być za to okolice uszczelek w drzwicz-
kach i klapki powietrza głównego.

2. Zamknij dolne drzwiczki
Unikniesz wysypywania się tam-

tędy pyłu węglowego przy wsypy-
waniu węgla. Drzwiczki zamykaj do 
oporu. Po zamknięciu powinny ściśle 
przylegać uszczelnieniem do otworu 
w kotle. Nie będziesz ich musiał więcej 
otwierać, aż do następnego rozpalenia.

3. Wsyp węgiel
Węgiel do normalnego (czyli 

niemiałowego) kotła powinien być 
kalibru co najmniej groszku. Ile 
węgla wsypać? Na pierwsze próby 
tyle, by ruszt był przykryty równą, 
ok. 20-cm warstwą. To ograniczenie 
jest konieczne na początku, gdyż nie 
wiesz, jak zachowa się twój kocioł 
z większą ilością węgla. Do tej pory 
dosypując często, ale po trochu, 
mogłeś nigdy nie przekroczyć nawet 
połowy załadunku. Jeśli kocioł okaże 
się pod jakimś względem niesprawny, 
mniejsza ilość węgla to mniejsze 
ryzyko niekontrolowanego wzrostu 
temperatury.

4. Ułóż grubsze drewno na węglu
Na węglu ułóż warstwę ze ściśle 

przylegających grubszych kawał-
ków drewna. Oczywiście drewno 
powinno być sezonowane min. 2 
lata, w przeciwnym razie rozpalenie 
będzie problemem.

5. Wrzuć rozpałkę
Użyj drobniejszego drewna, ew. 

kawałka kartonu, papieru. Nie żałuj 
rozpałki, daj więcej niż zwykle.

6. Upewnij się, że wszystko na 
swoim miejscu.

Nim rozpalisz, sprawdź raz jesz-
cze, czy kanał dopływu powietrza 
i wentylacyjny są drożne, czy masz 
wodę w instalacji oraz czy rury nie 
zamarzły. Otwórz maksymalnie 
przesłonę w rurze prowadzącej do 
komina. Jeśli dotąd przymykałeś tę 
przesłonę, nie obawiaj się, że teraz 
stracisz kontrolę nad temperaturą. 
Jeśli sumiennie zadbałeś o uszczel-
nienie kotła, będziesz mógł bez 
problemu opanować kocioł sterując 
dopływem powietrza przez klapkę 
powietrza głównego. To najbezpiecz-
niejsza opcja.

7. Wyreguluj dopływ powietrza
Klapkę powietrza głównego uchyl 

na ok. 1 cm. Jeśli kocioł posiada 
otwory czy klapkę powietrza wtór-

nego, również ją otwórz na ok. pół 
centymetra. A jeśli mam dmuchawę? 
Dmuchawę ustaw na minimalne 
obroty. Temperaturę na sterowniku 
nastaw na max 60 st. C.

8. Rozpal
Jeśli rozpałka przygasa lub zga-

sła całkiem, dołóż jej więcej, uchyl 
mocniej klapkę powietrza głównego 
i spróbuj ponownie. To normalne, że 
rozpałka i drewno będą palić się wol-
niej i mniej intensywnie, niż zwykle. 
Jednak nie powinny gasnąć.

9. Zaglądaj co jakiś czas
Gdy rozpali się już grubsze drewno, 

nie musisz już siedzieć w kotłowni. 
Dobrze jednak, byś przy pierwszych 
próbach zaglądał np. co pół godziny, 
jak przebiega spalanie i czy aby całość 
nie zamierza się kisić albo nie odla-
tuje w komin. Temperatura na kotle 
nie powinna spadać, a raczej pomału 
wzrastać. Po kilku godzinach (jednej, 
dwóch, może i pięciu - zależnie od 
ilości węgla i pogody) żar przejdzie 
przez cały zasyp węgla. W palenisku 
będzie wtedy już czysty koks. Czy 
ten moment już nastał, poznasz po 
kompletnym braku dymu w kotle, 
a jeśli zasyp jest mocniej rozpalony, 
to na jego powierzchni pojawią się 
krótkie, niebieskie płomienie. Gdy 
węgla wsypałeś więcej, góra zasypu 
może wydawać się zimna, ale dół 
mimo to będzie grzał. Gdy spala 
się już czysty koks, może nastąpić 
wzrost temperatury, więc należałoby 
zmniejszyć uchylenie klapki powie-
trza głównego do 2-3 mm, o ile nie 
masz miarkownika. Mając miarkow-
nik, śrubę w klapce należy wykręcić 
do końca, tak by klapka domykała 
się szczelnie, a następnie podpiąć 
miarkownik. W obu przypadkach 
nie trzeba już zaglądać do kotłowni, 
aż do momentu wygaśnięcia kotła.

10. Nie dosypuj węgla
Pamiętaj, aby nie dosypywać węgla 

starym zwyczajem. Musisz poczekać, 
aż kocioł wygaśnie i dopiero wtedy 
rozpalić od nowa. Na początku możesz 
odbierać to jako niedogodność, ale 
to właśnie dosypywanie świeżego 
węgla do gorącego paleniska gene-
ruje największe straty, tworzy sadzę 
i dym. Aby tych strat unikać, trzeba 
wsypać naraz całą ilość węgla, jaka 
jest potrzebna w ciągu doby. Mimo 
że to może wydawać ci się z początku 
trudne, po kilku tygodniach przycho-
dzi wprawa i uczysz się, ile kocioł spali 
w danej temperaturze. 

Problemy, pytania?
Niniejszy poradnik siłą rzeczy 

opisuje podstawowe zagadnienia, 
a i to w dość ogólny sposób. Więcej 
artykułów na tematy około grzew-
cze  znajdziesz na czysteogrzewanie.
pl. Jeśli masz jakiekolwiek problemy 
z zastosowaniem opisanych tutaj 
porad, kieruj się bez wahania na 
forum Muratora, do tematu „Eko-
nomiczne spalanie węgla kamien-
nego”. Spotkasz tam wielu wpra-
wionych w kotłownianych bojach 
ludzi, którzy doradzą nawet w naj-
dziwniejszych przypadkach: http://
forum.muratordom.pl/showthread.
php?100061-Ekonomiczne-spalanie-
-wegla-kamiennego.

Zanim jednak zadasz swoje pyta-
nie, rzuć okiem na przegląd poru-
szanych w tym temacie problemów. 
Przez kilka lat uzbierało się tego sporo 
i możliwe, że przypadek podobny do 
twojego został już rozwiązany.
(źródło: http://czysteogrzewanie.pl)

18 uczestników wzięło udział 
w Gminnym Konkursie Re-
cytatorskim „Sto wierszy na 
stulecie Niepodległej”, zorga-
nizowanym przez Szkołę Pod-
stawową im. Lanckorońskich 
w Zakliczynie. Konkurs nad-
zorowały panie: Agnieszka 
Mazgaj, Beata Krzyżak i Marta 
Korzeniowska. Repertuar 
dowolny polskich autorów 
z okresu stulecia.

Uczniowie prezentowali swoje 
interpretacje w pracowni z mini-
-scenką na poddaszu szkoły, istniała 
możliwość muzycznego akompania-
mentu, ale tylko jedna osoba skorzy-
stała z tego udogodnienia.

Jury miało naprawdę twardy 
orzech do zgryzienia. Długo trwały 
obrady za zamkniętymi drzwiami. 
Poziom okazał się niezwykle wyrów-
nany, dlatego zdecydowano się na 
powiększenie puli nagród i prócz 
laureatów trzech pierwszych miejsc 
w dwóch kategoriach komisja w skła-
dzie: wicedyrektor szkoły Krystyna 
Sienkiewicz-Witek - przewodnicząca, 
Janina Sumara - emerytowana polo-

nistka, Renata Dyngosz - radna Rady 
Miejskiej i Marek Niemiec - redak-
tor Głosiciela, przyznała dodatkowo 
swoje wyróżnienia.

A oto wyniki:
Kat. I (młodsi)
I miejsce zajął Bartosz Perkman 

za wiersz „Kot w worku” Agnieszki 
Frączak. 

II miejsce - Lena Śledź za wiersz 
„Tu wszędzie Polska” Tadeusza 
Kubiaka.

III miejsce dla Michała Wszołka 
za wiersz „Pan tu nie stał” Stanisława 
Barańczaka.

Kat. II (starsi)
I miejsce - Aneta Jamro za wiersz 

Kamila Krzysztofa Baczyńskiego 
„Pieśń o szczęściu”.

II miejsce - Jakub Śledź za wiersz 
Tadeusza Gajcego „Śpiew murów”.

III miejsce - Sebastian Socha - „Tu 
wszędzie Polska” Tadeusza Kubiaka.

Wyróżnienia wśród młodszych 
uczestników przypadły Julii Rud-
nickiej („Modlitwa polskiego dziew-
częcia” Władysława Bełzy) i Kindze 
Świerczek (za wiersz faściszowskiej 
poetki Lucyny Angermann).

Wyróżnienia dla starszych 
uczniów otrzymali: Jan Koza (Kamil 
Krzysztof Baczyński „Pieśń o szczę-
ściu”) i Filip Mikosz („Wędrówka” 
Danuty Bebiło).

Przewodnicząca jury Krystyna 
Sienkiewicz-Witek w swoim pod-
sumowaniu - prócz szeregu pochwał 
za oryginalne interpretacje - zwróciła 
uwagę na istotne błędy, które dopusz-
czali się niektórzy wykonawcy, a więc 
źle stawiany akcent logiczny, słabą 
dykcję, niefortunny dobór repertu-
aru, zbytnią gestykulację i itp. lap-
susy, wszystko po to, by pracować nad 
warsztatem i unikać w przyszłości 
tych wpadek. Jednakże, reasumu-
jąc, recytatorzy zostali odpowied-
nio przygotowani, czołówka rokuje 
dobrze na przyszłość, cieszy szeroki 
repertuar. Organizatorzy zadbali 
o każdy szczegół imprezy; występy 
zapowiadał duet uczniowski, w prze-
rwie podczas obrad jury częstowano 
słodyczami i urządzono zabawy 
dla uczestników. Nagrody wręczał 
dyr. Józef Gwiżdż, obecny podczas 
wszystkich recytacji na widowni, 
w towarzystwie komisji konkursowej.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Recytacje na stulecie

Dyplom dla Anety Jamro

Laureaci kategorii młodszej

Recytuje Bartosz Perkman „Starsi” z nagrodami

Uczestnicy wykazali się znakomitym przygotowaniem
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Znane są wyniki konkursu 
adresowanego do wszystkich 
pasjonatów fotografii. Kon-
kurs Fotograficzny „Waka-
cyjna przyroda” organizował 
Urząd Miasta Tarnowa pod pa-
tronatem Prezydenta Tarno-
wa. Specjalna komicja przyj-
mowała fotografie o tematyce 
przyrodniczej (w tym również 
krajobrazowej), wykonane 
na terenie Tarnowa i powiatu 
tarnowskiego. 

Ocenie podlegały zdjęcia 
zarówno czarno-białe, jak i kolo-
rowe, wykonane w okresie od lipca 
do września br. Konkurs miał cha-
rakter otwarty i przeznaczony jest 
dla wszystkich osób zajmujących się 
fotografią. W konkursie oceniano 
zdjęcia czarno–białe i kolorowe. 
Każdy uczestnik mógł nadesłać 
tylko jedno zdjęcie. Zwycięzcy kon-
kursu oraz wyróżnieni uczestnicy 
otrzymali nagrody pieniężne lub 
rzeczowe.

73 osoby wzięły udział w tego-
rocznej edycji konkursu „Waka-

cyjna przyroda”. Poziom prac był 
na tyle wysoki, że oprócz trzech 
nagród głównych, jury zdecydo-
wało również o przyznaniu 16 
wyróżnień. Autorów najlepszych 
prac nagrodzono podczas uroczy-
stego podsumowania konkursu 
w Sali Lustrzanej. Miło nam poin-
formować, że w konkursie dostrze-
żono talent Arkadiusza Czecha 
związanego z Lusławicami, który 
otrzymał wyróżnienie za pracę pt. 
„Pożegnanie dnia”.

A oto zwycięska „trójka”: I nagroda 
przypadła Pawłowi Wronie za zdję-
cie „W płomieniach”, II nagroda - 
Daniel Kopacz „Podejrzliwa panna”, 
III nagroda - Justyna Sędłak „Grzyb 
i ślimak”.

Zwycięzcy oraz wyróżnieni 
otrzymali nagrody finansowe, 
a wszyscy uczestnicy - upominki 
w postaci kart pamięci. Arkowi 
towarzyszył w gali jego tato. Kon-
kursowe fotografie będą teraz zdo-
bić korytarze i pokoje w budynkach 
miejskich. 

Marek Niemiec
fot. Paweł Chwał

Od trzech lat w Krakowie or-
ganizowany jest w Filharmo-
nii Krakowskiej Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Niezłom-
nej im. Henryka Rasiewicza 
„Kima”. Od samego początku 
biorą w Festiwalu udział 
zakliczyńscy artyści. Napisać, 
że biorą udział, to za mało 
– nasi ten Festiwal w swoich 
konkurencjach wygrywają. 
Ojcem tych sukcesów jest 
bez wątpienia Adam Pyrek, 
który od pierwszej edycji 
zakliczyńskie reprezentacje 
artystyczne do Festiwalu 
przygotowuje, a potem 
razem z nimi wygrywa trofea 
festiwalowe.

Zaczęło się w roku 2016
W pierwszej edycji Festiwalu, 

w 2016 roku, nagrodę Grand 
Prix jury przyznało zespołowi 
„Ballada” prowadzonemu przez 
Adama Pyrka w ówczesnym 
Zespole Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Zakliczynie. 
W roku 2017 do Festiwalu Pyrek 
zgłosił Chór Wielopokoleniowy, 
który działał przy Szkole Podsta-
wowej w Zakliczynie (obecnie 
– od stycznia 2018 roku - jest to 
Chór Cantando Canzoni działa-
jący przy Zakliczyńskim Centrum 
Kultury). Chór w swojej kategorii 
nie miał równych i zajął pierwsze 
miejsce. Pokłosiem tego sukcesu 
był tegoroczny, marcowy koncert 
Chóru w Europejskim Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 
z Orkiestrą Passionart. Nie ina-
czej było w III edycji Festiwalu, 
gdzie najpierw zespół z Zakliczyna 
zdobył eliminacje do festiwalu 
w Tarnowie, a potem 18 listopada 
wygrał i wyśpiewał sobie pierw-
sze miejsce w Krakowie w kate-
gorii zespołów dorosłych. Zespół 

w składzie: Katarzyna Świerczek – 
wokal, Krzysztof Pyrek - skrzypce, 
Konrad Majewski – akordeon, 
Jarosław Pyrek – gitara basowa, 
Adam Pyrek – gitara i opiekun 
zespołu - reprezentując Zakliczyń-
skie Centrum Kultury, wykonał 
dwa utwory konkursowe: „Pierw-
szy sierpnia, dzień krwawy” – pio-
senka z Powstania Warszawskiego 
oraz „Szwoleżerowie”.

Podczas gali finałowej zespół 
został poproszony o wykonanie 
„Szwoleżerów” (https://www.
youtube.com/watch?v=33TCRS
YOzmU&fbclid=IwAR1oLY5gF
NWvniNYawRix9Xun_EjecCYf-
N8AQt6knVmq5M-QJ8jmLNk-
tlCQ&app=desktop#menu), 
wzbudzając aplauz licznie zgroma-
dzonej w Krakowskiej Filharmo-
nii publiczności, o czym możemy 
przekonać się, słuchając i ogląda-
jąc zarejestrowane nagranie, za 
które udostępnienie dziękujemy 
pani Ani Kuzera-Majewskiej.

Uczestnicy Festiwalu mogą 
rywalizować w 4 kategoriach wie-
kowych:  Maluchy – od 6 do 9 lat, 
Dzieci – od 10 do 13 lat, Młodzież 
– od 14 do 18 lat, Open – od 19 
wzwyż oraz w trzech kategoriach 
artystycznych: Soliści, Zespoły do 
8 osób, Zespoły powyżej 8 osób.

Kilka zdań o idei 
Festiwalu

Przedmiotem Festiwalu są 
piosenki i pieśni partyzanckie, 
obozowe, patriotyczne, związane 
tematycznie i chronologicznie 
z okresem od 1768 do 1989 roku: 
od Konfederacji Barskiej, przez 
utratę Niepodległości, czasy 
Powstań Narodowych, I wojnę 
światową i odzyskanie Niepod-
ległości, Międzywojnie, II wojny 
światowej, funkcjonowaniem 
Polskiego Państwa Podziemnego, 

Armii Krajowej, okresem Powsta-
nia Warszawskiego, walką o pełną 
niepodległość Polski, prowadzoną 
przez Żołnierzy Niezłomnych, 
oraz okresem poprzedzającym 
i tworzącym dzieje Solidarności. 
Postać patrona Festiwalu nie jest 
przypadkowa: Henryk Rasiewicz 
„Kim” był żołnierzem 3. Wileń-
skiej Brygady Armii Krajowej. 
Poza walką z bronią w ręku ramię 
w ramię z innymi żołnierzami 
Brygady kpt. Gracjana Froga 
„Szczerbca”, przysłużył się Ojczyź-
nie także w inny sposób. Jest on 
bowiem autorem wielu pieśni 
partyzanckich. Teksty stworzone 
przez Henryka Rasiewicza, szybko 
stawały się popularne w innych 
oddziałach Armii Krajowej, tak 
jak śpiewana na melodię „Roz-
szumiały się wierzby płaczące” 
– „Noc zapada nad cichym jezio-
rem”. Przepiękna ballada „Na 
znojną walkę”, autorstwa „Kima” 
stała się nawet hymnem całej Kre-
sowej AK.

Dziękujemy i gratulujemy
Kazimierz Dudzik

fot. arch. chóru

PS. Zapytacie dlaczego w tym roku 
na Festiwal pojechał zespół, a nie 
chór ?
Wynika to zapisów regulamino-
wych, które nie pozwalają wystar-
tować laureatom Festiwalu w kolej-
nych edycjach. By być w zgodzie 
z regulaminem, przedstawiciele 
Zakliczyna mogli wystartować ale 
w innych kategoriach niż dotych-
czas. Stąd zgłoszenie do konkursu 
Katarzyny Świerczek z zespołem 
w kategorii „zespoły do 8 osób”. 
Jak się w efekcie okazało, i tym 
razem Adam Pyrek, który w kręgu 
festiwalowym jest już uznaną oso-
bowością, wybrał naszą zakliczyń-
ską reprezentację koncertowo.

Trzeci raz z rzędu  
nasi wśród najlepszych 

w Polsce

Arek wśród 
wyróżnionych

Ogłoszenie drobne
Zgubiono portfel z legitymacją studencką w okolicy przystanku 
autobusowego w Zakliczynie. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt, 
tel. 733-092-071.

Arek z wyróżnieniem
Kasia z zespołem na festiwalu im. „Kima”.

„Pożegnanie dnia” Arkadiusza Czecha

Głosiciel • Pismo Miasta i Gminy Zakliczyn • Grudzień 2018 • Nr 12 (259)14



W niedzielę 2 grudnia br. świę-
towano drugą rocznicę obec-
ności chorału gregoriańskiego 
na Mszach Świętych w rycie 
tradycyjnym (tzw. trydenckich) 
o godz. 16 w niedziele i święta 
na Jamnej. W tym dniu na 
Mszy śpiewało wielu kanto-
rów, którzy utworzyli scholę, 
a po Mszy odbyło się spo-
tkanie z udziałem kantorów 
i wszystkich chętnych poświę-
cone chorałowi. Swoją obec-
ność zapowiedzieli Sławomir 
Witkowski, główny kantor jam-
neński, oraz śpiewacy z pro-
wadzonej przez niego Scholi 
Cantorum Minorum Choso-
viensis w Chorzowie, poza tym 
Marcin Bornus-Szczyciński 
i Paweł Szczyciński z Zalesia 
Górnego pod Warszawą i Jan 
Gołaski z Poznania.

Od dwóch lat niedzielne i świą-
teczne Msze Święte o godz. 16 na 
Jamnej, odprawiane w tradycyjnej 
formie (tzw. ryt trydencki), wzbogaca 
regularnie śpiew gregoriański. Godne 
uwagi jest to, że należy on do liturgii, 
a nie jest jedynie jej oprawą. Kościół 
uznaje go bowiem, jak mówi sobo-
rowa konstytucja o liturgii, za „śpiew 
własny liturgii rzymskiej”. „Stąd też 
– mówi dalej Sobór – w czynnościach 
liturgicznych powinien on otrzymać, 
wśród innych równych, miejsce 
pierwsze (principem locum)”. Tyle 
ostatni Sobór. Praktyka poszła jednak 
w przeciwną stronę – chorał znikł 
z kościołów i stał się nieznany. Nadal 
pozostaje przecież skarbem, którego 
niczym nie da się zastąpić (podobnie 

jak nikim nie da się zastąpić własnej 
matki!), i który domaga się praktyko-
wania: w liturgii jako jej wewnętrzna 
część, a nie poza nią, regularnie, nie 
zaś rzadko i od wielkiego dzwonu, 
i na najwyższym możliwym pozio-
mie, a to można osiągnąć i utrzymać 
tylko w śpiewie zawodowym.

Jamna, za co należy się Panu Bogu 
i Jego Matce wielkie i niekończące się 
dziękczynienie, stała się miejscem, 
w którym śpiew gregoriański brzmi 
na Mszy Świętej regularnie co tydzień 
(lub częściej) i w sposób naznaczony 
biegłością i umiejętnością. Umożli-
wia to ofiarność wielu osób, wspiera-
jących dzieło chorału w jamneńskim 
sanktuarium. Serdecznie im wszyst-
kim dziękujemy! 

Przypominamy tekst wywiadu, 
jakiego rok temu, z okazji pierwszej 
rocznicy chorałowego dzieła na Jam-
nej, udzielił portalowi ZCK główny 

kantor jamneńskich Mszy Świętych 
o godz. 16, Sławomir Witkowski.

Rozmowa ze Sławomirem Wit-
kowskim, szefem Scholi Cantorum 
Minorum Chosoviensis z Chorzowa 
i kantorem na Jamnej

- Co to jest właściwie - jeśli 
da się to ująć krótko - chorał 
gregoriański? 

Sławomir Witkowski: - Chorał 
jest ogromnym repertuarem śpie-
wów należących do liturgii Kościoła, 
jest jej śpiewem własnym i powinien 
brzmieć praktycznie wszędzie tam, 
gdzie sprawowana jest liturgia kato-
licka. Początkowo przekazywany ust-
nie, w IX i X wieku został spisany, 
dzięki czemu możemy dziś kultywo-
wać tę ponad tysiącletnią tradycję.

- Jest Pan szefem scholi 
gregoriańskiej działającej 
już ponad 20 lat. Co Was 

skłoniło do tego, żeby 
wybrać właśnie ten rodzaj 
śpiewu? 

SW: - Myślę, że przede wszystkim 
jakiś rodzaj własnej wrażliwości. Ten 
rodzaj śpiewu jest dla nas dogodnym 
środkiem wyrazu, sposobem na zaan-
gażowanie w przepiękną tradycyjną 
liturgię i równocześnie wspaniałą oso-
bistą modlitwą – rozmową z Bogiem 
za pośrednictwem świętych tekstów 
połączonych z muzyką, uświęconą 
przez wieki modlitwami Ojców. Jest 
to też wspaniała przygoda, ciągły 
wspólny rozwój zarówno muzyczny 
jak i wewnętrzny, duchowy.

- Czym jest dla Pana 
śpiewanie co niedzielę na 
Mszach o 16 na Jamnej? 

SW: - Jest świętą służbą, ponieważ 
mam świadomość, że swoim śpiewem 
nie tworzę „oprawy“ ani „fajnego kli-
matu“, ale śpiewam teksty należące 
integralnie do liturgii, dodatkowo 
w formie najbardziej zalecanej przez 
sam Kościół. Jest to ogromna odpo-
wiedzialność, ale też wielka radość 
i zaszczyt. Poprzez swoją stałość 
i regularność doświadczenie to jest 
dla mnie szczególnie cenne, bo 
pozwala zakosztować dynamiki roku 
liturgicznego – jego przenikającej się 
zmienności i stałości.

- Jak się śpiewa chorał na 
Mszach w rycie tradycyjnym – 
takich jak ta na Jamnej o 16?

SW: - Jest bardzo dużo spokoju, 
nie ma pośpiechu, mogę wyśpiewać 
wszystko to, co podają księgi (i nic nie 
trzeba dodawać). Pomiędzy śpiewem 
kapłana a śpiewem kantora panuje 
harmonia, wzajemna współpraca 
i uzupełnianie się. Nie ma współza-

wodnictwa czy przekrzykiwania się, 
podczas gdy na Mszach „nowych“ 
śpiew najczęściej pozostaje bardziej 
lub mniej znaczącym „przerywni-
kiem“. Mam też wrażenie, że rów-
nież wierni dobrze odnajdują się w tej 
sytuacji, z pełną wolnością angażując 
się w liturgię czy to przez śpiew części 
stałych, czy też przez aktywne słucha-
nie – tak samo istotne i wartościowe.

- Czy dojeżdżanie na Jamną 
regularnie co tydzień aż 
z Chorzowa nie jest zbyt 
dużym trudem? 

SW: - Całe szczęście dojazd jest 
dobry i pomimo odległości (200 
km) zajmuje mi tylko dwie godziny. 
Nigdy ten czas nie jest dla mnie stra-
cony. Szkoda mi tylko pozostawionej 
w domu rodziny, ale mam nadzieję, 
że choć trochę udaje mi się to wyna-
grodzić w inne dni… Mam nadzieję, 
że mi wybaczą.

- Jaką dałby Pan radę komuś, 
kto nigdy nie spotkał się 
z chorałem, lecz chciałby to 
zmienić, a przypuśćmy, że 
mieszka niedaleko Jamnej? 

SW: - Jeśli ma niedaleko, to nie ma 
na co czekać, tylko przyjeżdżać! Naj-
lepiej nie raz. Tego doświadczenia nie 
da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 
Należy tylko pozbyć się wszelkich 
uprzedzeń i być otwartym. Nie jest 
nawet konieczna znajomość łaciny, 
bo liturgia nie działa tylko przez zro-
zumienie słów – jej treść jest o wiele 
większa i dociera do nas na różne 
sposoby – każdy z nas ma swoją intu-
icję liturgiczną i za jej pomocą może 
zanurzyć się w oceanie wiary.
Rozmawiał: o. Wojciech Gołaski OP

fot. Grzegorz Szarek

Małgorzata Soska to w filipo-
wickim środowisku kultury taka 
„kobieta–orkiestra”. Co prawda 
pani Małgosia nie gra w Stra-
żackiej Orkiestrze Dętej „Filipo-
wice” (ale już córka i owszem), 
to ma szereg innych ważnych 
spraw na głowie; jest prezeską 
Klubu Przyjaciół SOD „Filipo-
wice” stowarzyszenia „Klucz”, 
działa w Zarządzie OSP Fili-
powice i prowadzi działalność 
świetlicy ZCK w Filipowicach. 

W świetlicy dużo zmian i dużo 
się dzieje. W miniona sobotę na ten 
przykład odbyły się tutaj Andrzejki, 
na które dotarł sam święty Mikołaj. 
Było gwarnie, radośnie i zabawnie, 
a o to już zadbali donatorzy wydarze-
nia: ZCK, Kinga i Józef Wojtasowie, 
Małgorzata i Dariusz Kornasiowie, 
Małgorzata i Paweł Kaliccy, Syl-
wia i Marcin Wojtasowie. Ponadto 
ciasteczka z wróżbami podarowali 

Marta i Jan Doskoczowie, a na 
„stoliczek słodkości” ciasta i droż-
dżówki ofiarowali Renata i Mariusz 
Salamonowie. Programowo też było 
wszystko na najwyższym poziomie, 
a jakże by miało być inaczej, skoro 
w rolę wróżek wcieliły się Małgo-
rzata Soska, Karolina Soska, Iwona 
Bieniek, Monika Bieniek i Joanna 
Bieniek. Zabawy taneczne i ruchowe 
dla dzieci poprowadziły Iwona Bie-
niek i Małgorzata Kornaś, a o oprawę 
muzyczną zadbali Józef Wojtas 
i Dariusz Kornaś.

Niewątpliwą, jedną z wielkich 
atrakcji wieczoru był występ Stra-
żackiej Orkiestry Dętej „Filipowice”, 
która na tę okoliczność przygoto-
wała, rzecz oczywista, specjalne 
utwory muzyczne. Nie może dziwić, 
że na filipowickie Andrzejki licznie 
przybyły dzieci wraz z rodzicami. 
Uczestników zabawy gorąco powi-
tała pani Małgorzata Soska, inspi-
ratorka pozytywnego ze wszech 

miar andrzejkowego zamieszania. 
Wśród bogactwa atrakcji znalazły 
się: zabawy taneczno-ruchowe, lanie 
wosku, rodzinne konkurencje i słod-
kie niespodzianki. Niezapomniane 
emocje przyniosła najpopularniej-
sza Andrzejkowa wróżba ,,lania 
wosku”. Wszystkie dzieci (i nie tylko 
dzieci) z zaciekawieniem czekały 
na woskowe figury, a ich odczy-
tywanie przyniosło wiele radości. 
Rzecz oczywista, każdy zaintere-
sowany w czasie wieczoru wróżb 
andrzejkowych mógł dowiedzieć 
się „jaka czeka go przyszłość”. Nie 
zabrakło tańców i świetnej zabawy! 
No i ten wynalazek, czyli „stoliczek 
słodkości”, dzięki któremu podczas 
przerw dzieci mogły nabrać nowych 
sił, posilając się przygotowanymi 
smakołykami. Punktem kulminacyj-
nym imprezy była wizyta Świętego 
Mikołaja, która wzbudziła najwięk-
sze emocje wśród dzieci, młodzieży, 
a nawet tej bardzo wyrośniętej mło-

dzieży. Święty obdarował podarun-
kami grupę ponad 70 dzieci i przytu-
lił też tych z nieco zaawansowanym 
PESEL-em, co potwierdza tezę, że 
każdy z nas, niezależnie od wieku, 
trochę z dziecka w sobie ma.

- Prezenty sprawiły wszystkim 
radość, a dla organizatorów najbardziej 
drogocennym prezentem był uśmiech 

i radość dzieci – mówi Małgorzata 
Soska. - Pragnę serdecznie podzięko-
wać wszystkim darczyńcom i osobom 
zaangażowanym w przygotowanie 
uroczystości – dodaje organizatorka 
tej świetnie przygotowanej i przepro-
wadzonej imprezy w Filipowicach.

Kazimierz Dudzik
fot. arch. świetlicy

Chorał na Jamnej

Andrzejki w filipowickiej świetlicy ZCK

Koncert filipowickiej orkiestry

Pani Gosia - dobry duch imprezy Lanie wosku

Liczne zabawy… …a na finał podarki!
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Niebawem nastąpi rozstrzygnięcie 7. edycji szkolnego konkursu „Rodzinna zakliczyńska szopka bożonarodze-
niowa z historią w tle”, organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Wyniki 
podamy w następnym numerze. Konkurs, koordynowany przez Annę Okońską, rokrocznie cieszy się sporym 
zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. Pomysłowość autorów nie zna granic, zauważyliśmy np. motywy 
nawiązujące do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zgodnie z tytułem i regulaminem konkursu. 
Dzieła cieszą oko feerią barw, niektóre szopki wzbogacone o efekty świetlne i ruchome. Zresztą, oceńcie Pań-
stwo sami. fot. Marek Niemiec

Rodzinna szopka w „Lanckoronce”
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- Jest Pan wiodącym na 
naszym rynku szefem firmy 
zajmującej się usługami 
branży energetycznej 
i elektronicznej. Jakie były 
początki?

- Praktycznie moja działalność 
w tej branży rozpoczęła się 1 grud-
nia 1989 roku, zaraz po skończeniu 
szkoły. 

- A więc niebawem okrągła 
30. rocznica obecności na 
rynku…

- Zaczynałem od przezwajania 
silników, naprawy sprzętu elektro-
nicznego, drobnej produkcji urzą-
dzeń elektronicznych. Z czasem, gdy 
taniej było kupić nowy telewizor niż 
naprawić stary, zrezygnowałem z tych 
usług. Trzeba było się przebranżo-
wić. Jestem absolwentem Technikum 
Elektrycznego w Brzesku, obecnie 
jest to tzw. „Zielonka” na Piastow-
skiej 2. W międzyczasie, w trakcie 
działalności, uzyskałem uprawnie-
nia kierownika budowy, projektanta, 
inspektora nadzoru branży elektrycz-
nej, w momencie kiedy uzyskiwałem 
te uprawnienia byłem najmłodszy 
w tym terenie i tak jest do dzisiaj. 
Równolegle jeździłem jako sanita-
riusz w karetce pogotowia, po 10 
latach w ramach redukcji etatów 
zakończyłem tę działalność. W 2010 
roku ukończyłem studia na Wydziale 
Ochrony Środowiska w specjalności 
„odnawialne źródła energii”. Uzy-
skałem uprawnienia Urzędu Dozoru 
Technicznego w zakresie projektowa-
nia i wykonawstwa systemów foto-
woltaicznych i konserwacji i nadzoru 
urządzeń dźwigowych. Staramy się 
nadążyć za potrzebami rynku. Byli-
śmy pierwszą firmą na terenie dzia-
łalności Tauronu - oddział w Tarno-
wie, która uzyskała uprawnienia do 
prowadzenia „prac pod napięciem”. 
Aktualnie projektujemy m.in. stację 
ładowania autobusów elektrycznych 
w Zakliczynie.

- Firma sukcesywnie się 
rozwija, posiada szeroką 
bazę. Rozmawiamy w nowej, 
okazałej siedzibie firmy przy 
ul. Malczewskiego. Kiedy 
nastąpił ten istotny impuls 
rozwoju firmy?

- Gdzieś od roku 1992, kiedy to 
zacząłem zajmować się wykonaw-
stwem instalacji elektrycznych. Od 12 
lat zajmujemy się zleceniami z „Tau-
ronu”, są to budowa sieci, przyłączy. 
Od 8 lat prowadzimy konsorcjum, 
którego liderem jest Elektroinstal, 
prowadzące prace dla Tauronu na 
południe od Tarnowa. W skład kon-
sorcjum wchodzi jeszcze pięć innych 
firm. Obecnie w mojej firmie zatrud-
niam 21 osób. Od 1996 roku firmę 
prowadzę wraz z żoną, a w tej chwili 
także z synem i córką, którzy studiują 
zaocznie w Krakowie.

- Gdzie są zlokalizowane 
placówki Elektroinstalu?

- Przeprowadziliśmy się tutaj 
z Fasciszowej, do naszego nowego 
lokalu, mamy sklep elektryczny na 
terenie Krakbudu w Zakliczynie. 
W nowej bazie mamy sporo pomiesz-
czeń pod wynajem: są ubezpieczenia, 
gabinet radcy prawnego, jest okulista 
i optyk, sklep firmowy Viessmanna, 
wypożyczalnia narzędzi. W tym roku 
oddaliśmy do użytku nowy obiekt 
handlowy, który mieści Delikatesy 
Centrum i salon firmy Royar. Poza 
tym mamy w Ciężkowicach sklepy 
elektryczny i spożywczo-przemy-
słowy.

- Szkoły korzystają 
z możliwości i charakteru 
firmy?

- Mamy praktyki uczniowskie 
w zakresie instalacji elektrycznych, 
praktycznie od 1994 roku przyjmu-
jemy chłopców do praktycznej nauki 
zawodu. W zależności od okresów, od 
dwóch do czterech osób w każdym 
roku. W ramach współpracy od kilku 
lat przyjmujemy studentów na prak-
tyki z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie, bywali też 
studenci Politechniki Krakowskiej.

- Na froncie Centrum 
Handlowego klienci 
mogą zauważyć rzecz 
niecodzienną…

- Jest to zegar słoneczny, jeden 
z trzech w mieście, licząc od domu 
państwa Mietelskich i klasztoru 
Franciszkanów. Temat instalacji 
zegara „chodził” za mną od lat. Nie 
było odpowiednich warunków, 
pierwotnie chciałem go umieścić 
na swoim domu. Akurat w tym 
roku oddaliśmy ten obiekt i pomy-
ślałem sobie, żeby go jakoś upiększyć 
i uczcić w ten sposób 100-lecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
(dodatkowo z tej okazji oświetliliśmy 
nasz obiekt w barwach biało-czerwo-
nych). Zegar został zaprojektowany 

dzięki specjalnemu programowi 
komputerowemu, zgodnie z moją 
koncepcją, graficznie realizował go 
mój pracownik Sławomir Rudnicki. 
Całość wykonała tuchowska firma 
WIMED, znana firma produkująca 
znaki drogowe i inne oznakowania 
dróg. Zegar ma nieco inny azymut - 
21 st., zaznaczone są godziny czasu 
letniego, jak i zimowego, umiesz-
czone są znaki zodiaku. Jego roz-
miar to 90 cm na 235 cm, gnomon 
(wskazówka) 30 cm. Zegar jest zare-
jestrowany w Krajowym Rejestrze 
Zegarów Słonecznych. Na tarczy, 
w jego dolnej części, umieściłem 
łacińską sentencję Owidiusza, która 
jakby przyświeca mi od lat, wpadła 
mi w oko chyba w czwartej klasie 
szkoły podstawowej, w tłumacze-
niu: „Kropla drąży skałę nie siłą, 
lecz ciągłym padaniem”. Natomiast 
w lewym, górnym rogu tarczy znaj-
duje się łaciński napis z klasztoru 
Franciszkanów w Lyonie: 

Nie pożądaj wszystkiego, co 
widzisz!

Nie wierz wszystkiemu, co sły-
szysz!

Nie mów wszystkiego, co wiesz!
Nie rób wszystkiego, co potrafisz!
W prawym dolnym rogu tarczy 

zegarowej widnieje orzeł w koronie 

z łacińskim napisem: „C anni inde-
pendentiae”, w tłumaczeniu „100 lat 
niepodległości”, oraz rok budowy 
zegara: A.D. MMXVIII. Od pół roku 
sprawdzamy zegar o różnych porach 
dnia, wskazuje bezbłędnie określoną 
godzinę. 

- Zauważam dobrą 
współpracę Elektroinstalu 
ze środowiskiem lokalnym. 
Szef nie odmawia pomocy, 
jest przychylny i otwarty, 
np. przy organizacji im-
prez gminnych. w tym pod 
nadzorem Zakliczyńskiego 
Centrum Kultury, co nie jest 
bez znaczenia chyba dla obu 
stron.

- Staram się pomóc, jeśli ktoś 
zwraca się z taką czy inną prośbą, ze 
szkół, czy gminy, czy też np. z obsługi 
Orlika. W miarę naszych możliwości 
staramy się wyjść naprzeciw, w jakiś 
tam sposób pomagać. Wiele rzeczy 
wykonujemy bezpłatnie, pro publico 
bono, np. przy obsłudze Święta Fasoli 
czy innych imprez plenerowych. Ta 
więź ze środowiskiem jest dla nas 
bardzo ważna.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Marek Niemiec

fot. Marek Niemiec
graf. Elektroinstal

Zegar słoneczny na 100-lecie niepodległości
Rozmowa z Antonim Turkiem - właścicielem firmy Elektroinstal
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W bieżącym, 2018 roku 
minęło 100 lat od odzy-
skania przez Polskę, 

również i tereny zakliczyńskie, 
wolności po prawie półtorawiecz-
nej niewoli narodowej. Warto więc 
pochylić się nad specyficzną formą 
wyrażania wiary i patriotyzmu – 
kolędami. 

Z okresem Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowym Rokiem nie-
rozłącznie związane są od wie-
ków kolędy (dawniej pisane jako 
kolendy, koledy). Szczególną 
wymowę miały kolędy podczas 
zaborów i wojen. Również po odzy-
skaniu wolności i suwerenności. Na 
ogół przerabiano treść poszczegól-
nych kolęd, śpiewanych na znane 
kolędowe melodie. W kolędach 
pewne słowa, ba, nawet zwrotki 
układano w ten sposób, by miały 
one wydźwięk patriotyczny. Poja-
wiały się w nich treści, które pogru-
pować można w następujące zagad-
nienia, tematy:

1. Niedola i udręki niewoli.
2. Tęsknota za wolnością, wolną 

i niepodległą Polską.
3. Solidarność uciemiężonego 

narodu.
4. Życie w wolnym kraju.
Kolędy patriotyczne powstawały 

w różnych okresach niewoli naro-
dowej. Poniżej prezentowane – od 
okresu zaborów, aż po odzyska-
nie w 1918 roku wolności. Kolęd 
o wydźwięku patriotycznym jest 
znacznie więcej. Poznajmy te naj-
cenniejsze i najcelniej wyrażające 
pierwiastek wolnościowy.

KOLĘDY Z OKRESU 
ZABORÓW

Kolęda
(na melodię: Hej, w dzień naro-
dzenia)

Na całej naszej polskiej ziemi 
rozlega się w okresie Bożego Naro-
dzenia wesoły śpiew kolęd. Żaden 
kraj na kuli ziemskiej nie wita z tak 
czystą i wielką radością Nowona-
rodzonego Zbawiciela, jak naród 
Polski. Poniższa kolęda ułożona 
została w czasie zaborów. Polska 
wówczas nie istniała na mapach 
Europy, świata. Jednakże Polacy 
żyli, wierzyli w nastanie wolności. 
Polska była w ich sercach, myślach, 
duszy. Wolność ta licząc od pierw-
szego rozbioru Polski (w 1772 r.) 
nastała aż po 146 latach niewoli 
w 1918 roku, a licząc od ostat-
niego (trzeciego) rozbioru naszej 
Ojczyzny (w 1795 r.) pomiędzy 
trzy zaborcze kraje, po 123 latach. 
W poniższej kolędzie (opublikowa-
nej w 1869 r.) Ojczyzna w niewoli 
przyrównana jest do Matki okrytej 
żałobą. 

Poniższą kolędę ułożył miesz-
kaniec ziemi sanockiej Wenanty 
Ciesz.

Tysiąc przeszło latek
Gdy się Pan narodził,
Dla swych miłych dziatek
By ich oswobodził:
Z ciemnoty niewiary

Przesądów bez miary; 
Hej kolenda kolenda!

Zstąpił Bóg nam z nieba
W postaci dzieciny,
Za nim iść nam trzeba
Jest to wzór jedyny;
Gdy za nim pójdziemy
Zbawieni będziemy;
Hej kolenda kolenda!

Pierwszy wzór pokora,
Miłość ojca matki,
To jest cnota wtóra
I dla was me dziatki;
Tak nam trzeba żyć
By zbawionym być;
Hej kolenda kolenda!

Bóg też i ojczyznę
Kochać nam wskazuje;
Wszak on krzyża bliznę
Za nią otrzymuje:
Kto naród miłuje
Ojczyznę buduje;
Hej kolenda kolenda!

Miłujcież się dziatki
Wzajem między sobą,
Tulcie się do matki
Okrytej żałobą;
Gdy tak żyć będziecie
W net wróci jej życie;
Hej kolenda kolenda!

Jezus się ucieszy
Dziś nam narodzony,
Z Miłością pospieszy
Z blaskiem swej korony;
I wolność nam wróci
Z niewoli ocuci;
Hej kolenda kolenda!1

Polska Kolęda
(na melodię: W żłobie leży)

Pośród wielu kolęd śpiewanych 
jeszcze przed wybuchem pierw-
szej wojny światowej wyróżnić 
można kolędę według słów Karola 
Balińskiego zatytułowaną „Polska 
Kolęda”, a śpiewaną na melodię 
„W żłobie leży”. Trzeba pamię-

tać, że wielu Polaków-patriotów 
było zesłanych na Sybir, tułało 
się w obcych krajach. Tęsknili za 
powrotem do wolnej Ojczyzny – 
Polski. Z dala od rodzinnych stron 
nostalgia i sentyment nasilały się 
u nich podczas wigilii oraz świąt 
i okresu noworocznego. Również 
śpiewali ją nasi rodacy w kraju. 
Zaśpiewajmy tę kolędę, składając 
hołd bohaterom narodowym, któ-
rzy nierzadko byli zapomniani na 
poniewierce:

W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować małemu —
Jezusowi, Chrystusowi,
Dziś do nas zesłanemu?
Pastuszkowie, przybywajcie,
Jemu wdzięcznie zaśpiewajcie,
Jako Panu swojemu.

W polskich sercach, niby w żło-
bie,

Leży dziś nasz Pan i Król;
My dziś Boga czujem w sobie,
On nam w radość zmienia ból.
Jego miłość to sprawiła,
Że nas wszystkich zjednoczyła
W jeden węzeł, w jeden ślub,
Więc dzień zbawczy przybliżony,
Głaz grobowy odwalony,
I w kolebkę zmienion — grób!

Już nie w grobie, ale w żłobie,
Z Bogiem staje polski duch;
W niebo wznosi skrzydła obie,
I do lotu wprawia w ruch.
Śmiało, śmiało, Boże ptaszę!
Przeleć całe plemię lasze,
Zanieś smętnym dobrą wieść:
Że nam w sercach Bóg się rodzi,
Gwiazda wschodzi, Polska 

wschodzi,
Chwała Bogu, Polsce cześć!

Oto z nami, tułaczami,
Cały polski klęka kraj;
Co chcesz, Panie, uczyń z nami,
Ale Polsce życie daj !
Przyjmiem chętnie z Twojej ręki,
Wszystkie kary, wszystkie męki,

Ale Polsce męki skróć !
Boże Ojcze, Boże wielki!
W e ź krew naszą do kropelki,
Ale Polsce wolność wróć !2

KOLĘDY Z OKRESU 
PIERWSZEJ WOJNY 
ŚWIATOWEJ

Kolęda Legionistów Polskich
(na melodię: W dzień Bożego naro-
dzenia)

Kolęda poniższa została ułożona 
przez oficerów legionistów w wigi-
lię Bożego Narodzenia w Karpatach 
1914 roku. Występują w jej treści 
autentyczne ważne postacie legio-
nistów. 

W dzień Bożego Narodzenia 
Radość wszelkiego stworzenia.
Dziś w Legionach wielkie święto, 
Ofenzywę rozpoczęto.
Rozpoczęto.

Pan jenerał przodem jedzie,
Do ataku sam nas wiedzie,
A Zagórski robi plany.
Już trzy noce niewyspany. 
Niewyspany.

Jakubowski mu pomaga,
W sztabie wielka to powaga —
A Wyrostek i Dzwonkowski 
Też nie mało mają troski.
Małą troski.

Merwin, co był redaktorem.
Teraz jest żołnierza wzorem;
W kąt nożyce i gazety, 
Jeździ z nami na wedety. 
Na wedety.

Pułkownika Wiszka głowa 
Wszystkich nas tu cudem chowa; 
Gdyby nie on — jużby cała
Polska głodem przymierała, 
Przymierała.

Panie Jezu, Dziecię małe.
Dajże nam zwycięstwo, chwałę. 
Niech w żołnierskiej tej kolędzie 

Chwała Tobie wieczna będzie. 
Wieczna będzie.3

Kolęda żołnierska
(na melodię: Wśród nocnej ciszy)

Słowa tej kolędy ułożył Marian 
Szubert - żołnierz 16. pułku obrony 
krajowej. Osnuta została na tle walk 
na froncie wschodnim w pierw-
szych trzech miesiącach wojny (od 
sierpnia do października 1914 r.), 
obrazująca początkowe sukcesy 
i późniejszy odwrót armii austriac-
kiej.

Wśród nocnej ciszy szmer się 
rozchodzi. 

Moskal z okopów ku nam pod-
chodzi.

Czem prędzej się uformujmy.
Na Moskala wyrukujmy 
Z bagnetem w ręku.

Poszli, znaleźli Moskala w lesie,
Moskal ze strachu spodniami 

trzęsie; 
„Rużie”, ,,szanki“ porzucali,
„Ruki” w górę wyciągali:
„Nie strielaj bracie!”

Tam pod Kraśnikiem było 
wesele:

Nasz pan pułkownik idzie na 
czele, 

Moskale z gór uciekali.
My im krakowiaka grali 
Z naszych „piszczałek”.

Pod Wilkolasem straszny dzień 
nastał, 

Szrapnel z granatem nad nami 
trzaskał. 

Myśmy na to nie zważali.
Moskala za czypel brali,
W tył odsyłali.

Pod Iwangrodem, w krasnej 
Dąbrowie, 

Och, tam batiuszka dostał po 
głowie; 

Tameśmy ich dobrze sprali,
I z piętnaście set zabrali 
Z carskiego pułku.

Ztamtąd przyszliśmy pod Krzy-
wopłoty, 

Tameśmy mieli dużo roboty.
Wzięliśmy się do obrony,
Z nami polskie Legiony dzielnie 

walczyły.

Dajże nam Boże szczęście zwy-
cięstwa,

Brońmy Polacy wielkiego 
męstwa, 

Byśmy z Polski go wygnali 
I na wieki ukarali Tego tyrana.4

Hej! Kolęda
(na melodię: Bracia, patrzcie jeno)

Kolęda ta śpiewana była gre-
mialnie w 3. batalionie II. pułku 
kapitana Hofbauera.

Bracia szeregowcy 
Zważajcie na Boga, 
Że w tym ruskim carze 
Znaleźliśmy wroga. 
On nas wywiódł w tany. 
Skuć nas chce w kajdany. 
Hej! kolęda, kolęda! (bis)

Paweł Glugla

Kolędy patriotyczne
– Od niewoli do wolności

Święta w okopach
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Bracia szeregowcy 
Dobrze się powodzi.
Bo ta ruska małpa 
W pomoc nam przychodzi. 
Nasyła kozaków. 
By prali Polaków, 
Hej! kolęda, kolęda! 
Bracia szeregowcy 
Dobrze zrozumieli, 
I z całym orszakiem 
Za łapy się wzięli. 
Srodze Mochów sprali.
Potem zaśpiewali: 
Hej! kolęda, kolęda!5

Żołnierska kolęda
(na melodię: Lulajże Jezuniu)

Słowa kolędy tej napisał L. Markowski. 
Śpiewana była w IV. pułku Legionistów. 

Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj. 
Choć darmo Ci do snu śpiewa Matula, 
Bo wciąż Ci przerywa spoczynek błogi 
Straszliwy huk armat i blask pożogi. 

Lulajże, lulajże, Dziecię maleńkie. 
Wiem, że Ci sen mącą żałosne jęki. 
To proszą o pomoc nieszczęśni ranni. 
No, bo bój na świecie wrze nieustannie.

Lulajże, Jezuniu, luli, oj luli.
To słyszeć nie będziesz, jak świszczą kule 
Jak wdowy zawodzą, płaczą sieroty. 
Lulajże, Jezuniu, lulajże złoty.

Ty, święta Matulu, utul swe dziecię. 
No, bo mróz okrutny, wiatr śniegiem 

miecie, 
Niech siankiem okryty w żłóbeczku leży. 
Na co ma tak marznąć, jak my żołnierze.

Lulajże, Jezuniu, lulaj spokojnie. 
Lecz uczyń nam łaskę, byśmy po wojnie 

My, biedni tułacze, zdrowi i cali 
Do wolnej Ojczyzny wszyscy wracali.6 

KOLĘDA TUŻ PO 
ODZYSKANIU 
NIEPODLEGŁOŚCI

Bóg się rodzi!
(na melodię: Bóg się rodzi, moc truchleje)

Słowa tej kolędy napisane zostały 
w Dąbrowie Polskie, w grudniu 1918 r., a wiec 
tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości. Jej autor słusznie apelował o zgodę, 
miłość i ufność między wszystkimi Polakami. 
Śmiało można powiedzieć, że nie straciła ona 
również i w obecnych czasach na aktualności. 

Bóg się rodzi, Pan nad Pany, 
Prawa boskie nam przynosi. 
Wolność, równość, równe stany, 
Dziecię niebios dziś nam głosi. 
Pękły niewoli kajdany, 
Wpadli w nie ciemięzcy sami. 
Wolność już staje się ciałem 
I zamieszka między nami. 

W górę serca polskie dzieci. 
Ojczyzna nam zmartwychwstała! 
Od pałaców, chatek kmieci. 
Wszak nasza jest Polska cała! 
Dzięki Stwórcy sercem całem,
Że ujął się za krzywdami. 
Niech równość stanie się ciałem 
I zamieszka między nami. 

Boże Wielki przed Twym tronem 
Zgromadzony lud Twój staje, 
Z czołem w ziemię pochylonem 
Głęboką Ci cześć oddaje. 
Wzbudź w narodzie ufność, zgodę. 
Między wszystkimi stanami. 
Niech po cierpieniach, w nagrodę. 
Miłość mieszka między nami. 

Podnieś rękę, Boże Dziecię, 
Błogosław Ojczyznę miłą, 
W dobrych radach, w dobrym bycie 
Wspieraj jej siłę swą siłą. 
Dom nasz i majętność całą, 
I wszystkie wioski z miastami, 
A słowo ciałem się stało 
I zamieszka między nami.7 

Wszystkim Czytelnikom życzę zdrowych, 
spokojnych i radosnych Świąt Bożego Naro-
dzenia i Szczęśliwego Nowego 2019 Roku. 
Oby zanikły spory, waśnie i uprzedzenia, 
a górowało nad całością dobro naszej Ojczy-
zny – wolnej Polski, o której marzyli i wal-
czyli nasi rodzice, dziadowie i pradziadowie. 
Doceńmy ten wielki fakt, że żyjemy w Polsce 
wolnej i niepodległej. I umiejmy mądrze 
z owej wolności i suwerenności korzystać. Jak 

powiedział nasz wielki Rodak – św. Jan Paweł 
II: „Wolności nie można tylko posiadać, ale 
trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona 
być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra 
prawdziwego lub pozornego”.

Legiony – Wigilia, 1915 r.

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”
Zakliczyn, ul. Kamieniec
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
>> pierwszorzędny chleb i inne wypieki z własnej piekarni
>> powierzchnie i lokale do wynajęcia

Zachęcamy do korzystania z naszych usług!

Głosiciel • Pismo Miasta i Gminy Zakliczyn • Grudzień 2018 • Nr 12 (259) 19

Przypisy końcowe
1 Wenanty Ciesz… Sanoczanin, Kolęda, „Opie-

kun Polskich Dzieci”, R. 1869, nr 36, s. 1.
2 K. Baliński, Polska Kolęda, „Poradnik 

Teatrów i chórów włościańskich. Organ 
»Związku teatrów i chórów włościańskich«“, 
R. 6:1913, nr 11-12, s. 1.

3 Jak to na wojence ładnie... Pieśni żołnierskie 
i legionowe 1914-1919 zebrał Franciszek 
Barański, Lwów- Warszawa, b.r.w., s. 30.

4 Tamże, s. 31-32.
5 Tamże, s. 32.
6 Tamże, s. 32.
7 Tamże, s. 33.



Nasze poszukiwania nie 
dały żadnych rezulta-
tów. Albo brakowało 
tak dawnych ksiąg, albo 

nie było w nich Anny. Zniechęceni 
wróciliśmy do domu.

- Beznadziejna sprawa - jęknęła 
Kasia - wizyty na cmentarzach też 
nic nie dadzą, ich groby dawno się 
zapadły. 

- A może ten bednarz oddał 
rzeźbę? Jego potomkowie mogli 
oddać do budowanej przez Radę 
kapliczki.

- Gadasz głupstwa. Zobaczyłby 
ją Borastus i opisał. Jego rozmówca 
nigdy jej nie widział. Nie potrafił 
jej nawet opisać.

- Rzeczywiście, zapomniałem. 
Prawdopodobnie następne poko-
lenia Paliszów przestały się nią 
interesować. I wszystko przepadło.

- A może - nie dawałem za 
wygraną - potomkowie bednarza 
oddali ją powiedzmy po 20 latach 
Paliszom. A oni ją ukryli.

- To już bardziej prawdopo-
dobne, ale nie zmienia stanu rzeczy. 
Gdzie mogli ukryć? 

- Nie wiem. Ten dom powstał 
na miejscu starego w końcu XIX 
wieku.

- Wszyscy Paliszowie byli stola-
rzami? - spytała, nalewając herbatę.

- Jeden z nich, chyba Krzysztof, 
żyjący na początku XIX stulecia, był 
znanym rzeźbiarzem. Wykonywał 
posągi do pałaców i kościołów. 

- To ważna wiadomość. Mógł 
Głowę wykorzystać.

- W jakim sensie?
- Na przykład jako element inne 

rzeźby. Z czym kojarzy ci się głowa?
- Z Janem Chrzcicielem - odpar-

łem bez wahania - lub Judytą.
- Nie widziałam w żadnym 

kościele posągu Judyty, ale możemy 
poszukać Jana.

- Nasza Głowa nie pasuje. Sama 
mówiłaś o koronie cierniowej.

- Dobry rzeźbiarz przerobi. 
Klejnoty wyjął i schował na czarną 
godzinę.

- Dobry Boże, posądzasz mego 
przodka o złodziejstwo i święto-
kradztwo.

- Ależ nie. Klejnoty na przykład 
oddał do katedry.

- To już lepiej. Jednak teoria jest 
mocno naciągnięta.

- Nic na to nie poradzę. Ślad się 
urwał i tyle. 

Moja żona potrafi, jak to się 
mówi, odwrócić kartkę. Zamyka 
problem i przestaje się nim intere-
sować. Mnie natomiast taka rzecz 
nie daje spokoju. Przepatrzyłem 
w internecie setki rzeźb związa-
nych z Janem Chrzcicielem, a raczej 
z Jego głową, zająłem się też Vera-
ikonami rzeźbionymi i malowa-
nymi. Wszystko na próżno. Głowa 
z takim trudem ocalona dwukrot-
nie przepadła, przynajmniej dla 
mnie. 

***
- Znowu było włamanie - Kasia 

położyła na stole produkty śniada-
niowe przyniesione z pobliskiego 
pawilonu. - Ktoś w nocy wyłamał 
drzwi i splądrował kaplicę. Roz-
mawiałam z sąsiadką. Ona wie 
od swego męża, który jest poli-
cjantem.

- Mam nadzieję - przerwałem 
- że ukradł to straszne malowidło. 
Ten obraz to istna obraza Boska.

- Daj mi skończyć. Złodziej 
wdrapał się na ołtarz, pociął obraz, 

myśląc, że za nim coś jest scho-
wane. Domyślam się, że szukał 
Głowy. To znaczy, że jest ich kilku, 
a przynajmniej dwóch. Oczywiście 
nic nie znalazł.

- Skąd masz pewność?
- Bo nic przy nim nie znaleźli - 

odparła z uśmiechem.
- A, więc został ujęty? Nasza 

policja jest niezawodna.
- Hm, można to tak ująć. 

Owszem, został ujęty raz na 
zawsze. Było ciemno. Ześlizgnął 
się z mensy, spadł na posadzkę 
i rozwalił czaszkę.

- To niemożliwe, żeby… - ciarki 
przeszły mnie po plecach.

- Żeby co? Że to znowu nasz 
kochany biskup. Bardzo możliwe. 
Wierzę w ingerencję z zaświa-
tów. Mam przeczucie, że znaj-
dziemy rzeźbę. Tylko byłabym mu 
wdzięczna za jakieś wskazówki. Na 
razie błądzimy w ciemno.

- To włamanie tłumaczy śmierć 
biednego Kornelka. Nakrył złodziei 
i może usiłował im przeszkodzić. 
Tak czy owak, cała pociecha, że 
kilka niedziel spędzimy jak daw-
niej w katedrze.

- Nie lubisz tego kościółka? - 
spytała.

- Nie lubię pustych przestrzeni 
i kiczowatych obrazów. Nie rozu-
miem też dlaczego graf, który 
zafundował nowy wystrój, nie 
usunął tego szkaradzieństwa. Co 
ci jest? Wyglądasz jakbyś zobaczyła 
ducha.

- Słuchaj, co było na tym obra-
zie?

- Jak to co było. Święci Sebastian 
i Roch na tle obłoków.

- Ale co było w dole?
- Nie pamiętam. Chyba jakiś 

krajobraz. Zresztą nie zauważyłem 
nic szczególnego.

- A ja zauważyłam. Nie chodzi 
o sam krajobraz, ale o coś, co było 
u dołu.

- Ten obraz nie był sygnowany.
- Wiem, że nie był, ale u dołu 

były jakieś litery czy napis. Ciekawa 
jestem, gdzie jest on teraz.

***
Wzmożone przygotowania 

do hucznych obchodów urodzin 
miasta usunęły na razie w cień 
wszelkie inne działania. Kasia 
organizowała wystawę dokumen-
tów w Archiwum, ja natomiast 
zostałem przydzielony do prac 
w nowo powstałym skansenie. 
Z niewiadomych powodów, bur-
mistrz zmienił decyzję, przenosząc 

wystawę z katedry do zrekonstru-
owanego zboru. Skansen odda-
lony kilka kilometrów od miasta 
posiada chaty, wspomniany zbór, 
mały kościółek oraz szlachecki 
dworek, będący ostatnim nabyt-
kiem i traktowany jak wisienka 
na torcie.

Architektura zborów, a szcze-
gólnie wnętrza, są moim zda-
niem straszne. Puste, gołe ściany, 
niewygodne ławy, kojarzą mi się 
z materialną i duchową pustką. 
Przebywając w takich miejscach, 
rozumiem radość nawróconych, 
którym znów dane było podziwiać 
barokowy wystrój świątyni. Nato-
miast dla celów wystawowych taki 
obiekt jest idealny.

Po kilku godzinach tyrania 
wyszedłem na dwór, aby odpocząć 
i spożyć przygotowane przez Kasię 
kanapeczki. Z oddali dobiegały 
głosy etnografów.

- Kołowrotek do chaty pasterza, 
nie, bednarza. Poduchy wyprane? 
Dobrze. Do białej izby. Kołyski 
nie trzeba. Mamy jedną. Skrzynia. 
Chcemy skrzynię. Tutaj, tutaj.

Na dźwięk słów „chata bed-
narza” poderwałem się, upchną-
łem do kieszeni resztę śniadania 
i pobiegłem.

Każda chałupa jest podpisana, 
bez trudu znalazłem więc żądany 
obiekt. Nie wyróżniała się niczym 
szczególnym. Ot, zwykła chata 
z drewnianych bali. Schyliłem 
głowę, wchodząc do niskiej sionki, 
a potem izby. Krysia z Jolą układały 
stertę białych poduch na szerokim 
drewnianym łóżku.

- Jesteś śpiący, to zapraszamy. 
Wygodnie i czyściutko, a i towarzy-
stwo by się znalazło - Jola zmrużyła 
filuternie oko. - Teraz takie rekon-
strukcje są modne. 

- Bednarz spał tu z żoną - odpar-
łem - jeśli pozwolicie przywiozę 
Kasię.

- Ale cnotliwy. Bez Kasi ani rusz. 
- Skąd macie tę chatynę - zmie-

niłem temat - jeden z moich przod-
ków był bednarzem. Może to jego 
chata.

- Bardzo możliwe - Krysia 
przysiadła na brzegu łóżka - zna-
leźliśmy ją rok temu w Brzozówce. 
Była w strasznym stanie. Połowa 
materiału jest nowa. Tylko trochę 
belek nadawało się do powtór-
nego wykorzystania. Reszta to 
proch.

- Było coś w środku?
- Myślisz o wyposażeniu? Abso-

lutnie nic. Prawie pół wieku stała 
pusta.

Brzozówkę odwiedziliśmy 
z Kasią, wertując księgi zmarłych. 
Księgi akurat były, ale bez żadnej 
Paliszównej.

- Oczywiście - stwierdziła Kasia, 
gdy podczas kolacji opowiadałem 
jej o chacie bednarza - tych rze-
mieślników było przynajmniej 
kilku. W tamtych czasach potrze-
bowano dużo beczek na przecho-
wywane produkty i napoje. Jeden 
nie sprostałby zamówieniom. A tak 
na marginesie: przestańmy wresz-
cie ciągle poruszać ten temat, bo 
dostaniesz bzika. Myślisz o tym 
w kółko jak nakręcony.

Poczułem się dotknięty. - Za 
to ty - odparłem zjadliwie - łatwo 
odpuszczasz.

- Mój drogi, nie odpuszczam, 
tylko nie widzę sensu dalszego prze-
lewania z pustego w próżne. Ślad 
się urwał. A zresztą - dodała pojed-
nawczo - przestańmy się kłócić. Ja 
też marzę o znalezieniu tej rzeźby 
i przyrzekam ci - podejmę ślad, 
jeśli tylko pojawi się na horyzoncie. 
Przypuszczam jednak, że dawno 
zaginęła. Drogie kamienie zawsze 
kusiły, świadkowie zginęli bądź 
zmarli. A w czasach, gdy budowano 
na Podzamczu kapliczkę, nikt, jak 
wiemy z Kroniki, nie miał poję-
cia, czym była cudotwórcza Postać. 
Tym bardziej nikt nie znał jej losów. 
Znalezienie jej dziś po tylu wiekach 
byłoby cudem, ale cuda się zda-
rzają. Bądźmy więc dobrej myśli.

***
Zgodnie z umową nie porusza-

liśmy więcej drażliwego tematu, 
co nie oznacza iż zaprzestałem 
mego prywatnego śledztwa. Sku-
piłem uwagę na katedrze, odczy-
tując epitafia, które, jak miałem 
nadzieję, naprowadzą na ślad 
dalszych bohaterów wydarzeń. 
Niestety bez skutku. Potomkowie 
stolarza Wojciecha chowali swych 
bliskich w ziemnych mogiłach, 
pod krzyżami własnej produkcji, 
nie uwidoczniając ich nazwisk na 
murach świątyni.

W kaplicy św. Michała Archa-
nioła marmurowy biskup Christian 
klęcząc, wznosił błagalnie złożone 
dłonie do wyłaniającej się z obło-
ków Madonny. Obraz w ołtarzu 
był ilustracją do legendy. Archa-
nioł stał na łące, zielonej majowej 
łące, mając za plecami rozległy 
pejzaż. Prawą dłoń oparł na mie-
czu, lewą zaś wskazywał niewielką 
przydrożną kapliczkę. Podszedłem 
bliżej, aby dokładnie zobaczyć, co 
kryje w środku. Otóż była tam 
Głowa, w typie Veraiconu. A więc 
Postać była obrazem lub płasko-
rzeźbą. Chusta Weroniki, kryjąca 
umęczone Oblicze.

Ktoś wszedł do kaplicy. - Podą-
żamy tym samym tropem - Kasia 
stanęła obok, wpatrując się w malo-
widło. - Muszę cię zmartwić. 
Czymkolwiek była Postać, nie 
odnajdziemy Jej. Spłonęła w poża-
rze domu, w którym Ją ukryto.

- Jak to możliwe - usiadłem na 
brzegu ławki.

- Opowiem ci w samochodzie. 
Wyjdźmy stąd, trochę zmarzłam. 

Zapięła pod szyją sweter i jeszcze 
raz podeszła do ołtarza. - To chyba 
wizja biskupa Christiana.

- Niekoniecznie - przerwałem 
- o ile pamiętam święty Archanioł 
ukazał mu się w obłokach, a ten 
- wskazałem na malowidło - stoi 
na łące. 

- Ale tak jak w legendzie - upie-
rała się Kasia - wskazuje ręką na 
kapliczkę. I to też nieścisłość. 
Przecież wizerunek znajdował się 
w tym czasie w kościele Pustel-
ników. Chodźmy już, mam wiele 
ciekawych informacji.

W przejściu zatrzymał nas 
ksiądz Jan.

- Aresztuję - zawołał - aresztuję 
i zapraszam na obiad.

- Ależ nie chcemy przeszkadzać. 
Dziękujemy. Właśnie wracamy do 
domu.

- Wrócicie po obiedzie. Po 
odpuście zostało mnóstwo jedze-
nia. Pani Janeczka kazała mi 
znaleźć biesiadników, więc jak 
ewangeliczny gospodarz wysze-
dłem w opłotki. Kochani, nie 
odmawiajcie. Poza tym przypo-
mniało mi się coś, czym chcę się 
z wami podzielić. Nie wiem, może 
to ważne.

Skorzystaliśmy zatem z zapro-
szenia. Obiad rzeczywiście był 
wyśmienity, a deser palce lizać. 
Chwilę potem siedzieliśmy w przy-
tulnym saloniku, delektując się 
kawą z szarlotką.

- Co z naszą kaplicą - zapytałem 
- o ile wiem śledztwo zakończono, 
a ona dalej zamknięta.

- No, cóż - proboszcz zro-
bił zakłopotaną minę - nie chcę 
was martwić, ale prawdopodob-
nie decyzją władz pozostanie 
zamknięta. Jedyny ołtarz został 
zdewastowany i krótko mówiąc nie 
nadaje się do celów liturgicznych. 
Brak nam funduszy na gruntowny 
remont i nowy wystrój.

- To niemożliwe - zawołałem 
oburzony - ona przetrwała najgor-
sze czasy. A teraz tak po prostu ma 
zostać zlikwidowana.

- Znajdź środki, przekonaj 
biskupa - ksiądz Jan westchnął. 
- Sam prosiłem, ale z marnym 
skutkiem. Gdybyście znaleźli wize-
runek, to co innego. Á propos: są 
jakieś postępy w tej materii?

- Owszem - Kasia odstawiła 
pustą filiżankę i wyjęła z torby 
notes. - Z okazji jubileuszu przy-
gotowujemy wystawę archiwaliów. 
Wśród nich znajdują się siedem-
nasto i osiemnastowieczne akta 
sądowe. Przypadkiem natrafiłam na 
sprawę niejakiego Jonasza Rufina, 
cieśli i snycerza, syna Macieja 
Rufina - bednarza, zamieszkałego 
w Paszynce. Byliśmy tam, jednak 
nie znaleźliśmy nic. Otóż ten cie-
śla został oskarżony przez grafa 
Alberta Joachima o ukrywanie cen-
nej rzeźby pochodzącej z katedry, 
którą ukradł jego ojciec. Oskarżony 
przysięgał, że nie posiada niczego 
takiego, a ponadto jego dom jeszcze 
za życia ojca całkowicie spłonął, co 
potwierdzili świadkowie na czele 
z sołtysem wsi. Nagle graf zmie-
nił taktykę. Z oskarżyciela stał się 
dobroczyńcą. Nakazał Jonaszowi 
przenieść się na Podzamcze, gdzie 
dał mu plac i afirmował budowę 
domu i warsztatu. Podejrzewam, że 
chciał go mieć na oku. Jednak jak 
pokazały dalsze wypadki - cieśla 
mówił prawdę.

- A więc - wtrąciłem - Głowa 
rzeczywiście spłonęła… lub - 
dokończył proboszcz - Rufinowie 
wcześniej ukryli ją w innym miej-
scu, bojąc się rewizji. Czy wiecie, 
że zamordowany Kornelek nazywał 
się Rufin i najprawdopodobniej był 
potomkiem tej rodziny.

Nie wiedzieliśmy. Za życia i po 
śmierci nikt nie interesował się 
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garbatym Kornelkiem. Był częścią 
miasta widoczną i zarazem nie-
zauważalną, do którego obecno-
ści przywykliśmy, ale której, wstyd 
przyznać, wcale nam nie brako-
wało.

- Ma ksiądz rację - Kasia 
zamknęła notes - za miesiąc lub 
dwa rzeźba potajemnie mogła 
wrócić do katedry, gdzie ukryli 
ją kanonicy. Takie budynki miały 
mnóstwo schowków i skrytek. 
Ukryli więc, czekając lepszych cza-
sów. A potem zabrali tajemnicę do 
grobu. Chciałam jeszcze zapytać, 
skąd pochodzi ołtarz z kaplicy św. 
Michała?

- Kaplica - odparł proboszcz - 
była połączona z pałacem biskupim. 
W niej biskup Christian odprawiał 
tak zwane ciche msze święte. Była 
to jego kaplica prywatna. Tam mógł 
mieć wizję w czasie zarazy, o ile nie 
jest to tylko legenda. 

- Ale dlaczego - przerwałem - 
Archanioł wskazuje kapliczkę, gdy 
Wizerunek znajdował się w Opac-
twie?

- Bartku - roześmiał się - powta-
rzam, to tylko legenda, nie można 
brać dosłownie jej treści. Ten obraz 
zachwycał biednego Kornelka. Parę 
razy zastałem go klęczącego i wpa-
trzonego z zachwytem w postać 
Archanioła. Na mój widok zry-
wał się i prawie krzyczał: „Bozia 
góra, Bozia góra”, a potem uciekał, 
wymachując rękami naśladował lot. 
Biedny, stary garbusek. Wieczny 
mu odpoczynek.

Nagle doznałem olśnienia. - Czy 
ten obraz - spytałem - nie jest przy-
padkiem ruchomy?

- Nie mam pojęcia - odparł 
zdziwiony. - Skąd ci to przyszło 
do głowy?

- Być może - odparłem - Kor-
nelek znał miejsce ukrycia rzeźby, 
przekazywane w rodzinie. Był 
jednak umysłowo ograniczony 
i nie potrafił prawidłowo prze-
kazać wiadomości. Miał słow-
nictwo małego dziecka. „Bozia 
góra” może oznaczać, że trzeba 
coś podnieść.

- Barokowy ołtarz - dodała 
Kasia - miał często kilka obrazów 
nawijanych na rolki i opuszczanych 
wedle potrzeby, a z tyłu była jesz-
cze wnęka. Idealny i nie budzący 
podejrzeń schowek. Trzeba rzeczy-
wiście sprawdzić, tylko obawiam 
się, czy po tylu wiekach mechanizm 
działa. Mam pomysł. Powierzmy to 
zadanie memu bratu. Mechanika 
precyzyjna to jedna z jego licznych 
specjalności.

- Zatem zapraszam was jutro. 
Zawiadomię kościelnego, by rów-
nież został i oświetlił kaplicę. Mam 
przeczucie, że to będzie nasz wielki 
dzień.

***
Z bijącym sercem stanąłem 

przed ołtarzem. Twarze pozosta-
łych wyrażały również emocje. 
Błysnęło górne światło. Maciek 
zaopatrzony w dodatkową latarkę 
wspiął się na mensę. Badał wgłębie-
nie w płytkiej niszy, boki, a nawet 
ramę obrazu.

- Jest tu rozeta - wskazał na 
niewielką wypukłość - spróbuję ją 
nacisnąć lub przekręcić.

- Tylko uważaj, bo może się 
urwać i wtedy koniec.

- Spokojnie, dam sobie radę.
Próba nie powiodła się. Obraz 

ani drgnął. Rozczarowani, straci-
liśmy już wszelką nadzieję. Tylko 
Maciek nie dawał za wygraną. 
Nadal oświetlał ramę, szukając 
czegoś. W pewnej chwili wydał 
okrzyk triumfu.

- Jest, jest, druga identyczna 
rozeta. Bartek uchwyć ją. No raz, 
dwa, trzy, kręć lekko w prawo. 

Zgrzyt i pisk. Obraz lekko pod-
skoczył i zaczął unosić się w górę. 
Naszym oczom ukazała się wnęka, 
a w niej rzeźba Chrystusa Frasobli-
wego. Tego nie spodziewaliśmy się. 
Maciek ostrożnie wyjął ją i postawił 
na ołtarzu. 

Było to dziwne dzieło. Twarz 
była przepiękna, wyrzeźbiona arty-
stycznie, natomiast Postać spowita 
w karmazynową szatę miała cechy 
ludowych świątków.

Kasia wpatrywała się przez 
chwilę w znalezisko i nagle puknęła 
się ręką w czoło. - Wszystko jasne 
- oznajmiła - ktoś miał genialny 
pomysł.

- Nie bardzo rozumiem - zaczą-
łem.

- Jak to nie rozumiesz. Mia-
łam przeczucie. Ktoś ukrył 
Głowę, tworząc z niej element 
innej rzeźby. Zdjęto też drogie 
kamienie. Popatrzcie, na twa-
rzy są jeszcze wgłębienia, gdyż 
graf poszukiwał jej właśnie ze 
względu na nie. W ten sposób 
zatarto ślad. Gdyby nawet graf 
zobaczył rzeźbę, nie rozpoznałby 
jej. Autor Kroniki Mieszczanina 

znał tajemnicę, pisząc, że jest ona 
dobrze ukryta.

- Czy Rufinowie - zapytałem - 
znali ją również?

- Tego nie wiemy - odparła. - 
Mogli znać, ale bali się przekazać, 
ponieważ Jonasz przysiągł, że nie 
ma z nią nic wspólnego. Kaplica 
zyskała nowy wystrój, więc sprawa 
przestała być aktualna.

- Ale Kornelek - przypomniał 
proboszcz - znał informację, 
tylko, jak słusznie zauważył 
Bartek, nie potrafił jej przeka-
zać. Wiedział, że rzeźby należy 
szukać właśnie tu.

- Tak - potwierdziłem - unosił 
w górę ręce, pokazując, że należy 
obraz podnieść. Najważniejsze, że 
w końcu odzyskaliśmy nasz skarb. 
Wierzę, że testament biskupa Chri-
stiana zostanie wreszcie zrealizo-
wany.

Spojrzałem na marmurowy 
posąg biskupa Christiana. Czy to 
złudzenie? Promień jesiennego 
słońca oświetlił kamienną twarz, 
po której najwyraźniej przemknął 
uśmiech i zniknął wraz ze światłem.
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Filipowice – sklep T. Damian
Faliszewice – S. Biel
Paleśnica – SPAR, A. Spieszny
Paleśnica – sklep St. Woda
Roztoka – sklep K. Soból
Ruda Kameralna – sklep GS
Słona – sklep S. Biel
Stróże – sklep W. Biel
Stróże – sklep P. Soska
Wesołów - sklep J. Drożdż
Wola Stróska – sklep S. Biel
Wróblowice - sklep M. Osysko

Tu kupisz Głosiciela
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Arianie odrzucali doktrynę 
o Trójcy Świętej, uzna-
jąc ją za niebiblijną. Stąd 

też Kościół katolicki uznał ich za 
sektę, a głoszone przez nich teorie 
za herezje ogłosił miejscowy synod 
w Aleksandrii w 319 r., a następnie 
odrzucone jako sprzeczne z wiarą 
Kościoła przez pierwszy od czasów 
apostolskich powszechny, eku-
meniczny sobór chrześcijaństwa, 
zwany soborem nicejskim (w 325 
r.), któremu przewodniczył Kon-
stantyn Wielki. Potępienie ariani-
zmu potwierdził następny sobór 
powszechny – konstantynopoli-
tański I ( w 381 r.). 

W Polsce arianie pojawili się 
w XVI i XVII wieku, a nazwani 
byli Braćmi Polskimi (Socynianie). 
Najbardziej znane ich siedziby to 
Raków i Lusławice. Na ich czele stał 
Faustyn Socyn. Bracia Polscy, zwani 
również arianami (od herezjarchy 
z IV w. Ariusza) lub socynianami 
(od nazwiska Fausta Socyna), inte-
resowali się nie tylko sprawami spo-
łecznymi, lecz przede wszystkim ich 
głównymi zainteresowaniami były 
sprawy teologiczne i religijne. 

Faust Socyn był z pochodzenia 
Włochem urodzonym 5 grudnia 
1539 r. w Sienie, a zmarły 3 marca 
1604 r. w Lusławicach. Jego bio-
grafowie podają, że był włoskim 
reformatorem religijnym, teolo-

giem, polemistą, pisarzem i poetą. 
Wpływ poglądów Socyna na ówcze-
sną Europę zachodnią i środkową 
był znaczący i przyczynił się do 
stworzenia racjonalizmu i kon-
cepcji państwa demokratycznego. 
Pochowany został w Lusławicach. 
Jego grób nakryty był płytą z napi-
sami. O tymże grobie pojawiały się 
co pewien czas notki w różnych 
gazetach i periodykach polskich. 
Poniższy tekst o grobie F. Socyna 
(Socjusza) (w dosłownym zapisie) 
pochodzi z PPS-owskiej gazety 
„Robotnik” z 1932 roku. 

Grób w niełasce
„Skojarzenie wyobrażeń! Praca 

„podświadomego!”. Któż to kiedy 
wyjaśni?

Oto kiedy przechodziłem 
w tych dniach koło grobu „Nie-
znanego Żołnierza”, przypomniał 
mi się naraz inny grób, grób, że tak 

powiem, „żołnierza znanego”, ale 
prawie zupełnie nieznany i zapo-
mniany.

Znajduje się on w nowosądec-
kiem, między Tarnowem a Nowym 
Sączem pod Zakliczynem nad 
Dunajcem, przy drodze, wiodącej 
do Lusławic. 

Jak to wiadomo z książek, Lusła-
wice, wieś i majątek, należący swego 
czasu do magnackiej rodziny p.p. 
Taszyckich, były jedną z główniej-
szych siedzib arjanizmu polskiego, 
jako że p.p. Taszyccy sami byli Arja-
nami. Tu też, właśnie w Lusławicach, 
miała być kiedyś jedna z drukarń 
arjańskich zatem jedno z ognisk 
umysłowego i publicystycznego 
życia Polski z XVII wieku.

To widać. Ślady pozostały. Do 
zabudowań dworskich w Lusławi-
cach — nawiasem mówiąc, była to 
siedziba i „teren operacyjny” Jacka 
Malczewskiego, należy, używany 
dziś jako gumno czy lamus, okazały 
choć posępny, murowany budynek 
w purytańskim stylu, dawny sobór 
arjański, w tym pono purytańskim 
stylu. W ostatnich czasach jakoś 
cicho o tem, ale dawniej znajdo-
wano tu sporo grobów arjańskich, 
zawierających trumny z szkiele-
tami w ciemnych długich szatach 
i myckach na czaszkach z charakte-
rystycznym dla Arjan kałamarzem 
i przyborami do pisania.

Arjanie lubieli pisać i pisali dużo; 
byli namiętnymi publicystami 
i polemistami.

Po pogromie arjańskim, doko-
nanym po wypędzeniu Szwedów 
przez chłopów, przy pomocy ofi-
cerów – szlachty z dywizji Czar-

nieckiego, na podstawie sfałszo-
wanego uniwersału Zygmunta 
Augusta (tego samego sposobu 
użył potem austrjacki starosta tar-
nowski do podniesienia „rabacji 
chłopskiej” w 1846-ym r.) szlachta 
arjańska emigrowała lub wyrzekła 
się herezji. Znowu pan Taszycki 
wzniósł pod Zakliczynem kościół 
i klasztor Reformatów, mający być 
twierdzą duchową przeciw zapę-
dom i zakusom heretyków, „Zwin-
gerem” duchowym i o Arjanach 
ucichło (w rzeczywistości zakon-
nicy przybyli 19 czerwca 1622 
roku, za namową Zygmunta Tarło, 
kasztelana sądeckiego, fundatorem 
pierwszego, drewnianego klasztoru 
był jego syn - Andrzej - przyp. red.).

Ale pozostał jeden grób arjański 
,,nie zakonspirowany”, przeciwnie, 
opatrzony tablicą z wypisanem na 
niej imieniem i nazwiskiem, grób 
słynnego humanisty włoskiego 
oraz Arjanina, który emigrowawszy 
wskutek prześladowania z Włoch do 
Polski, ożenił się z jedną z panien 
Taszyckich, tu, w Lusławicach, na 
nauczaniu i pracy oraz pisaniu 
dzieł naukowych życie spędził i tu, 
zmarłszy śmiercią - nie wiadomo, 
„własną” czy gwałtowną, pocho-
wany został.

Grób jego samotny znajduje się 
przy bocznej drożynie wiodącej do 
Dunajca, a przykryty jest dużą płytą 
kamienną, od rogu do rogu przez 
pół już pękniętą, a chronioną od 
słoty i śniegów bardzo ubogim dasz-
kiem, zdaje mi się z gontów tak, że 
pierwszy lepszy stóg w polu osłonę 
ma lepszą. 

Na płycie wyryte są tylko trzy 
sława: Faustus Socinnus, Siennensis, 
czyli Faust[yn] Socyn, Sjenneńczyk.

Faust Socyn ze Sjenny, Arianin, 
był jednym z najuczeńszych i naj-
sławniejszych humanistów swoich 
czasów. Był jednym z najbardziej 
nieugiętych szermierzy o wolność 
sumienia. Sława jego sięgała od 
Włoch poprzez Polskę do Europy 
północnej, Skandynawji i Holandji.

Wystarczy zajrzeć do pierwszej 
lepszej encyklopedii; z nazwiskiem 
jego związane są dziesiątki łaciń-
skich tytułów dzieł i broszur, które 
kiedyś stanowiły radość, pociechę 
i umocnienie światłych umysłów, 
szukających prawdy. Słowem, jest 
to nazwisko męża szlachetnego 

i uczonego, godnego szacunku, 
a nie obarczonego niczem, prócz 
klątwy kościelnej. Sjenneńczyk 
schronił się do Polski, która dzięki 
swej tolerancji religijnej, cieszyła się 
w świecie humanistycznym bardzo 
dobrą sławą.

Tu znalazł drugi swój dom 
i rodzinę, tu też umarł, utonąw-
szy przypadkiem podczas kąpieli 
w Dunajcu, według drugiej wer-
sji - utopiony przez chłopów jako 
głowa „Nurków”, czyli sekty arjań-
skiej, rozumiejącej przez chrzest 
całkowite zanurzenie się w wodzie 
z głową.

Dość na tem, że teraz tu oto 
jest ten grób przy bocznej drodze 
wiejskiej, pękniętą płytą przykryty, 
chroniony tylko przez nędzny 
daszek, za wsią.

Widziałem go w zimie, na pół 
przysypany śniegiem, na którym 
widniały ślady zajęczych łapek.

Grób kacerza! Ha, taki los! Osta-
tecznie - wszystko jedno! I to dziw, 
że przetrwał do tych czas, że go nie 
zrównano z ziemią, nie zaorano. 

Faustus z pewnością przygoto-
wany był na rzeczy gorsze. Gdzie 
indziej umęczono by go spalono na 
stosie, a prochy rozrzucono by na 

cztery wiatry. Tu trzysta lat już pra-
wie leży spokojnie i nikt nie wydarł 
mu ani piórnika, ani kałamarza.

Nie jest najgorzej. Ale wszystko 
ma swoje granice, płyta zacznie się 
rozpadać i kruszyć, grób

zapadnie się. Należałoby go może 
jakoś zabezpieczyć. Przecie to Socyn 
Sjenneńczyk, uczony, humanista 
włoski, jeszcze jeden dowód na ści-
słość naszych umysłowych i ducho-
wych stosunków z Italją, „dokument 
hinoryczny” relikwja!

Jeśli taką sławą otacza się 
imię  Nulla, włoskiego ochotnika 
z [18]63-go r., jakież honory należą 
się humaniście włoskiemu, który 
stanął w pierwszym szeregu rewo-
lucjonistów ducha polskiego?

Nie jestem jakimś szczególniej-
szym wyznawcą, czy wielbicielem 
Socyna.

I nie o niego mi tu chodzi. Myślę 
po prostu, że grób takiego uczonego 
pisarza i publicysty jest i grobem, 
i pamiątką historyczno-kultu-
ralną, którą należy się opiekować. 
Nie potrzebne jest aż mauzoleum, 
wystarczy cała płyta, sztachetki żela-
zne i dowód, że się wie, że ten grób 
istnieje i że się o niego dba. Mógłby 
to uczynić miejscowy proboszcz, 
gdyby nie fakt, iż Kościół katolicki 
honorów pośmiertnych swym prze-
ciwnikom oddawać nie przywykł. 

Tej rycerskiej zasady nie uznaje. 
Ale ktoś się tem zająć powinien, 
jakiś polsko-włoski komitet czy 
jakaś nowa „Myśl Niepodległa”.

Poruszyłem tę sprawę jeszcze 
i dlatego, iż mam niejasne wraże-
nie, że takich grobów w niełasce 
jest rozrzuconych na obszarze Rze-
czypospolitej więcej, niż się zdaje.

Pozostawienie ich w stanie zanie-
dbania nie licowałoby ani z kulturą, 
ani z tolerancją Polaków.

Bibliografia
(a. sz.), Grób w niełasce, „Robot-
nik. Centralny organ P.P.S.”, R. 
38:1932, nr 328(5031), s. 2.

Paweł Glugla

O grobie Faustyna Socyna 
w Lusławicach

Rycina Faustus Socinus

Płyta na grobie F. Socyna w Lusławicach

Mauzoleum Fausta Socyna w lusławickim parku prof. Pendereckiego

Grób F. Socyna
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W ostatnim numerze Gło-
siciela publikowaliśmy 
archiwalne zdjęcia dostar-

czone nam osobiście na płycie CD 
przez prof. Marka Mietelskiego, prze-
bywającego akurat w domu „pod sło-
necznym zegarem” (autorstwa jego 
brata - Jana), dawnej organistówce 
przy ul. Mickiewicza. Tym razem 
pan profesor podesłał mailowo dwie 
kolejne arcyciekawe scany przedsta-
wiające znane i cenione postaci zakli-
czyńskiego duchowieństwa.

Są to zdjęcie ks. Jakuba Rozwa-
dowskiego i fragment opracowa-
nia Wiktora Bazielicha „Parafialni 
proboszczowie starosądeccy” 
(z charakterystyką ks. Jakuba) oraz 
podziękowanie dla ks. dziekana Jana 
Szczerbińskiego.

- Ksiądz J. Rozwadowski, który 
w latach 1876-1886 był probosz-
czem w parafii zakliczyńskiej i chyba 
udzielał ślubu moim Dziadkom 
w dniu 18.11.1885 r. - pisze prof. 
Mietelski - z dniem 19.01.1886 prze-
niesiony został do Starego Sącza - 
vide praca Wiktora Bazielicha.

Poniżej fragmenty tego opraco-
wania nt. działalności ks. Rozwa-
dowskiego.

PARAFIALNI 
PROBOSZCZOWIE 
STAROSĄDECCY

(…) 19 stycznia 1886 r. zamiano-
wany został proboszczem ks. Jakub 
Jordan Rozwadowski, który w parę 
dni potem zjechał do Starego Sącza. 
Na powitanie wyjechali radni z bur-
mistrzem na czele 5 dorożkami na 
dworzec kolejowy. W czasie uroczy-
stej instalacji wystrzelono moździe-
rzami prochu za 5,07 złr. 

Elenchus sporządzony przez tego 
proboszcza i inne źródła podają, że 
urodził się w 1835 r. w Rostoce, a gim-
nazjum kończył w Nowym Sączu, 
jako bardzo dobry uczeń. Wyświę-
cony został w 1857 r. i był najpierw 
wikarym w Limanowej, gdzie brat 
jego Eugeniusz był zamożnym kup-
cem. W 1862 r., przeniesiony został 
do Tymowej, a w 1876 r. jako pro-
boszcz do Zakliczyna, skąd przeszedł 
do Starego Sącza. Pochodził z pod-
upadłej rodziny szlacheckiej.

(…) Przede wszystkim niemal od 
samego początku zajął się samym 
kościołem i stale interesował się jego 
stanem i urządzeniem. Już w 1889 r. 
sprawił nową monstrancję, do czego 
Rada Miejska przyczyniła się kwotą 
40 złr. W tym samym roku z jego 
inicjatywy naprawiono tzw. bramę 
Świętego Jana, wiodącą od strony 
ul. Farnej na cmentarz kościelny, 
tudzież murowaną figurę tuż pod 
miastem przy gościńcu wiodącym 
do Nowego Sącza. Według rachunku 
uczynionego w t. 1891 koszt tych 
napraw wynosił 146,90 złr. Zimową 
porą 1890/91, z jego inicjatywy i pod 
jego kierownictwem odnowiony 
został najpiękniejszy zabytkowy 
ołtarz Matki Boskiej w kościele 
parafialnym kosztem około 150 złr., 
wyasygnowanych przez Radę Miej-
ską do jego rąk. Na pismo urzędu 
parafialnego, czyli samego Rozwa-
dowskiego, uchwaliła Rada jedno-
razowy datek 500 złr do jego rąk 
„na rekonstrukcję ołtarza wielkiego 
w tutejszym kościele parafialnym 
według przedłożonego planu i datek 

ten wpłaciła w dwóch ratach w 1895 
i 1896 r. Ową bramę „pod św. Janem” 
wyreperowano powtórnie w 1895 r. 
i pokryto dachówką.

W kilkanaście lat później jednak 
zniesiono ją zupełnie. Ale największe 
roboty w kościele zainicjował i prze-
prowadził około 1900 r.

Przemalowano wtedy cały kościół 
od wewnątrz wraz z kaplicam i zakry-
stią, przyozdabiając go paru wielkimi 
obrazami ściennymi. Prace te wyko-
nali malarze Szczurowski, bracia 
Bocheńscy i FeIedyn. Polichromia 
ta choć znacznie przybrudzona trwa 
do dzisiaj. W obrazie umieszczonym 
na ścianie prezbiterium nad zakrystią 
artysta umieścił portret ks. Rozwa-
dowskiego w samym lewym rogu 
u dołu wśród postaci adorujących 
Matkę Bożą. Pozostałe obrazy to: 
Pierścień bł. Kunegundy i Golgota. 
Niestety dzisiaj wszystkie już są nie-
mal zupełnie zniszczone, gdyż malo-
wane są na płótnie, przytwierdzonym 
wprost do muru. Po wymalowaniu 
kościoła sprawiony został ze składek 
parafian piękny świecznik mosiężny, 
przystosowany później do oświetle-
nia elektrycznego. Oporządzony 
został cały kościół także i z zewnątrz, 
sprawiony zegar wieżowy i przelany 
średni dzwon.

Z walną pomocą w sprawie 
malowania kościoła przyszła 
Rada Miejska, która na wniosek 
proboszcza zaciągnęła w miej-
scowej Kasie Zaliczkowej na ten 
cel pożyczkę wekslową w sumie 
4.000 koron, na której amortyza-
cję zobowiązał się Rozwadowski 
wpłacać wszystkie zebrane ofiary 
na odmalowanie kościoła, a część 
kosztów miała pokryć z miejskiego 
funduszu administracyjnego sama 
Rada. Było z tym trochę kłopotu, bo 
Wydział Powiatowy nie zatwierdził 
odnośnej uchwały Rady Miejskiej. 
Zdaje się mimo to pożyczkę podjęto, 
a proboszcz spłacił tylko 400 koron 
w pierwszym roku. Gdy w  r. 1904 ks. 
Rozwadowski otrzymał od cesarza 
500 koron subwencji na te roboty, 
Rada Miejska dowiedziawszy się 
o tym zwróciła się do niego z żąda-

niem, aby sumę tę wpłacił na poczet 
długu 3.600 koron, który zobowiązał 
się spłacić. Nie mam wiadomości, 
czy Rozwadowski wywiązał się ze 
swego zobowiązania. W każdym 
razie Rada Gminna w tymże roku 
dotrzymała obietnicy i złożyła na 
amortyzację długu 1.200 koron.

W tym też czasie komitet kościelny 
z inicjatywy Rady Gminnej zaaseku-
rował kościół i budynki plebańskie. 
W latach 1899-1900 wybudowana 
została nowa obszerna wikarówka, 
a część przypadająca na mieszkań-
ców miasta, wynosząca 6,149,47 k 
oron Rada Miejska pokryła z fundu-
szów kasy miejskiej bez rozdzielania 
jej na ludność. W 1907 r. odnowiona 
została przez miejscowego malarza 
ludowego Lorka statua Matki Boskiej 
umieszczona w oszklonej szafce na 
zewnętrznym północnym murze 
kościelnym. Część kosztu pokryto 
ze składek (107 k) a znaczniejszą 
(502,15 k) z funduszów miejskich.

Gruntownej naprawy wymagały 
od dawna także i zabudowania ple-
bańskie. W 1896 r. plebania pokryta 
została dachówką, kuchnia prze-
budowana, piwnica przerobiona, 
ogrodzenie gruntownie naprawione 
i stodoły pokryte słom ą. (…)

W pierwszych kilku latach pro-
boszczowania ks. Rozwadowski 
nie był członkiem Rady Miejskiej. 
Wybrany został do niej dopiero 
w 1892 r. Z początkiem 1898 r. 
wniósł rezygnację, której jednak 
Rada nie przyjęła z uwagi na koń-
czącą się kadencję i zbliżające się 
nowe wybory. W następnej kadencji 
nie był członkiem Rady, a wszedł do 
niej ponownie z wyborów, jakie się 
odbyły pod koniec 1900 r. W wybo-
rach 1904 r. mimo to znów kandydo-
wał i został wybrany, jednakże w trzy 
miesiące później w niósł rezygnację, 
której Rada Miejska na wniosek dra 
Szayera jednak znowu nie przy-
jęła. Dopiero w następnym, 1905 
r., rezygnacja jego została przyjęta 
z powodu podeszłego wieku i czę-
stych przeszkód służbowych.

(…) Był więc dziekanem staro-
sądeckim, komisarzem biskupim 

klasztoru klarysek i komisarzem 
biskupim dla nauki religii w gim-
nazjum nowosądeckim. Po założe-
niu Seminarium Nauczycielskiego 
w Starym Sączu, czyli od 1903 
przybyło mu jeszcze komisarstwo 
biskupie dla tegoż zakładu. A jako 
dziekan był bardzo ruchliwy: wizy-
tował swój dekanat i uczestniczył 
w uroczystościach poszczególnych 
parafii. Tak np. już w pół roku po 
objęciu parafii starosądeckiej tj. 
28 lipca 1886 r. wprowadzał na 
probostwo w Barcicach ks. Józefa 
Wilmańskiego, dotychczasowego 
dyrektora Żeńskiej Szkoły Klasztor-
nej w Starym Sączu, uczestniczył 
w poświęceniu kamienia węgiel-
nego pod nowy kościół w tejże wsi 
w 1899 r. a w 1901 r. w poświęceniu 
gotowego już kościoła. Po przegląd-
nięciu kronik innych parafii oko-
licznych takich faktów znalazłoby 
się zapewne o wiele więcej. Widać 
też, że był lubiany przez kolegów - 
kapłanów kondekanalnych, którzy 
w 1907 r. urządzili mu w Barcicach 
jubileusz dziekański 30-lecia. 

Gdy się zbliżała sześćsetna rocz-
nica śmierci bł. Kunegundy, pani 
Ziemi Sądeckiej i fundatorki klasz-
toru klarysek, Stary Sącz, w którym 
Kinga spędziła 12 ostatnich lat 
świątobliwego życia i spoczęła na 
wieczność, postanowił obchodzić 
uroczyście ten niezwykły jubileusz. 
Utworzył się w tym celu specjalny 
komitet, a na jego czele stanął ks. 
Rozwadowski. Uroczystości trwały 
cały tydzień od 23 do 31 lipca 1892 
r. Napłynęło na nie około 40.000 
osób, w tym 5 biskupów i około 
200 księży, zakonnic i zakonników, 
delegacje wielu miast i miasteczek, 
nawet spoza b. Galicji. Komitet 
dwoił się i troił, obmyślił i przy-
gotował szczegółowy i obfity pro-
gram kościelny i świecki, postarał się 
o kwatery i noclegi, a nawet o spe-
cjalne pociągi popularne (wówczas 
urządzenie jeszcze bardzo rzadkie) 
z wydatną obniżką przejazdów. Czło-
nek komitetu, nauczyciel Stanisław 
Rosół, wydał broszurę: „Św. Kinga, 
jej klasztor i miasto Sącz Stary”, która  

rozeszła się w dwóch wydaniach. 
W osobnej broszurze opisał same 
uroczystości. Kapelan klasztorny, 
ks. Naturski, także członek komi-
tetu, wydał w osobnych broszurach 
dwa kazania, jakie w tym okresie 
wygłosił. Wszystkim tym dyrygował 
ks. Rozwadowski. Dziś jesteśmy już 
przyzwyczajeni do wielkich i maso-
wych zjazdów i nie trudno nam przy-
chodzi je organizować przy pomocy 
naszych własnych władz i urzędów. 
Przed 60 laty było to jednak wyda-
rzenie niezwykłe, a wysiłek organi-
zacyjny jaki w tę imprezę włożono, 
trzeba ocenić jako nadzwyczajny.

Nie obeszło się zapewne bez 
współudziału ks. Rozwadowskiego 
utworzenie w starosądeckim deka-
nacie nowych parafii, a mianowi-
cie w 1904 r. w Krynicy, w 1911 r. 
w Gołkowicach Polskich i w 1914 
r. w Łomnicy-Zdroju, połączone 
z wybudowaniem i poświęceniem 
nowych kościołów z wyjątkiem Kry-
nicy, która kościół ten już z dawniej-
szych lat posiadała.

Już jako kanonik honorowy 
katedry tarnowskiej obchodził ks. 
Rozwadowski w 1907 r. uroczyście 
50-lecie swego kapłaństwa. Przy tej 
sposobności Rada Gminna nadała 
mu na wniosek dra Szayera hono-
rowe obywatelstwo i imieniem 
miasta wręczyła mu w upominku 
ornat i dwie dalmatyki, co koszto-
wało 500 k. Dyplom obywatelstwa 
honorowego kunsztownie wypisał 
i przyozdobił Marcin Samlicki, któ-
remu zapłacono za to 100 k, ramę zaś 
dekoracyjną wyrzeźbił miejscowy 
snycerz Fr. Hybel za 12 k. Za wieńce 
festonowe i urządzenie dekoracji ple-
banii zapłaciła kasa miejska 60,56 k.

Wszystko to dowodzi, że pro-
boszcz ten był lubiany i ceniony 
przez mieszczan, co zresztą potwier-
dzają i moje osobiste wspomnienia.

W 7 lat później, tj. w 1914 r. prze-
szedł ks. Rozwadowski na emery-
turę i osiadł w Krakowie u sercanek. 
Pamiętano jednak o nim w Starym 
Sączu. Tak np. w 1917 r., gdy obcho-
dził 60-lecie kapłaństwa, na wniosek 
dra Szayera i burmistrza A. Pawli-
kowskiego Rada Gminna przesłała 
mu telegram gratulacyjny. W 10 
lat później na jubileusz 70-lecia nie 
poprzestano już na samych tylko sło-
wach gratulacyjnych, ale na wniosek 
asesora dra Wł. Dyszkiewicza uchwa-
lono dla niego rentę dożywotnią po 30 
zł miesięcznie począwszy od 1 lipca 
1927 r. Ks. Rozwadowski niedługo ją 
pobierał, bowiem zmarł 15 stycznia 
1928 r. dożywszy sędziwego wieku 93 
lat. Na pogrzeb wyjechała specjalna 
delegacja Rady, którą tworzyli bur-
mistrz Szayer, ks. Michał Przywara 
i proboszcz ks. Odziomek, który 
prowadził kondukt żałobny. Nad 
to burmistrz zwołał nadzwyczajne 
posiedzenie żałobne na dzień 23 
I 1928 r. na którym obecni byli niemal 
wszyscy radni (32);  stojąco wysłu-
chali oni odpowiednich przemówień 
burmistrza dra Szayera i radnego ks. 
Odziomka, ówczesnego proboszcza”.

Drugie nadesłane „znalezisko” 
prof. Mietelskiego to „Podziękowa-
nie” dla ks. dziekana Jana Szczerbiń-
skiego od Ogólnopolskiego Komi-
tetu Pomocy Ofiarom Powodzi za 
organizację i kierownictwo akcją 
ratunkową w 1935 r.

Z archiwum rodziny Mietelskich…

Podziękowanie dla ks. SzczerbińskiegoKs. J. Rozwadowski
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Jak wynika z dokumentów, 
do których dotarli dziennika-
rze Rzeczpospolitej i Onetu, 
obecny metropolita gdański 
abp Sławoj Leszek Głódź, 
będący w przeszłości polskim 
wysłannikiem w Watykanie, 
przez blisko sześć lat trakto-
wany miał być przez agentów 
komunistycznego wywiadu 
jako informator. Nadano mu 
też kryptonim BA-10, zaś 
relacje pozyskane od niego 
postrzegać miano jako „cenne 
i wartościowe”.

Nie jest to jednak przypadek 
odosobniony i dotychczas ujaw-
niono ich znacznie więcej. Pozwolę 
sobie w tym miejscu przypomnieć 
dwie interesujące pozycje książkowe 
na temat relacji aparatu bezpieczeń-
stwa z duchownymi: „Donos na 
Wojtyłę” autorstwa Marka Lasoty 
oraz „Księża wobec bezpieki” ks. 
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. 
W swoim artykule skupię się głów-
nie na tej drugiej pozycji.

Ks. Tadeusz Isakowicz-
Zaleski

Na wstępie pragnę podać kilka 
najważniejszych, ale istotnych 
informacji o postaci autora. A cie-
kawa to postać w polskim Kościele 
katolickim, i to zarówno obrządku 
łacińskiego, jak i ormiańskiego. Pod 
koniec lat 70., jeszcze jako semina-
rzysta, współredagował podziemne 
pismo „Krzyż Nowohucki”. Działał 
również w Studenckim Komitecie 
Solidarności. Od 1980 r. był zaan-
gażowany w działalność NSZZ 
„Solidarność”. Za swoją opozycyjną 
działalność w 1985 r. został dwukrot-
nie pobity w Krakowie przez funk-
cjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 
Na podstawie jego historii prześlado-
wania przez SB Maciej Gawlikowski 
w 2006 r. nakręcił film „Zastraszyć 
księdza”.

Jak sam przyznaje, o tym, że w kra-
kowskim oddziale IPN znajdują się 
jego akta, w których występuje jako 
figurant o pseudonimie „Jonasz”, 
dowiedział się z audycji Radia Kra-
ków. (Figurant to osoba sprawdzana, 
kontrolowana lub rozpracowywana 
w ramach sprawy operacyjnej – 
przyp. AG). Gdy usłyszał też, że 
w jego aktach znajduje się kaseta 
wideo nakręcona przez samych 
funkcjonariuszy bezpieki, zawiera-
jąca m.in. jego dwukrotne przesłu-
chanie, jak sam mówi, „przełamałem 
się, i – korzystając z otrzymanego 
wcześniej statusu pokrzywdzonego 
przez system komunistyczny – wystą-
piłem o swoje akta”. 8 października 
2005 r. po raz pierwszy przekroczył 
próg archiwum w Wieliczce. Było to 
dla niego szokujące doświadczenie. 
Najgorszym jednak było odkrycie, 
że wielu gorliwych i wspaniałych 
kapłanów archidiecezji krakowskiej 
– których osobiście znał i cenił - 
w czasach PRL było tajnymi współ-
pracownikami UB i SB. Postano-
wił zwrócić się z tym bolesnym 
dla niego problemem do władz 
kościelnych. Na swój pierwszy list 
nie otrzymał odpowiedzi, w drugim – 
polecono go opiece Matki Bożej, a na 
kolejną prośbę otrzymał odpowiedź, 
że „ są to sprawy, które dzisiaj już 
nikogo nie interesują, i że najlepiej, 
abym – jak argumentowano: dla 
dobra Kościoła – dał sobie z tym 
spokój”.

Na początku 2006 r. postanowił 
zaapelować publicznie do swoich 

współbraci księży o samooczyszcze-
nie. Nie spodziewał się, że te kilka 
zdań apelu stanie się kamyczkiem, 
który poruszy istną lawinę. W tym 
samym czasie rozpoczął też bada-
nia historyczne w archiwach IPN. Ta 
jego działalność spowodowała sporo 
dyskusji na temat lustracji w polskim 
Kościele i spotkała się także z niezro-

zumieniem, a nawet wrogością części 
środowisk kościelnych. Następnie, 
pod kierunkiem profesora Andrzeja 
Zwolińskiego z Papieskiej Akade-
mii Teologicznej w Krakowie, otwarł 
w IPN projekt badawczy pt. „Dzia-
łalność antykościelna Wydziału 
IV Służby Bezpieczeństwa”. Swoje 
badania prowadził w archiwach IPN 
w Krakowie i Katowicach, gdzie są 
zgromadzone akta SB z Krakowa, 
Nowego Sącza, Katowic i Bielska–
Białej. Korzystał też z archiwów 
Departamentu IV oraz Departa-
mentu I MSW w Warszawie. Tam 
znalazł wiele cennych dokumentów 
zachowanych na mikrofilmach.

Zwracał się też wielokrotnie, ale 
bezskutecznie, do Kurii Metropoli-
talnej, prosząc o zajęcie stanowiska 
w tej sprawie i pomoc w opracowy-
waniu dokumentów. Trochę czasu 
upłynęło nim metropolita krakowski, 
arcybiskup Stanisław Dziwisz, powo-
łał komisję „Pamięć i Troska”, której 
zadaniem było zajęcie się problemem 
inwigilacji krakowskiego ducho-
wieństwa w okresie PRL. Jednak ze 
względu na bierność zarówno władz 
kościelnych, jak i nowo powstałej 
ww. komisji, autor książki zaplano-
wał przedstawić efekty swojej pracy 

badawczej w oparciu m.in. o doku-
mentację IPN na konferencji praso-
wej. Odbyła się ona 31 maja 2006 r. 
Reakcją na tę konferencję ze strony 
władz kościelnych był zakaz zajmo-
wania się przez autora publikacji 
tematem współpracy duchownych 
z SB. Krakowska kuria zastosowała 
też wobec niego środki karne z działu 

sankcje kościelne (kanon 1339 
Kodeksu Prawa Kanonicznego). Pod 
wpływem tych nacisków był zmu-
szony zrezygnować z zamiaru ujaw-
nienia tajnych współpracowników 
SB, którzy działali w krakowskim 
środowisku duchownych. Swoją 
rezygnację skomentował jednym zda-
niem: „Przyjmuję tę decyzję w duchu 
posłuszeństwa wobec metropolity, 
do którego zawsze miałem i mam 
szacunek”. Opublikowanie książki 
„Księża wobec bezpieki na przykła-
dzie archidiecezji krakowskiej” – 28 
lutego 2007 r. – wywołało dużo emo-
cji wśród duchowieństwa. A prymas 
Józef Glemp nazwał autora publikacji 
„szukającym sensacji <nadUbow-
cem>”. Jednak później przeprosił za te 
słowa. Autor jest zdania, iż w struktu-
rach zarówno władz kościelnych, jak 
i świeckich „działa wrogie mu lobby 
antylustracyjne”.

Zgromadziwszy tak obfity mate-
riał, będący efektem studiowania 
i analiz akt zgromadzonych w IPN, 
postanowił sporządzić opracowanie 
w dwóch wersjach. Jedna z nich, 
opatrzona przypisami, miała być 
broniona w przyszłości jako praca 
naukowa. Natomiast wersja przed-
stawiona w omawianej publikacji, 

ma  charakter popularno–naukowy. 
Jego zamiarem było przedstawienie 
panoramy postaw księży, pracujących 
w archidiecezji krakowskiej w latach 
1945–1989. I tutaj, celem systema-
tyzacji różnych grup występujących 
w publikacji, posłużę się cytatem 
z przedmowy ks. Zaleskiego. Otóż 
wyodrębnił on następujące omawiane 
grupy:

„- duchowni świeccy inkardyno-
wani (przynależni – przyp. AG) do 
archidiecezji,

- duchowni świeccy z innych 
diecezji, pracujący na terenie archi-
diecezji (dotyczy to głównie księży 
archidiecezji lwowskiej, przybyłych 
po 1945 roku),

- duchowni świeccy studiujący 
na terenie archidiecezji (dotyczy to 
głównie księży z diecezji katowickiej 
i częstochowskiej, których seminaria 
znajdowały się w Krakowie),

- zakonnicy studiujący lub pracu-
jący na terenie archidiecezji,

- zakonnicy i duchowni świeccy 
z innych diecezji, którzy na terenie 
archidiecezji przebywali wprawdzie 
czasowo, np. z okazji pielgrzymek 
papieskich, ale na ich temat zacho-
wały się informacje w archiwach kra-
kowskiej, nowosądeckiej czy bielskiej 
SB”.

Duchowni – tajni 
współpracownicy

Według zasady, którą przyjął autor 
publikacji, ujawnił on wszystkie 
nazwiska funkcjonariuszy UB i SB, 
ich agentów – informatorów, a także 
tajnych współpracowników. Jednak 
zrobił wyjątek dla takiej sytuacji, 
gdy nie było możliwości, a właści-
wie dostatecznej pewności, kto kryje 
się w występujących dokumentach 
bezpieki pod podanym pseudoni-
mem. Pominął też sytuacje, kiedy to 
w dokumentach są opisywane sprawy 
obyczajowe. Jeśli chodzi o duchow-
nych zarejestrowanych przez SB jako 
tajni współpracownicy (TW) - do 
tych wszystkich, których nazwiska 
i adresy udało mu się ustalić - wysłał 
listy z informacjami, że w dokumen-
tach służby bezpieczeństwa znajdują 
się zapisy odnośnie ich rejestracji. Jak 
podaje autor, tylko połowa adresatów 
odpowiedziała. Jednocześnie ma taką 
nadzieję, że w przyszłości pojawią się 
dokumenty, które pomogą poszerzyć 
informacje podane w książce, a także 
rozwiązać tajemnicę pseudonimów, 
które nie zostały do tej pory rozszy-
frowane. 

We wprowadzeniu, które znajduje 
się po przedmowie ks. Tadeusza Isa-
kowicza-Zaleskiego, znajdziemy cie-
kawy rys historyczny ogólnej sytuacji 
powojennej Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem etapów i metod 
walki komunistycznego rządu 
z Kościołem katolickim. Autorami 
są: ks. Józef Marecki, Filip Musiał 
i Ewa Zając. Autorzy przedmowy 
bardzo dokładnie omawiają sposoby 
i etapy pozyskiwania tajnych współ-
pracowników. W latach 1945-1960 
„osobowym środkiem informacyj-
nym” byli informatorzy i agenci, 
a później współpracownicy. Intere-
sujące są etapy pozyskiwania kan-

dydatów. Najpierw funkcjonariusz 
typował kandydata do pozyskania, 
a po otrzymaniu zgody przełożonego 
przeprowadzał tzw. opracowanie, co 
oznaczało dokładną i szczegółową 
inwigilację, która miała na celu uzy-
skanie jak najdokładniejszej wiedzy 
o kandydacie, a konsekwencją tego 
miało być stworzenie jego portretu 
psychologicznego. Jeśli funkcjona-
riusz SB miał pewność, że potrafi 
przeprowadzić skuteczny werbunek, 
zwracał się z prośbą do swojego prze-
łożonego o zgodę na podjęcie próby 
pozyskania kandydata. 

Aby uznać kogoś za tajnego 
współpracownika (TW), to według 
resortu należało najpierw: 

„- dokonać odpowiednich spraw-
dzeń w ewidencji operacyjnej;

- przeprowadzić opracowanie 
kandydata;

- przeprowadzić rozmowę pozy-
skaniową;

- uzyskać pisemne lub słowne 
zobowiązanie do współpracy z SB, 
udzielanie jej pomocy bądź zgodę na 
systematyczny tajny kontakt z funk-
cjonariuszami SB”.

A patrząc z perspektywy TW, 
w zależności od konkretnego przy-
padku, powinien on mieć świado-
mość:

„- podpisania/złożenia ustnego 
zobowiązania do współpracy bądź 
udzielania pomocy czy informacji 
funkcjonariuszowi SB;

- zgody na kontakt (najczęściej 
tajny) z funkcjonariuszem SB;

- udzielania – ustnie lub pisemnie 
– informacji funkcjonariuszowi SB;

- wykonywania zadań zleconych 
przez funkcjonariusza SB;

- pobierania wynagrodzenia – 
w formie pieniędzy, podarunków 
bądź przywilejów ( np. paszportu) 
– od funkcjonariusza SB”.

Jednak każdy przypadek funkcjo-
nariusze bezpieki analizowali osobno, 
w zależności od roli społecznej TW, 
jego osobowości czy też roli odgry-
wanej w społeczności. Na koniec 
krótkiego omawiania przedmowy 
ww. autorów zacytuję ciekawą ich 
konkluzję.

„Zupełnie inną kwestią, którą 
warto zasygnalizować, jest fakt 
wypierania ze świadomości przez 
część dawnych TW współpracy. 
Psychiczne oszukiwanie się co do 
prawdziwej roli, jaką odegrało się 
w przeszłości, nie świadczy jed-
nak o braku świadomości podję-
cia zobowiązania czy świadomości 
utrzymywania pozasłużbowego 
kontaktu z funkcjonariuszami SB”. 
O prawdziwości takiego wniosku 
można się przekonać po dokładnej 
lekturze i analizie odpowiedzi na 
listy księdza Zaleskiego, wysłanych 
do duchownych zarejestrowanych 
przez bezpiekę, znajdujących się 
w załącznikach omawianej publikacji.

Represyjne działania 
władzy

Następnie autor – tytułem wstępu 
do omówienia różnych form inwi-
gilacji – nacisków, szantażowania 
duchowieństwa, omawia ogólne 
zarysy zachowań władz komuni-
stycznych wobec Kościoła kato-
lickiego, ale nie tylko. Represyjne 
działania władzy skierowane były 
także zarówno przeciwko podziemiu 
niepodległościowemu, jak i jawnie 
działającej opozycji. Najdotkliwiej 
odczuł to Kościół w latach 1944–
1956, kiedy to stosowano najsurow-
sze represje. Zamordowano skryto-
bójczo kilkudziesięciu kapłanów, 

Antoni Góral 

Duchowni wobec  
wywiadu PRL
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a prawie tysiąc skazano na karę 
wiezienia na podstawie sfingo-
wanych procesów. Osadzonych 
w aresztach, więzieniach podda-
wano szczególnej presji. Dzięki 
temu starano się wymusić na nich 
zeznania, które nie tylko obciążały 
innych księży, ale też nakłonić do 
współpracy z UB. Niektórzy nie 
wytrzymywali tej presji. 

Przykładem może być ksiądz 
Bolesław Przybyszewski, któ-
rego metropolita krakowski Adam 
Sapieha mianował notariuszem 
kurialnym i kierownikiem archi-
wum, a następnie – w 1949 r. – został 
mianowany kanclerzem kurii. Jego 
karierę jako świetnie zapowiadają-
cego się naukowca przerwało aresz-
towanie przez UB w listopadzie 1952 
r. Postawiono mu zarzut szpiegostwa 
na rzecz Watykanu i USA. W trak-
cie śledztwa trwającego od listopada 
1952 r. do lutego 1953 r. ksiądz Przy-
byszewski zgodził się złożyć zeznania. 
Zostały one wykorzystane przeciwko 
innym pracownikom kurii metro-
politalnej. Aby uzyskać zwolnienie, 
zgodził się na tajną współpracę z UB. 
Przytoczę interesującą notatkę funk-
cjonariusza bezpieki, który tak opisał 
to wydarzenie: „W czasie przepro-
wadzonej rozmowy zgodził się na 
jak najdalej idącą współpracę z rzą-
dem i sam wyraził chęć współpracy 
z organami B.P. w zamian za odzy-
skanie wolności. Był on tak dalece 
załamany, iż stwierdził, że pomimo 
otrzymanego wyroku nie czuje żalu 
do Władzy Ludowej, wiedząc o tym, 
że jest to wina jego własna, którą musi 
odcierpieć. 20 lipca 1953 r. podpi-
sał zobowiązanie do współpracy, 
a za pseudonim przyjął nazwisko 
„S. Krzeszowski”.

W swoich informacjach – na pole-
cenie UB – scharakteryzował m.in. 
wielu proboszczów i pracowników 
kurii, co stanowiło cenne źródło 
informacji dla „zleceniodawców”. 
Te informacje były wykorzystywane 
w celu dalszych akcji represyjnych 
wobec krakowskiego duchowieństwa. 
Przy jego zwolnieniu postarano się 
o pewnego rodzaju kamuflaż. W tym 
samym czasie z aresztu wypuszczono 
kilku innych księży. Po wyjściu na 
wolność nie mógł wrócić na swoje 
stanowisko, gdyż pracujący w kurii 
księża, podobnie jak arcybiskup 
Baziak nie ufali mu i nie powierzyli 
żadnych obowiązków. Po swoim 
uwolnieniu ks. Przybyszewski zerwał 

współpracę z UB. Mimo że bezpieka 
starała się go „przewertować”, czyli 
skłonić pod presją do kontynuowania 
współpracy, ksiądz odmówił dalszych 
kontaktów. Pomimo trudnej sytuacji 
– braku  dostatecznego oparcia we 
własnym środowisku –  które miało 
do niego pretensje o to, że dał się 
złamać, i o to, że w śledztwie zeznawał 
przeciw innym księżom, stać go było 
na bohaterską odmowę. 

25 września 1953 r., w ramach 
represji komunistów wobec Kościoła 
katolickiego,  internowano prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. Dojście 
do władzy Władysława Gomułki 
i jego ekipy spowodowało chwilową 
tzw. polityczną odwilż po Paździer-
niku’56, która przyniosła co prawda 
wolność wielu uwięzionym, ale nie 
trwała jednak długo. Wkrótce wojna 
z Kościołem ponownie nasiliła się. 
Szczególnie narażona na różne formy 
represji władzy komunistycznej była 
archidiecezja krakowska, a w szcze-
gólności Kuria Metropolitalna w Kra-
kowie, które uważano za szczególne 
i niebezpieczne dla nowego ustroju 
ośrodki reakcji i klerykalizmu.

„Niepokorni”
W kolejnym rozdziale autor opi-

suje działania operacyjne bezpieki 
na przykładzie księży: Kazimierza 
Jancarza, Adolfa Chojnackiego 
i Andrzeja Zwolińskiego. Może kilka 
słów o tym pierwszym duchownym. 
Ten charyzmatyczny ksiądz należał 
do grona wielu „niepokornych” 
w Kościele katolickim. Jak podkre-
śla autor, był on tym dla Krakowa, 
a zwłaszcza dla Nowej Huty, kim dla 
Warszawy był ks. Jerzy Popiełuszko. 
Był jednym z prekursorów duszpa-
sterstwa robotników. Współpracował 
z podziemnymi strukturami „Soli-
darności”. Był inicjatorem cotygo-
dniowych mszy św. za ojczyznę, które 
odbywały się w czwartki. Gromadziły 
one kilka tysięcy osób w nowohuc-
kich Mistrzejowicach. Po zamordo-
waniu ks. Jerzego Popiełuszki na te 
czwartkowe msze św. za ojczyznę 
przybywało coraz więcej ludzi.

Ta wielostronna działalność ks. 
Jancarza była uważnie śledzona 
przez SB, o czym świadczą dziesiątki 
sprawozdań, raportów Wydziału IV 
SB. Zwracano uwagę na „negatywny 
wystrój kościoła”, a także, co bardzo 
niepokoiło SB, regularne pojawianie 
się w Mistrzejowicach przedstawi-
cieli środowisk twórczych, „pozosta-

jących na emigracji wewnętrznej”. 
A oto fragmenty dwóch raportów: 
„Niektóre świątynie, zwłaszcza 
kościół o. Kolbego stanowiący nadal 
ostoję nielegalnych działalności, 
tworzą warunki do gromadzenia się 
aktywistów tzw. konspiracji i bezkar-
nego głoszenia wrogich poglądów 
politycznych. (…) Nie należy się 
spodziewać, aby działalność grup 
radykalnych duchownych uległa 
w najbliższym czasie wyraźnemu 
osłabieniu, chociaż przed wizytą 
Jana Pawła II może zostać w pew-
nym stopniu stonowana”. W drugim 
raporcie podkreślono rolę duszpa-
sterza jako animatora wszystkich 
działań: „Szczególne zagrożenie 
stwarza działalność ks. Jancarza 
z parafii Mistrzejowice, skupiającego 
wokół tamtejszego kościoła byłych 
działaczy „Solidarności” i osoby 
związane z nielegalnymi struktu-
rami. Gama działań tego księdza 
jest bardzo szeroka i nieustannie 
się rozrasta (...). Podkreślić należy, 
że parafia ta promieniuje na inne 
ośrodki duszpasterskie, które czerpią 
wzory do własnej działalności”.

Zaangażowanie ks. Jancarza 
w sprawy Solidarności wywoływało 
wśród duchowieństwa różne emo-
cje i postawy. Wielu popierało jego 
działalność, ale byli i tacy, którzy 
uważali, że poprzez swoją aktywność 
ściąga represje nie tylko na parafię 
mistrzejowicką, ale i na całą archi-
diecezję. Także i wyżsi przełożeni 
reprezentowali diametralnie różne 
podejścia do jego zaangażowania. 
Wśród potępiających ks. Jancarza byli 
i tacy, którzy działali z inspiracji SB, 
używając do tego dezintegracji, jako 
jednego ze sposobów walki z Kościo-
łem. W jego otoczeniu działało kil-
kunastu tajnych współpracowników 
– ale, jak pisze autor – na obecnym 
etapie badań nie da się rozszyfrować 
ich pseudonimów. Jednym z nich był 
TW „Tadek”, traktowany przez SB 
jako cenne źródło informacji. Jego 
doniesienia były wykorzystywane 
w środowisku księży do działań 
dezintegracyjnych i do wzmacniania  
niechęci do księdza Jancarza. Według 
esbeckich raportów, TW „Tadek” był 
obdarowywany nie tylko alkoholem. 
Funkcjonariusz prowadzący napisał: 
„TW zwrócił się do mnie z prośbą 
o kupno mu konserw mięsnych albo 
rybnych, gdyż ma robotników do 
budowy kościoła. Konserwy takie 
kupiłem za 2 tys. zł – pokrywając ten 

zakup z funduszu „O”, co rozliczyłem 
jako konsumpcję”.

Działania zapobiegawcze 
i inwigilacja

Kolejny rozdział swojej pracy 
autor poświęca doniesieniom do 
bezpieki przez tajnych współpra-
cowników. Oprócz rozpracowy-
wania niepokornych duchownych 
pion SB do walki z Kościołem 
prowadził tzw. działania zapobie-
gawcze. Ich celem było „monito-
rowanie działalności tych osób, 
których nie poddano jeszcze inten-
sywnemu rozpracowaniu, ale które  
z racji tego, że byli duchownymi, 
znajdowały się w <zainteresowaniu> 
resortu”. Jak autor podaje, figuran-
tami tego typu sprawy byli m.in.: 
„Pedagog”, czyli kardynał Karol 
Wojtyła, „Prefekt”, czyli biskup Jan 
Pietraszko i „Kondor”, czyli ks. Fran-
ciszek Macharski. Akta w sprawie 
tego ostatniego zostały zniszczone, 
ale zachowało się jednak wiele doku-
mentów, dzięki którym można cho-
ciaż częściowo odtworzyć historię 
zdobywania przez SB informacji na 
temat przyszłego metropolity kra-
kowskiego. 

Szczególnie dużo uwagi bezpieka 
poświęcała ks. prof. Józefowi Tisch-
nerowi – duszpasterzowi, publicyście 
i filozofowi, cenionemu przez kar-
dynała Karola Wojtyłę. Ks. Tischner 
stosunkowo często przyjeżdżał do 
swojej rodzinnej Łopusznej. Przy 
okazji często też spotykał się z ówcze-
snym proboszczem – ks. Wacławem 
Cedrą, z którym początkowo był 
w przyjaznych, a później poprawnych 
relacjach. Nie mógł przypuszczać, 
że ten okaże się tajnym współpra-
cownikiem bezpieki, dla którego 
jednym z powierzonych mu zadań 
będzie inwigilowanie jego osoby. 
Działalność tego TW trwała od XI 
1966 r. do XII 1989 r., kiedy to została 
rozwiązana jego współpraca z SB. 
Za swoje „usługi” nie przyjmował 
wynagrodzenia w gotówce, natomiast 
chętnie przyjmował różnego rodzaju 
upominki, np. kiełbasę, koniak, kawę 
czy sportową wiatrówkę z tysiącem 
naboi.

Autor poświęca następne strony 
książki różnym grupom duchow-
nych: przyszłym biskupom, Polakom 
w Watykanie, profesorom i kuria-
listom (pracownikom kurii), dusz-
pasterzom i klerykom. W tej części 
publikacji zajmuje się duchownymi, 
którzy mimo usilnych starań bezpieki 
oparli się werbunkowi. SB, planując 
werbunek wśród księży, intereso-
wała się głównie osobami, które 
uznała za najbardziej wpływowe – 
wybitnymi pracownikami uczelni, 
kurii, duszpasterzami, a także 
przyszłymi biskupami. Jak zazna-
cza ks. Zaleski, „W archiwach IPN 
zachowała się dokumentacja m.in. 
sześciu księży z archidiecezji krakow-
skiej, którzy obecnie pełnią posługę 
biskupią, a którzy w przeszłości byli 
rozpracowywani jako kandydaci na 
TW i oparli się werbunkowi”. I tutaj 
wymienia tych duchownych: kar-
dynałów Franciszka Macharskiego 
i Andrzeja Deskura oraz biskupów 
Tadeusza Rakoczego, Wacława 
Świerzawskiego, Jana Szkodonia 
i Kazimierza Nycza. 

Przy sprawie inwigilowania kar-
dynała Macharskiego i próbach jego 
werbunku warto dodać pewną cie-
kawostkę. Otóż pod koniec lat 60. 
nowym i cennym dla SB  źródłem 
informacji stał się przebywający 

w więzieniu… szwagier księdza 
Macharskiego – Julian Polan–Hara-
schin. Zaproponował on, że w zamian 
za wcześniejsze zwolnienie będzie na 
niego donosił. O jego przydatności do 
współpracy z SB możemy dowiedzieć 
się m.in. z informacji jego prowa-
dzącego: „Potwierdziłem poprzednie 
ustalenia co do współpracy w zakre-
sie rozpracowania środowiska kleru 
krakowskiego i współpracowników 
kard. K. Wojtyły. Uzgodniono rów-
nież, że starał się będzie poprzez 
swojego szwagra ks. Macharskiego 
uzyskać pracę w kurii w charakterze 
radcy prawnego (…)”.

Autor wymienia też pseudonimy 
TW, których użyto do inwigilacji 
ww. duchownych. W stosunku do 
jednego z nich – ks. Wacława Świe-
rzawskiego – opracowano główne 
zadania, polegające na „próbach 
skompromitowania go w jego śro-
dowisku, systematycznym izolowaniu 
aktywu klerykalnego od figuranta 
i pozbawieniu go wpływu na mło-
dzież”. Te próby kompromitacji miały 
polegać na wywoływaniu konfliktów 
między nim, a pozostałymi księżmi 
w jego parafii, fingowaniu spraw 
obyczajowych, a także wysyłaniu 
anonimów zarówno do arcybiskupa 
Baziaka, jak i Episkopatu Polski. 
Prowadzono też przez cały okres 
intensywną obserwację figuranta, 
jego domu, także odwiedzających go 
gości, wśród których była i młodzież.

Współpraca ze Służbą 
Bezpieczeństwa

Następny rozdział poświęcony 
jest pozornej współpracy duchow-
nych ze służbą bezpieczeństwa. Naj-
pierw autor odnosi się do zarzutów 
pojawiających się w dyskusjach na 
temat akt przechowywanych w IPN, 
a odnoszących się do możliwości 
zakładania fałszywych teczek tajnych 
współpracowników. A więc takich, 
które miałyby zawierać wyłącznie 
spreparowane dokumenty. Autor na 
podstawie dotychczasowych analiz 
definitywnie odrzuca taką możli-
wość. Inną sprawą była „nadgorli-
wość” niektórych funkcjonariuszy 
SB, którzy przeprowadzali rejestrację 
„na wyrost” i odnotowywali daną 
osobę jako tajnego współpracownika, 
mimo wyraźnej odmowy ustnego 
czy też pisemnego zobowiązania do 
współpracy, czyli odmowy kontaktów 
czy składania doniesień. 

Kolejny rozdział traktuje o współ-
pracy duchownych zarejestrowanych 
jako informatorzy albo też współpra-
cownicy, którzy później zostali bisku-
pami. Mimo że nie są to duchowni 
archidiecezji krakowskiej, autor zde-
cydował się włączyć ich sprawy do 
swojej publikacji. Pierwsza sprawa 
dotyczy kontaktu informacyjnego 
(KI) o pseudonimie „Fermo”. Na 
podstawie zachowanych dokumen-
tów okazało się, że był to ksiądz 
Julian Paetz, późniejszy arcybiskup 
poznański, zarejestrowany w 1978 r. 
Drugim duchownym, który według 
w/w materiałów podjął współpracę, 
był zarejestrowany pod koniec lat 70. 
jako tajny współpracownik ksiądz 
Wiktor Skworc o pseudonimie 
„Dąbrowski”, ówczesny sekretarz 
biskupa katowickiego Herberta Bed-
norza, a później biskup ordynariusz 
diecezji tarnowskiej. 

Następnie ks. Zaleski opisuje 
działalność kolejnego duchownego, 
którego w tytule rozdziału nazwał 
„Delta – przyjaciel Papieża”. W 2006 
r. Marek Lasota wydał książkę Akta IPN

Głosiciel • Pismo Miasta i Gminy Zakliczyn • Grudzień 2018 • Nr 12 (259) 25



„Donos na Wojtyłę”. Z tej lektury 
można się dowiedzieć, że w oto-
czeniu ówczesnego arcybiskupa, 
a później kardynała Karola Wojtyły 
działało wielu tajnych współpra-
cowników, którzy okazali się bar-
dzo przydatni bezpiece. Chociaż 
autor nie wymienił nazwisk, to po 
kilku miesiącach okazało się, że jed-
nym z TW o pseudonimie „Delta” 
był znany krakowski duchowny. 
W rezultacie badań przeprowadzo-
nych w archiwach Wydziału IV SB 
w Krakowie i Departamentu I MSW 
(mikrofilmy) okazało się, że tym TW  
był ksiądz prałat Mieczysław Maliń-
ski, uważany za jednego z najbliż-
szych przyjaciół Karola Wojtyły.

Kolejną formą represji władz 
PRL w latach 50. w stosunku  do 
Kościoła katolickiego było likwido-
wanie wydziałów teologicznych na 
uczelniach państwowych. Ta restryk-
cyjna działalność władz nie ominęła 
i wydziału na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, który funkcjonował od 1397 
r. Pracę naukową na wydziale teolo-
gicznym w obrębie tej Alma Mater 
Jagellonica kontynuowano bez prze-
szkód jeszcze w pierwszych latach po 
II wojnie światowej. Dopiero w sierp-
niu 1954 r. zlikwidowano ten wydział, 
a naukowcom zaproponowano pracę 
w utworzonej w Warszawie Akademii 
Teologii Katolickiej. Jednak dzięki 
staraniom arcybiskupa Karola Woj-
tyły został utworzony w Krakowie 
Papieski Wydział Teologiczny, prze-
kształcony później w Papieską Aka-
demię Teologiczną. 

Należy wspomnieć, że uczelnia ta  
nie była uznawana przez państwo. 
Władze starały się utrudniać funk-
cjonowanie tej uczelni m.in. poprzez 

stwarzanie problemów z zatwierdza-
niem stopni naukowych, a studiujący 
klerycy nie mieli możliwości odra-
czania dwuletniej służby wojskowej. 
Krakowskie środowisko teologiczne 
stanowiło duże zagrożenie dla władz 
komunistycznych, chociażby ze 
względu na swoją instytucjonalną 
niezależność. Dlatego nie może 
dziwić fakt wzmożonej aktywności 
SB w zakresie werbowania tajnych 
współpracowników. Warto też dodać, 
że oprócz Papieskiego Wydziału Teo-
logicznego działały w Krakowie trzy 
seminaria diecezjalne i kilka zakon-
nych. Tak więc służba bezpieczeństwa 
miała wiele możliwości pozyskiwania 
TW. Ich celem było nie tylko zdo-
bywanie ważnych informacji, ale 
też podejmowanie prób wpływa-
nia na funkcjonowanie seminariów 
duchownych.

W części poświęconej współpracy 
duchownych z komunistycznym apa-
ratem bezpieczeństwa autor oma-
wia też przypadki zwerbowanych 
pracowników Kurii Metropolital-
nej, którą w aktach wydziału IV SB 
w Krakowie nazwano „ośrodkiem 
dyspozycyjnym”. Autor podkreśla, 
że „wprawdzie większość duchow-
nych i świeckich zatrudnionych 
w krakowskiej kurii lub mających 
z nią częsty kontakt odmówiła tajnej 
współpracy z  SB, ale niektórzy dali 
się w nią uwikłać”. 

Swoim „zainteresowaniem” SB 
objęła też dziekanów i wicedzieka-
nów, którzy pomagają biskupowi 
w kierowaniu diecezją. Bezpieka 
miała po jednym lub dwóch tajnych 
współpracowników w każdym deka-
nacie. Wykorzystywała fakt, że kilka 
razy w roku dziekani i ich zastępcy 

spotykali się na kongregacjach dzie-
kańskich. Na nich zaś omawiane były 
najważniejsze problemy i zamierzenia 
na terenach poszczególnych diecezji. 

Grupy inwigilowane 
przez SB

Trudniejsze zadanie stało przed 
SB jeśli chodzi o inwigilację i wer-
bowanie TW w środowiskach zakon-
nych. Powodem tych trudności była 
wewnętrzna solidarność zakonników 
i hermetyczność tego środowiska, 
które z tych właśnie względów było 
bardzo odporne na działania apa-
ratu bezpieczeństwa. Starano się więc 
wykorzystać negatywne zjawiska 
wewnątrz zgromadzeń zakonnych, 
np. konflikty wewnętrzne, wybujałe 
czy też urażone ambicje niektórych 
zakonników, wzajemne animozje. 
Posługiwano się też sprawdzonym 
w działaniach operacyjnych szanta-
żem opartym na kompromitujących 
materiałach. 

Służba bezpieczeństwa pozyski-
wała swoich informatorów i tajnych 
współpracowników nie tylko w wyż-
szych kręgach kurialnych, profesor-
skich czy wśród biskupów, dziekanów. 
Księża pracujący w poszczególnych 
parafiach stanowili bardzo dobre źró-
dło informacji – jak pisze ks. Zaleski – 
„o problemach obyczajowych innych 
duchownych, o księżach sprzyjają-
cych ruchowi oazowemu lub sympa-
tyzujących z opozycją, o nastrojach 
panujących wśród duchowieństwa”. 
Jak wspomniałem wcześniej, aparat 
bezpieczeństwa starał się mieć przy-
najmniej jednego tajnego współpra-
cownika w każdym dekanacie. Ale 
nierzadko było ich dwóch czy trzech, 
którzy – na dodatek – nic nie wiedzieli 

o sobie. Była to więc doskonała oka-
zja sprawdzania wiarygodności ich 
informacji i doniesień. 

Inną grupą, wśród której dzia-
łała SB, byli seminarzyści – klerycy 
seminariów duchownych. Pozyskani 
tajni współpracownicy z tego środo-
wiska stanowili ważny nabytek dla 
aparatu bezpieczeństwa. Dostarczali 
wielu cennych informacji z bardzo 
hermetycznego środowiska, jakim 
były seminaria duchowne. Oprócz 
działalności informacyjnej zwerbo-
wani alumni seminariów duchow-
nych wykorzystywani byli przez SB 
do działań dezinformacyjnych czy 
kompromitujących poszczególnych 
profesorów czy studentów teologii, 
którzy w ocenie władz komunistycz-
nych byli „niewygodni”. Seminarzyści 
mieli też dodatkową, cenną dla służby 
bezpieczeństwa zaletę – pozyskani 
w trakcie studiów klerycy po ukoń-
czeniu seminarium stawali się też 
często agentami i po święceniach. 

Podsumowanie
Na zakończenie swoich informa-

cji na temat omawianej publikacji 
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego 
pragnę podkreślić doskonałe usys-
tematyzowanie informacji, które 
znajduje swoje odzwierciedlenie 
w przejrzystości omawianych tema-
tów. Świadczy to o wielkim wkładzie 
pracy autora, który starał się z dostęp-
nych materiałów znajdujących się 
w archiwach IPN, Wydziału IV SB 
czy Departamentu I MSW wydobyć 
jak najwięcej informacji o posta-
ciach przedstawicieli duchowieństwa 
Kościoła katolickiego współpracu-
jących z aparatem bezpieczeństwa, 
ich motywach działania, trudnych  

niekiedy dylematach wyboru. Jak 
wiemy, wiele akt zostało całkowicie 
zniszczonych lub pozostały po nich 
niewielkie fragmenty. Na podstawie 
przeprowadzonych przez ks. Zale-
skiego badań i analiz dokumentów 
nie udało się – jak na razie –  ustalić 
wielu faktów, podobnie jak przypisać 
z całą pewnością pseudonimów taj-
nych współpracowników do konkret-
nych przedstawicieli duchowieństwa. 

Książka z jednej strony nie należy 
do najłatwiejszych publikacji, ale 
z drugiej strony jest bardzo warto-
ściową pozycją na rynku wydawni-
czym. Pewną barierę dla czytelnika 
mogą stanowić liczne dokumenty, 
fragmenty donosów TW, ocena pracy 
zwerbowanych agentów itp. Ale z dru-
giej strony, one pomagają czytelni-
kowi dogłębniej zrozumieć mechani-
zmy działania aparatu bezpieczeństwa 
wśród duchownych, motywy podjęcia 
czy odrzucenia współpracy. O staran-
nej pracy autora publikacji świadczy 
też dokładny i przejrzysty spis treści. 
Oprócz tytułów i podtytułów poszcze-
gólnych rozdziałów znajdziemy tu 
posłowie, załączniki, a wśród nich 
interesujące odpowiedzi na listy, 
które ks. Zaleski wysłał do duchow-
nych zarejestrowanych przez aparat 
bezpieczeństwa jako tajni współpra-
cownicy oraz wybrane dokumenty. 
W bibliografii znajdziemy spis wyko-
rzystanych przez autora źródeł oraz 
literaturę. Spis treści kończy wykaz 
skrótów i bardzo pomocny alfabe-
tyczny indeks osób wymienionych 
w książce z informacją o stronach, na 
których pojawia się omawiana osoba.

Antoni Góral
FOT. ARCH. IPN
SCAN AUTORA
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Rok 2018 zmierza do końca. 
Za kilkanaście dni będziemy 
świętować Boże Narodzenie, 
a potem finał roku. To był 
bardzo ważny rok: rok 100-le-
cia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, rok wyborów 
samorządowych. 

Był to rok ważnych wydarzeń 
kulturalnych w gminie Zakliczyn; 
przypomnę, że po raz pierwszy 
organizowaliśmy Dożynki Powiatu 
Tarnowskiego, koncert Orkiestry 
Passionart i Chóru „Cantando 
canzoni” w Europejskim Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, 
rekordowe pod względem frekwencji 
Święto Fasoli, Eko-piknik – 100 tys. 
drzewek na 100 lecie niepodległości 
Polski, projekty: edukacyjno-patrio-
tyczny „Z Zakliczyna do Łowczówka”, 
edukacyjno-kulturowy „Spotkania 
Kazimierzowskie u Jordana” i wiele 
innych przedsięwzięć. Przygotowali-
śmy organizacyjnie i merytorycznie 
historyczną wizytę Prezydenta RP 
w Zakliczynie.

Istotną cegiełkę dołożyło też sto-
warzyszenie „Klucz” działające przy 
Zakliczyńskim Centrum Kultury, 
prowadząc w kolejnym, ale ostatnim 
już roku Akademii dla Aktywnych, 
połowę z dziesięciu ośrodków wspar-
cia. „Klucz” był realizatorem Biesiady 
Rycerskiej w Melsztynie, projektu 
grantowego z zakresu ekonomii spo-
łecznej pod nazwą „Pamiątka z Zakli-
czyna”, w wyniku którego wydaliśmy 
unikalną, bo pierwszą w historii, serię 
malowanek dla dzieci oraz zestaw 
pamiątek z Ziemi Zakliczyńskiej 
i przepisy fasolowe zgromadzone 
w naszym archiwum w trakcie kolej-
nych edycji Święta Fasoli.

„Klucz” realizuje program „Uni-
wersytetu Drugiego Oddechu”, który 
cieszy się taką popularnością, że nie 
jesteśmy w stanie zagwarantować 
udziału wszystkim chętnym w tym 
projekcie, dofinansowanym przez 
Ministra Kultury. Wraz z Małopol-
skim Centrum Kultury realizujemy 
wieloletni program grantowy pod 
nazwą Małopolska Szkoła Tradycji, 
w ramach którego działają na terenie 
gminy Mateczniki Tradycji. Dla przy-
pomnienia w ramach Mateczników 
Tradycji w Zakliczynie profesjonalni 
instruktorzy uczą grać na heligonce, 
skrzypcach, kontrabasie i klarnecie. 
W Borowej w ramach Matecznika 
Tradycji odbywają się zajęcia z tańca 
ludowego, w kuźni pana Józefa Gro-
choli w Zakliczynie nauka kowal-
stwa, a w pracowni Stanisława Sochy 
w Faściszowej nauka rzeźby.

Dobrze, z sukcesami, działają 
zespoły afiliowane przy ZCK: Chór 
„Cantando canzoni”, Zespół Tańca 
Nowoczesnego „Vision”, Strażacka 
Orkiestra Dęta „Filipowice”, Zespół 
Folklorystyczny „Gwoździec”. Spraw-
nie działają wydawane przez ZCK 
media informacyjne: portal interne-
towy Zakliczyninfo oraz miesięcz-
nik Głosiciel. Ratusz jest centralnym 
punktem życia społecznego, bo prze-
cież oprócz oferty kulturalnej działa 
tutaj punkt usługowy dla rolników 
(poniedziałki i środy), dyżury leśni-
czego (dwa razy w miesiącu), narady, 
zebrania, sesje Rady Miejskiej i szko-
lenia – ot, choćby trwające od 19 listo-
pada do połowy grudnia cykliczne 
szkolenie realizowane przez krakow-
ską Fundację „Proelio” w ramach 
unijnego projektu adresowanego do 
osób wykluczonych społecznie pod 
nazwą „Chcę – mogę – potrafię”.

To jest bardzo bogaty w wydarze-
nia i szybko mijający rok. Wiele waż-
nych zadań realizujemy dzięki przy-
chylności i pomocy instytucji, firm, 
osób. Jest okazja, aby podziękować 
tym wszystkim, którzy w szczególny 
sposób przyczyniają się do sukcesu 
naszych przedsięwzięć, no, bo jeśli 
po wizycie Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy mam przyjemność odebrać 
telefon z prezydenckiej Kancelarii 
z podziękowaniami i gratulacjami za 
profesjonalne i na najwyższym pozio-
mie działania przed i w trakcie wizyty 
prezydenckiej, to o czymś to świadczy. 
Zatem dziękuję za tę profesjonalną 
pracę załodze ZCK, a w szczególno-
ści Marii Chruściel, Halinie Machel-
-Gaura, Edycie Ramian i Mateuszowi 
Reczkowi, także Stanisławowi Kusia-
kowi i Markowi Niemcowi. Dziękuję 
za bardzo dobrą pracę w środowi-
sku lokalnym Paulinie Siemińskiej, 
Małgorzacie Sosce, Agacie Nadolnik, 
Ewelinie Siepieli oraz Józefowi Wojta-
sowi, stażystce Lucynie Kusion oraz 
odbywającym wcześniej staż w ZCK 
paniom: Joannie Bodzenta i Monice 
Wojtaszek. Dziękuję za bardzo dobrą 
pracę z zespołami instruktorom: 
Adamowi Pyrkowi, Dominikowi 
Malikowi, Pawłowi Potępie, Krzysz-
tofowi Węglarczykowi, Januszowi 
Cierlikowi, Annie Wenc–Zabawie, 
Ewelinie Matug, Januszowi Fudymie, 
Marcinowi Korbutowi, Kazimierzowi 
Dębickiemu, Józefowi Grocholi i Sta-
nisławowi Socha.

Dziękuję Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Zakliczyn Dawidowi 
Chrobakowi, który poprzez swoją 
aktywność dodaje nam pracy, ale 
też stara się nas wspierać skutecznie 
w naszych projektach grantowych 
oraz poszukiwaniu sponsorów. Tak 

przy okazji informuję, że w piątek 
30 listopada zakończył się nabór 
wniosków do programów Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na rok 2019, do których ZCK i Sto-
warzyszenie „Klucz” złożyło 6 wnio-
sków na łączną kwotę ponad 380 tys. 
zł. Liczymy, że przynajmniej połowę 
z tej sumy uda nam się przy wsparciu 
Pana Burmistrza pozyskać. Bardzo 
dziękujemy za pomoc i wspólną pracę 
przy organizacji ważnych przedsię-
wzięć sekretarzowi gminy Januszowi 
Krzyżakowi i Alicji Nosek oraz Mał-
gorzacie Ankier. Zawsze też możemy 
liczyć na wsparcie i współdziałanie 
ze strony szefów: KM-NET Marka 
Sobóla, Elektroinstal Antoniego 
Turka, Sufigs Artura Olchawy, Pre-
zesa Zarządu OSP w Zakliczynie oraz 
jednostek OSP działających w gminie 
Zakliczyn, dyrektorów szkół samo-
rządowych, w szczególności: Józefa 
Gwiżdża, Elżbiety Malawskiej-Pajor, 
Ireny Kusion, Sławomira Ramiana, 
Krystyny Sienkiewicz-Witek, Kazi-
mierza Wojnickiego, także dyrektora 
Krzysztofa Małka i nauczycieli tych 
szkół.

Bardzo cenię sobie partnerstwo 
i wyrozumiałość przy organizacji 
tegorocznych imprez plenerowych 
ze strony właścicieli firmy „Tro-
pic” - Mariusza i Agnieszki Osysko, 
Antoniego Sobóla, Marka Kiełbasy, 
Wiesława Hajduka, komendanta 
Komisariatu Policji w Wojniczu 
Marka Brożka, Małgorzaty Martyki, 
szefów i członków oddziałów stowa-
rzyszenia „Klucz” w Charzewicach, 
Filipowicach, Woli Stróskiej i Faści-
szowej, a i oddzielnie Dawida Matury. 
Trudno byłoby to wszystko ogarnąć, 
gdyby nie Tadeusz Bukry – szef ZUK 
i jego załoga; duże podziękowania 

Panie Kierowniku. Byłoby sporym 
uchybieniem z mojej strony, gdy-
bym nie podziękował burmistrzowi 
Wojnicza Tadeuszowi Bąkowi, także 
starostom tegorocznych dożynek 
powiatowych i gminnych: Zofii 
i Wacławowi Boczkom oraz Lucynie 
i Janowi Zelkom, przewodniczącemu 
Rady Miasta Zakliczyna Kazimie-
rzowi Rybie. Szefowi sołtysów w gmi-
nie Zakliczyn Józefowi Franczykowi. 
Januszowi Flakowiczowi oraz szefom 
organizacji pozarządowych z nami 
współpracującymi. Świetnie nam się 
współpracowało z całym Wydziałem 
Edukacji, Kultury i Turystyki Powiatu 
Tarnowskiego (dyrektor Czesław 
Mida oraz panie: Ania, Kasia, Ela, 
pan Marcelin i Paweł), dyrekcją 
i pracownikami MCK „Sokół” oraz 
Departamentem Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego, panem prezesem 
WFOŚiGW Witoldem Kozłowskim 
(teraz już Marszałkiem) i jego pra-
cownikami.

Dziękuję też sponsorom z terenu 
gminy Zakliczyn, szefowi Zakładów 
Mechanicznych Henrykowi Łabę-
dziowi, Zarządowi Fundacji Lotos 
z Gdańska oraz pracownikom Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego odpowiedzialnym za realiza-
cję programów Ministra. Na koniec 
podziękowanie dla administratora 
Zakliczyninfo Michała Papugi, który 
czuwa nad tym, żebyście Państwo 
mogli spokojnie otwierać i czytać 
nasz portal.

Jak to bywa przy takiej wyliczance, 
pewnie kogoś pominąłem, choć nie 
powinienem, ale na pewno uczyni-
łem to nie z rozmysłem.

Kazimierz Dudzik
fot. Stanisław Kusiak  

i Marek Niemiec

Bardzo ważny rok dobiega końca
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Dobiegły końca rozgrywki 
Zakliczyńskiej Ligi Szacho-
wej 2018. Zwycięzcą Ligi po 
raz trzeci z rzędu okazał się 
Paweł Bober. Przez cały rok 
prezentował najrówniejszą 
formę. Wystąpił we wszyst-
kich turniejach Ligi uzyskując 
na koniec 27 pkt. Dwukrot-
nie okazał się najlepszy 
w turniejach (w Filipowicach 
i w Lusławicach), ponadto aż 
czterokrotnie zajmował dru-
gie miejsce. 

Srebrny medal w Lidze przypadł 
w udziale Kazimierzowi 
Świerczkowi, który zwy-
ciężył w dwóch turnie-
jach - na początku ligi 
i na koniec. Na najniż-
szym stopniu podium 
stanął Mirosław Stec. 
Ostatni dwaj wymienili 
się miejscami w porów-
naniu z ligą w 2017 roku. 
Najlepszym juniorem został Michał 
Słowiński, który w ciągu ostatniego 
roku wykonał niesamowity progres 
w grze. Najlepszą panią po raz drugi 
z rzędu okazała się Kinga Świerczek. 
W rozgrywkach ligi wystąpiło łącznie 
32 zawodników. Wręczenie nagród 
zwycięzcom nastąpi 12 stycznia pod-
czas Walnego Zebrania Członków. 

Oto zestawienie wyników  turnie-
jów Zakliczyńskiej Ligi Szachowej 
2018:

Turniej Startowy ZLSZ - 
01.05.2018 r. – Lusławice
1. Kazimierz Świerczek – 6 pkt,
2. Paweł Bober- 5 pkt,
3. Sławomir Gilar – 5 pkt.
Najlepsza zawodniczka: Kinga Świer-
czek. Najlepszy junior: Michał Sło-
wiński.

Wakacyjny Turniej Szachowy 
– 19.08.2018 r. - Lusławice
1. Mirosław Stec – 6,5 pkt,
2. Paweł Bober – 5 pkt,
3. Janusz Gębarowski – 4 pkt.
Najlepsza zawodniczka: Kinga Świer-
czek.

Turniej Szachowy w Wiosce 
Pozytywnie Zakręconej 
– 30.09.2018 r. - Ruda Kame-
ralna
1. Robert Ogórek – 6,5 pkt,
2. Paweł Bober – 6 pkt,
3. Mirosław Stec – 5 pkt.
Najlepsza zawodniczka: Kinga Świer-
czek. Najlepszy junior: Filip Turczak.

Turniej Szachowy w Filipo-
wicach – 27.10.2018 r.
1. Paweł Bober – 5,5 pkt,

2. Mirosław Stec – 5 pkt,
3. Marek Słowiński – 5 pkt.
Najlepsza zawodniczka : Sara Słowiń-
ska. Najlepszy junior: Filip Turczak.

Turniej Szachowy w Lusławi-
cach – 25.11.2018 r.
1. Paweł Bober- 5,5 pkt,
2. Sławomir Gilar – 5 pkt,
3. Kazimierz Świerczek – 4,5 pkt.
Najlepsza zawodniczka : Kinga Świer-
czek. Najlepszy junior: Marcin Śliwa.

Mikołajkowy Turniej Sza-
chowy w Lusławicach – 
09.12.2018 r.
1. Kazimierz Świerczek – 6,5 pkt,
2. Paweł Bober – 5 pkt,
3. Mirosław Stec – 5 pkt, Najlepsza 

zawodniczka: Kinga Świerczek. 
Najlepszy junior: Michał Słowiń-
ski.

Szachy po zakliczyńsku
Od 25 września do 25 listopada 

br. Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Szachowy Jordan w Zakliczynie 
realizował mały grant finansowany 
z budżetu Miasta i Gminy Zakliczyn 
pn.” Szachy po zakliczyńsku”. 

W ramach tej dotacji rozegrane 
zostały trzy turnieje szachowe (Ruda 
Kameralna, Filipowice i Lusławice), 
zakupiony został program do koja-
rzenia par turniejowych: ChessAr-
biter Pro 2016, dokończone zostaną 
prace nad utworzeniem Biblioteki 
Szachowej, która wystartuje od 1 
grudnia, ponadto doposażono klub 
w niezbędny sprzęt do organizacji 
turniejów i prowadzenia zajęć z nauki 
gry w szachy.

Paweł Bober

Bober wygrywa 
Zakliczyńską Ligę Szachowa 

po raz trzeci z rzędu!
W Mikołajki 6 grudnia br. 
w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej im. Bronisława 
Czecha w Pleśnej rozegrano 
finał powiatu tarnowskiego IX 
edycji Turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbar-
ku” w piłce nożnej chłopców 
w kategorii U-8 /roczniki 2012 
i 2011/. 

W turnieju tym bardzo dobrze 
zaprezentowała się drużyna Szkoły 
Podstawowej w Zakliczynie. Chłopcy 
z klas I występujący w składzie: Kac-
per Gwiżdż, Wojciech Kasprzyk, 
Grzegorz Karpiel, Michał Kuraś, 
Alan Krzystyniak, Adam Malisz 
i Adrian Hajdecki zajęli II miejsce 
w turnieju, ulegając tylko drużynie 
Miejsko-Gminnej Akademii Sportu 
w Radłowie, która została zwycięzcą 
całego finału. Wicemistrzostwo 
powiatu tarnowskiego to olbrzymi 
sukces młodych zakliczyńskich pił-
karzy.

Chłopcy ze Szkoły Podstawowej 
im. Lanckorońskich w Zakliczynie 
- rocznik 2007 i 2008 pozazdrościli 
widać swoim młodszym kolegom 
z rocznika 2011- 2012 tytułu wice-
mistrzów powiatu tarnowskiego 
i podążają ich drogą. Zameldowali 
się już w gronie najlepszych czte-
rech drużyn powiatu tarnowskiego 
XIX edycji Turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbark kate-
gorii U-12!

12 grudnia br. w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Gromniku 
rozegrano turniej półfinałowy XIX 
edycji Turnieju „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” w piłce 
nożnej chłopców w kategorii U-12 
/roczniki 2007 i 2008/, w którym 
wystąpiło 6 najlepszych drużyn 
wyłonionych we wcześniejszych 
eliminacjach w południowej czę-
ści powiatu tarnowskiego: z Cięż-
kowic, Pleśnej, Gromnika, Olszyn, 
gospodarzy - Gromnika i Zakli-
czyna. W turnieju tym bardzo 
dobrze zaprezentowała się drużyna 

Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. 
Chłopcy z klas IVD, VA, VB i VIA 
występujący w składzie: Kornel 
Chryk, Norbert Pach, Jakub Malisz, 
Oskar Wieczorek, Patryk Mliczek, 
Kamil Czech, Mateusz Ogonek, Bła-
żej Kwiek i Marcin Ramian zajęli 
wspólnie z reprezentacją Gromnika 
I miejsce w turnieju. Marcin Ramian 
został królem strzelców turnieju, 
zdobywając 8 bramek. Obydwie 
drużyny powstały we współpracy 
z Akademią Piłkarską „English 

Football” i jak widać współpraca ta 
przynosi wspaniałe efekty. Wkrótce 
do rywalizacji przystąpią dziewczęta 
i także tutaj Szkoła Podstawowa im. 
Lanckorońskich w Zakliczynie ma 
swoje reprezentacje. 

Wyrazy uznania dla chłopaków 
obydwu drużyn za wysiłek i poświę-
cenie oraz walkę sportową do końca 
rywalizacji a przede wszystkim wspa-
niałą dyscyplinę i postawę godną 
sportowca.

Tekst i fot. Ryszard Okoński

Współpraca przynosi efekty!
Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich z Zakliczyna wśród najlepszych 

w XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
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Uwaga! Rozwiązania konkursowe i krzyżówki prosimy nadsyłać  
w zamkniętych kopertach wyłącznie na kuponach zamieszczonych poniżej 

z adnotacją o ochronie danych osobowych.

Poziomo:
 2)  wąwóz
 3)  wybrańcy
 5)  kraj w Europie
 9)  stopień w Policji
 11)  mleko, ser
 12)  bałagan
 13)  rysa, wada
 17)  zabezpiecza dom
 20)  sucha dla psa
 22)  potrzebny w niepogodę
 23)  czarna…

 25)  zawora
 26)  sam. b. NRD
 27)  obok frezarki
 28)  zawodnik w baseballu

Pionowo:
 1)  egzotyczny trunek
 3)  kuzyn strusia
 4)  polski aparat fot.
 5)  mam, tata, dzieci
 6)  do zamiatania
 7)  człowiek łatwowierny

 8)  imię żeńskie
 9)  jezioro w Afryce
 10)  pali w przełyku
 14)  niejedna w talii
 15)  śnieżna zawada
 16)  nie teoretyk
 18)  z Bolkiem
 19)  pojazd kolarza
 20)  dom papugi
 21)  klub żużlowy z Torunia
 23)  niedopałek papierosa
 24)  barwna papuga

KRZYŻÓWKA NR 105 KONKURS GŁOSICIELA
Józef Wojtas to ekonomista i menadżer zamiesz-
kały w Filipowicach. Od 2009 roku prowadzi 
własną działalność gospodarczą w zakresie usług 
księgowo–administracyjnych. Jest absolwentem 
Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 
oraz Wydziału Ekonomii i Stosunków Między-
narodowych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Dwukrotnie w swoim dorobku 
naukowym otrzymywał stypendium Prezesa 
Rady Ministrów. Jest niewątpliwie jednym 
z najzdolniejszych polityków młodego pokolenia 
z gminy Zakliczyn, za którym stoją spektaku-
larne sukcesy w pracy samorządowej. W 2006 
roku, w wieku zaledwie 20 lat, został radnym 
Rady Miejskiej w Zakliczynie, a w kolejnej 
kadencji w latach 2010–2014 był najmłodszym 

w historii zakliczyńskiego samorządu Przewodniczącym Rady Miejskiej. Funkcje 
radnego pełnił przez trzy kadencje do października bieżącego roku. Jest nie tylko 
skutecznym i doświadczonym politykiem samorządowym, ale też zdolnym eko-
nomistą, menadżerem oraz oddanym działaczem społecznym. Od najmłodszych 
lat działa społecznie jako strażak w jednostce OSP Filipowice – od 2011 roku pełni 
w niej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest również członkiem stowarzyszenia „Klucz” 
– Klubu Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej w Filipowicach. Józef Wojtas jest ani-
matorem, organizatorem - i jak jest taka potrzeba - donatorem wielu przedsięwzięć 
kulturalnych i patriotycznych na terenie gminy Zakliczyn. Znany jest również jako 
autor i koordynator wielu projektów unijnych, zdobywając dla swojej miejscowości 
i organizacji, w których działa, wiele środków finansowych.

Nagrody rzeczowe, tj. bony zakupowe ufundowane przez Firmę ANITEX, wylo-
sowały: Marzena Ligęza z Woli Stróskiej i Małgorzata Krakowska z Charzewic. 
Gratulujemy! Bony do odbioru w redakcji.

W bieżącym wydaniu Konkursu, z racji zakończenia obchodów 25-lecia istnienia 
naszego pisma, pytamy o osobę, która zainspirowała pierwszych redaktorów do pod-
jęcia działalności wydawniczej i utworzenia w roku 1993 Głosiciela - Pisma Gminy 
Zakliczyn. To pochodzący z Paleśnicy uczestnik strajków chłopskich, współzałożyciel 
NSZZ RI Solidarność, senator RP, radny sejmiku wojewódzkiego, w latach 90. wójt 
gminy Zakliczyn. O kim mowa?

Odpowiedzi wyłącznie na załączonym kuponie z oświadczeniem o ochronie danych 
osobowych w zamkniętych kopertach prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2019 r. na 
adres: Redakcja Głosiciela, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn (przyjmiemy je również w redak-
cji w ratuszu). Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy dwa bony o war-
tości 50 zł każdy, ufundowane przez Firmę ANITEX, Zakliczyn, ul. Jagiellońska.

KONKURS SPONSORUJE ANITEX

Zakliczyn, 
ul. Polna 2

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło – powiedzenie. Treść hasła 
na załączonym poniżej kuponie z zaznaczonym w kratce oświadczeniem o ochronie danych oso-
bowych prosimy nadsyłać w zamkniętych kopertach na adres redakcji: Głosiciel, Rynek 1, 32-840 
Zakliczyn (rozwiązanie krzyżówki przyjmiemy także w redakcji w ratuszu). Spośród prawidłowych 
rozwiązań wylosujemy dwa, ich autorzy otrzymają bony zakupowe o wartości 50 zł każdy, ufundo-
wane przez Biedronkę w Zakliczynie. Termin nadsyłania rozwiązań upływa 31 stycznia 2019. Hasło 
Krzyżówki nr 104: „Dobrych ludzi nikt nie zapomina”. Nagrody wylosowali: Krystyna Szymańska 
z Rudy Kameralnej i Marek Michalik z Lusławic. Laureatki otrzymują bony zakupowe o nominale 
50 zł do realizacji wyłącznie na stoisku mięsnym AMP w Biedronce, ul. Polna 2 w Zakliczynie, do 
odebrania w redakcji. opr. Antoni Sproski

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

Rozpoznaj – Wyślij – Wygraj zakupy!
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ANITEX
Odzież: damska, męska, młodzieżowa
Zakliczyn, ul. Jagiellońska 4
tel. 14-66-52-145

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakliczyńskie Centrum Kultury i Redakcję Głosiciela, 
Zakliczyn, Rynek 1 (Organizator) danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu 
domowego w celu przeprowadzenia konkursu i krzyżówki. W każdym momencie zgoda może 
zostać wycofana przez kontakt na adres mailowy: głosiciel@zakliczyn.pl.

Hasło krzyżówki nr 105
…………………………………………….

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konkurs Głosiciela Nr 12’2018
Odp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



KARTA
DUŻEJ
RODZINY -15%

Firma RAM-CAR
32–840 ZAKLICZYN
ul. Mickiewicza 20
tel. +48-14-66-52-158

+48-503-097-880
e-mail: ramcar@poczta.onet.pl

Oferujemy:
	sprzedaż	blach	czarnych,	nierdzewnych,	aluminiowych
	cięcie	blach	na	gilotynie	do		max.	6mm	na	długości	3	m
	wypalanie	blach	na	plazmie	cnc	o	polu	pracy	
1000x2000
	gięcie	blach	na	prasie	krawędziowej	do	max.	4	mm	na	
długości	2,5	m
	pełen	zakres	usług	ślusarskich	dla	stali	nierdzewnej,	
czarnej	oraz	metali	kolorowych
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Nawozy - atrakcyjne ceny!
TRANSPORT!

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)

Grzegorz Kwiek
Zakliczyn, ul. Kamieniec (za Domem Towarowym)

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

HURTOWNIA PASZ
koncentraty, mieszanki 
dla trzody, drobiu, bydła, 
królików i in.
śruta sojowa i rzepakowa
folie kiszonkarskie
artykuły zootechniczne, 
karmniki i poidła
wysłodki buraczane

FPUH KRĘG-BUD

Zakliczyn, Rynek 4
Oddział czynny od poniedziałku do piątku  

w godz. 7:30-14:30 oraz w każdą drugą i trzecią sobotę 
miesiąca w godz. 7:30-12:00
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