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Prywatny gabinet psychologiczny
Maria Sula Morys

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

KARTA
DUŻEJ
RODZINY

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony
Wzgardzony okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami,
A Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami.

mgr psychologii,
interwent kryzysowy, bioetyk
Tarnów, ul. Szujskiego 66
tel. kontaktowy: 664-739-500
e-mail: sulamar@poczta.onet.pl
https://sulamorys.pl

-15%

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Zakliczyn
W tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia,
prosimy przyjąć serdeczne życzenia
wewnętrznego spokoju, radości, miłości,
wytrwałości i sukcesów
w dążeniu do wytyczonych celów
oraz błogosławieństwa Bożego
na każdy nadchodzący dzień Nowego 2020 Roku.
Niech świąteczny nastrój sprawi, że będziemy pełni
serdeczności, życzliwości, wiary i optymizmu.
Z nadzieją spoglądajmy w przyszłość, niech Święta
Rodzina z Dzieciątkiem wspomoże dobrym zdrowiem,
da satysfakcję w podejmowaniu wyzwań i przysporzy sił
do pokonywania wszelkich trudności.
Do siego Roku!
Anna Moj
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dawid Chrobak
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
wraz z Radnymi Rady Miejskiej
i pracownikami Urzędu Miejskiego

Nowy sztandar,
wielki patron

60 lat ZSP!

Diamentowy Jubileusz Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych awizowało już gustowne zaproszenie opatrzone liczbą 60. wtopioną w diament
z sylwetką marszałka Piłsudskiego.
W oficjalnym programie wiele wydarzeń w klimacie okazałej Gali, a zarazem spotkania towarzyskiego kadry
i absolwentów po latach. Kopa lat!
- zdawało się słyszeć z każdego kąta
szczelnie wypełnionej hali sportowej ZSP, która nabrała w tym dniu
odświętnego wystroju i charakteru.
Początek Święta Szkoły stanowiła
koncelebrowana, uroczysta Msza
św. w kościele parafialnym pw. św.
Idziego. odprawiona pod przewodnictwem - mimo zdrowotnej niedyspozycji - ks. proboszcza Pawła

Startowali dla
Niepodległej
Jubileuszowa 25. edycja Ulicznego
Biegu Niepodległości stanowiła
główny akcent gminnych obchodów
Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. Program
święta wzbogacony o uroczystą
Eucharystię w kościele parafialnym
pw. św. Idziego, której przewodniczył ks. proboszcz Paweł Mikulski,
z udziałem Strażackiej Orkiestry

Mikulskiego. Ważnym momentem
w liturgii było poświęcenie nowego
sztandaru i ucałowanie rąbka proporca przez wspomnianego duchownego oraz dyrektora ZSP Krzysztofa
Małka. W składzie pocztu sztandarowego: rodzice i nauczyciele: D.
Kosakowski, Leszek Kraczkiewicz,
Agnieszka Fior - absolwentka szkoły,
obecnie nauczyciel w ZSP.
- Szczególnie w historii szkoły
zapisał się rok 1991, wtedy to zostało
utworzone Liceum Ogólnokształcące,
a w dniu 11 listopada zostało nadane
Zespołowi Szkół Zawodowych imię
Józefa Piłsudskiego...
O historii i perspektywach placówki opowiada w wywiadzie dyr.
Krzysztof Małek. Czytaj na str. 4
Dętej „Filipowice pod batutą Dominika Maoik, dzielił się na trzy części
oraz grantowe spektakle ZCK przeprowadzone w innych terminach.
Do XXV edycji Ulicznego Biegu
Niepodległości w Zakliczynie zgłosiło się 202 zawodników i zawodniczek. Biegacze (i widownia) uczcili
tym samym 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zawody zorganizowało Stowarzyszenie SOKÓŁ Zakliczyn, sędziował Robert Kraj. Każdy uczestnik
utrzymywał medal i batony regeneracyjne, najlepsi na poszczególnych
dystansach dodatkowo puchary,
upominki i dyplomy. Nagrody ufundowali i wsparli organizację biegów
następujący mecenasi: Województwo
Małopolskie, Starostwo Powiatowe
i Gmina Zakliczyn.
Czytaj na str. 12

Dzień 16 października br. zapisze
się w dziejach Szkoły Podstawowej
w Filipowicach, ale i społeczności
parafialnej i lokalnej, jako jeden
z najważniejszych. Tegoroczne
obchody miały potrójnie uroczysty
wymiar. Po pierwsze szkoła obchodziła 130-lecie istnienia. Po drugie:
otrzymała długo wyczekiwane imię
– swoistą, indywidualną tożsamość.
Po trzecie: wraz z patronatem św.
Jana Pawła II otrzymała sztandar,
czyli „coś pomiędzy hymnem państwowym a przysięgą” – jak zaznaczył Wielki Polak, Kardynał Stefan
Czytaj na str. 11
Wyszyński.

Kapitalny
Star 266M
Zarząd jednostki OSP Filipowice
sprowadził niedawno swój średni wóz
bojowy Star 266 M po 2-miesięcznym
kapitalnym remoncie. W triumfalnym, wieczornym wjeździe odnowionego i oświetlonego pojazdu do
wsi przy sygnale syreny towarzyszył
tłum mieszkańców i szpaler filipowickich druhów. Ich zaciekawienie
i radość można zaobserwować na
profilu facebookowym.
Pojazd zaprezentowano również podczas gminnych ćwiczeń
na Kamieńcu. Będzie świetnym
uzupełnieniem gotowości bojowej
i dyspozycji filipowickich druhów
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Czytaj na str. 19
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60 lat ZSP: historię i legendę tworzą ludzie
Rozmowa z Krzysztofem Małkiem - Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie

- Gratulując diamentowego
jubileuszu podległej Panu
placówce przy ul. Grabina,
zapytam na wstępie naszej
rozmowy o najważniejsze
momenty w historii szkoły.
Które okresy wyróżniłby
Pan?
- Dziękuję za gratulacje, jest mi
niezmiernie miło, że szkoła, którą
mam przyjemność kierować ma
okazję do świętowania. Sądzę, że
jubileusz Szkoły Przysposobienia
Zawodowego w Zakliczynie, której
kontynuatorem jest Zespół Szkół
Ponadpodstawowych, to ważna
rocznica dla mieszkańców regionu.
Historię i legendę miejsc czy instytucji tworzą ludzie – ich decyzje i czyny,
osobowości i postawy, zachowania
i działania. Tak jest także z historią
szkoły, która – od sześćdziesięciu lat
– tworzy swoją kronikę, pisaną biografiami ludzi dokładających cząstkę
siebie do wspólnego dzieła.
Ważnych wydarzeń w historii
szkoły jest wiele. Bez wątpienia należy
zaakcentować jej początek, etap organizacji. W listopadzie 1959 r. inspektor oświaty w Brzesku – Władysław
Kowal - otworzył w Zakliczynie dwuletnią Szkołę Przysposobienia Zawodowego, kształcącą na kierunkach:
krawiec i szewc-rymarz. Od tego
wszystko się zaczęło. Szkoła dzieliła
swą siedzibę ze szkołą podstawową
funkcjonująca w rynku.
Kolejny, ważny moment to 1 września 1972 roku – wówczas oddano
do użytku warsztaty szkolne na tzw.
Dużym Łęgu, gruntach przekazanych
przez Spółkę Pastwiskową. Było to
niezbędne ze względu na wzrastającą liczbę uczniów oraz konieczność
kształcenia praktycznego. W nowoczesnych, jak na owe czasy, warsztatach znalazły się pracownie: ślusarnia,
kuźnia, spawalnia, stolarnia, dział
elektryczny, obróbki mechanicznej,
ciągników rolniczych i naprawy
maszyn.
Ważnym rokiem w historii szkoły
był 1984, w którym po raz pierwszy
przeprowadzono nabór do Liceum
Zawodowego o kierunku krawiec
konfekcyjno-usługowy. W konsekwencji w styczniu 1988 r. w Zakliczynie miała miejsce pierwsza studniówka, w maju pierwszy egzamin
maturalny. Dyrektorem Szkoły
w roku 1990 r. został Jerzy Soska,
który wytyczył nowoczesny i wizjonerski sposób jej zarządzania.
Szczególnie w historii szkoły zapisał się rok 1991, wtedy to zostało
utworzone Liceum Ogólnokształcące,
a w dniu 11 listopada zostało nadane
Zespołowi Szkół Zawodowych imię
Józefa Piłsudskiego. Prężnie rozwijająca się szkoła miała jednak ograniczenia, były nimi warunki lokalowe. Z inicjatywy Dyrektora Jerzego
Soski powołano Społeczny Komitet
Budowy Szkoły. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, poparciu inicjatywy
przez Radę Gminy, ówczesnego wójta

Ślubowanie na sztandar

Dyrektor Małek - gospodarz uroczystej gali

– śp. Stanisława Chrobaka, Kuratorium Oświaty w Tarnowie w roku
1993 podjęło decyzję o rozpoczęciu
inwestycji. Pięć lat później - 1 września 1998 w nowym budynku szkoły
odbyła się ogólnopolska inauguracja
roku szkolnego.
Od stycznia 1999 roku wraz
z wprowadzeniem reformy administracji organem prowadzącym
szkołę zostało Starostwo Powiatowe
w Tarnowie.
Wydarzeniami, wartymi odnotowania, są przeprowadzone w szkole
imprezy sportowe o randze ogólnopolskiej, mam na myśli Mistrzostwa
Polski Seniorów w Podnoszeniu
Ciężarów. Zawody te kwalifikowały polskich sztangistów na, o ile
dobrze pamiętam, XXVIII Igrzyska
Olimpijskie w Pekinie oraz kolejne
w Londynie. Rozgrywane zawody,
poza zmaganiami na pomoście
były okazją do spotkania medalistów olimpijskich w naszej szkole:
Zygmunta Smalcerza, Waldemara
Baszanowskiego, Szymona Kołeckiego, Marcina Dołęgi, Bartłomieja
Bonka, Adriana Zielińskiego. Motorem tych działań był śp. Marek Gołąb,
również medalista olimpijski z Meksyku. Przy okazji może warto przypomnieć kilka innych, znanych postaci,
które mieliśmy przyjemność gościć
w naszej szkole. Skorzystali z naszego
zaproszenia m. in. prof. Małgorzata
Grzegorzewska, prof. Władysław
Chałupka, prof. Stanisław Konturek,
płk. Jerzy Pertkiewicz, Jerzy Grałek,
czy Kazimierz Jarosz – Sprawiedliwy
Wśród Narodów Świata. Dopowiem
też, że specjały naszych kucharzy
w czasie pobytu na Jamnej smakował Prymas Polski Wojciech Polak
oraz że podobno najładniejsze selfie
z Andrzejem Dudą – Prezydentem
RP - ma Kasia nasza uczennica.
Przywołałem kilka zdarzeń z dziejów Szkoły, ale trudno jest wyróżnić któryś z okresów, aby inne nie
pozostały w cieniu. Moim zdaniem
wydarzeniem przełomowym, które

wywarło istotny wpływ na dalszy bieg
wydarzeń była budowa i oddanie do
użytku nowego budynku szkoły przy
ul. Grabina.
- Kolejny sztandar, kolejna
nazwa szkoły, kolejna reforma oświaty… Trudno było
przystosować się do zmian?
- Jak już wspomniałem, poprzedni
sztandar został nadany w 1991 roku
Zespołowi Szkół Zawodowych.
Kolejna zmiana nazwy placówki
została wymuszona reformą, uważam, że świętowanie jubileuszu było
dobrą okazją do przyjęcia nowego
sztandaru. Zmiana nazwy, konieczność aktualizacji danych w wielu
instytucjach, wymiana pieczęci, to
widoczne elementy zewnętrzne, nie
wymagają one jednak dużego zaangażowania. Ważniejsze i bardziej
absorbujące jest wprowadzenie
zmian w obszarze dydaktyki. Nie
mam jednak zwyczaju narzekać, bo
do niczego konstruktywnego to nie
prowadzi. Pełniąc od 2011 r. funkcję wicedyrektora do spraw dydaktycznych, w związku z poprzednią
reformą „przerabiałem” już zmianę
podstaw programowych, ramowych
planów nauczania, wyodrębniania
poszczególnych kwalifikacji w zawodach, wprowadzania nowych egzaminów z przygotowania zawodowego.
Kilka lat temu, w maju uczniowie
klasy trzeciej Liceum przystępowali
do „nowej” matury, a klasy czwartej
Technikum do „starej”. Nie boję się
kolejnych wyzwań. Pamiętam słowa
podróżnika Marka Kamińskiego,
który w jednej z swych książek pisał,
że spełnienie i prawdziwą satysfakcję można osiągnąć nie wtedy, gdy
pławimy się w nadmiarze wrażeń,
lecz gdy przezwyciężamy trudności. Każda istotna zmiana w naszym
życiu, tak osobistym, jak i zawodowym, niesie ze sobą pewne obawy,
to naturalne. Niepewność przed
nowym, nie do końca znanym, nie
może jednak paraliżować naszych
działań. Zmiany są wpisane w nasze
życie, również zawodowe. Właściwe
przygotowanie merytoryczne, dobra
organizacja pracy, kompetentni
zastępcy oraz pracownicy admi-

nistracji, znający priorytety pracy
nauczyciele oraz dobra atmosfera
w szkole sprawiają, że nie boję się
nowych wyzwań. W razie ewentualnych niepowodzeń nie należy szukać
winnego – raczej szukać przyczyny.
- Jakie wyzwania stoją
przed Zespołem Szkół
Ponadpodstawowych w Zakliczynie? Pojawi się korekta kierunków i szkół? Jak
wygląda nabór?
- Naszym marzeniem jest budowa
przy szkole wielofunkcyjnego boiska
sportowego o nieurazogennej
nawierzchni. Pewne kroki zostały
poczynione. Został złożony przez
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
wniosek wraz z projektem o dofinansowanie zadania do Ministerstwa
Sportu w ramach programu „Sportowa Polska”. Trzymamy kciuki.
Jeżeli chodzi o kierunki kształcenia, to wszyscy zastanawiamy się
co nas czeka w przyszłości. Według
badań ponad 40% zawodów znanych
obecnie zostanie zastąpiona pracą
maszyn w ciągu najbliższych 25 lat.
Bezpiecznym kierunkiem rozwoju
są zawody kreatywne, wymagające
nieszablonowego działania. Czeka
nas, a na pewno młodych ludzi, ciągłe
uczenie i crossowanie umiejętności,
interdyscyplinarność. W szybko
zmieniającym się społeczeństwie
istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej są takie umiejętności, jak: umiejętność rozwiązywania problemów,
krytycznego i kreatywnego myślenia,
zdolność do współpracy, myślenia
komputacyjnego.
Analizując losy absolwentów
naszej szkoły oraz barometr zawodów, nie widzimy dzisiaj potrzeby
zmiany kierunków kształcenia.
Zakładamy utrzymanie zapotrzebowania na dobrych fachowców
w branży budowlanej, mechanicznej,
gastronomi czy szeroko rozumianym
sektorze usług związanych z turystyką. Oczywiście, szeroką perspektywę dalszego kształcenia umożliwia
Liceum Ogólnokształcące. Nie znaczy
to, że nie jesteśmy otwarci na zmiany.
Zastanawiamy się nad każdą rozsądną propozycją i nie wykluczamy

wprowadzania zmian. Ścieżkę proceduralną związaną z uruchomieniem
nowego kierunku już przerabiałem.
W bieżącym roku szkolnym Technika
obsługi turystycznej zastąpił Technik organizacji turystyki. Zmiana na
pozór kosmetyczna jednak formalnie
– wymagała uzyskania pełnej zgody
na rozpoczęcie kształcenia w nowym
kierunku.
Nie mamy problemów z naborem.
Szkoła, którą mam przyjemność kierować, jest największą w powiecie tarnowskim. 8 listopada, podczas uroczystych obchodów diamentowego
jubileuszu szkoły, starosta tarnowski
publicznie potwierdził, że również
najlepszą. Dziękujemy wszystkim,
którzy nam zaufali.
- W jakie kondycji są warsztaty szkolne?
- Integralną częścią kształcenia
zawodowego są zajęcia praktyczne.
W ubiegłym roku szkolnym zakończony został projekt „Termomodernizacji obiektów dydaktycznych
Powiatu Tarnowskiego”, którego
zakres robót obejmował prace przy
budynkach warsztatów szkolnych.
Realizacja projektu pozwoliła nie
tylko na zmniejszenie emisji toksycznych związków do atmosfery i na
poprawę efektywności energetycznej
budynków, ale także stworzyła bardziej sprzyjające warunki dla zdrowia
ich użytkowników. Wyraźnej poprawie uległy estetyka, warunki nauki
i pracy. Budynki są odpowiednio
docieplone, zmodernizowane, ze
sprawnymi instalacjami i wydajnymi
energetycznie systemami grzewczymi. Całkowity koszt projektu to
ponad 1 mln 200 tys. zł. Przy okazji
serdecznie dziękuję kierownikowi
warsztatów - Bogdanowi Jaszczurowi
oraz pozostałym nauczycielom praktycznej nauki zawodu za pomoc oraz
pełne zaangażowanie podczas realizacji zadania.
Od stycznia 2020 roku przystępujemy do realizacji kolejnej edycji
projektu „Mistrzowie w Zawodzie”,
którego celem jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w placówkach Powiatu Tarnowskiego.
Planowany jest zakup wyposażenia
do pracowni zawodowych, do Zakliczyna trafi sprzęt za kwotę ponad
500 tys. zł. Projekt zakłada ponadto
organizację szeregu kursów, szkoleń
zawodowych czy kursów interdyscyplinarnych kończących się uzyskaniem twardych kwalifikacji.
Realizacja wielu przedsięwzięć nie
byłaby możliwa, gdyby nie pełne zrozumienie i dobra współpraca z organem prowadzącym szkołę – Starostwem Powiatowym w Tarnowie.
Przy okazji nadmienię, że w okresie minionych wakacji nastąpiły
pewne zmiany, zrealizowano projekt Ministerstwa Sportu - Otwartą
Strefę Aktywności. Szkoła dołączyła
również do programu Ministerstwa
Cyfryzacji, została doposażona
w niezbędny sprzęt do rozbudowy

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

REDAKCJA: 32-840 Zakliczyn, Rynek 1
Redaktor naczelny: Marek Niemiec, tel. 14-628-33-31
e-mail: glosiciel@zakliczyn.pl
Nakład: 1000 egz.
Ukazuje się od 1993 roku ISSN 1231-4641

WYDAWCA:
Zakliczyńskie Centrum Kultury
32-840 Zakliczyn, Rynek 1, tel. 14-628-33-30
Dyrektor: Kazimierz Dudzik

DRUK: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec

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
innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia
wnoszonych spraw. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się
w siedzibie Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
pocztą elektroniczną: dyrektor.zck@op.pl lub listownie pocztą tradycyjną.
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Sztandar to honor i chluba

szerokopasmowego Internetu - Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
- Z których efektów pracy
oświatowej i organizacyjnej
w ZSP jest Pan szczególnie
dumny?
- Efektem angażowania się szkoły
w liczne przedsięwzięcia, współpracy
z różnymi instytucjami jest rozpoznawalność placówki nie tylko w środowisku lokalnym oraz świadomość
naszych uczniów, że nie ma dla nich
rzeczy niemożliwych, a lokalizacja
szkoły nie przekłada się na jej prowincjonalność. Dowodzą tego wysokie wyniki uczniów osiągane podczas
egzaminów zewnętrznych, maturalnych, potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie, konkursów interdyscyplinarnych. Dokonania edukacyjne
uczniów, przyznawane stypendia
naukowe, laury olimpijskie, wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej
potwierdzają wysoką jakość pracy
szkoły. Losy naszych absolwentów
dowodzą, że nie tylko w dużym mieście można osiągnąć sukces.
Trudno, tak na gorąco, wskazać
najważniejsze sukcesy szkoły, nie sposób jednak zapomnieć te najbardziej
spektakularne, gdy odbiór nagród
miał miejsce w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie. Mam na myśli: laury za
projekt „Moja szkoła – szkołą przedsiębiorczości”, statuetkę „Promotora
ekologii”, wyróżnienie indywidualne
dla laureata ogólnopolskiego konkursu literackiego „Mój Arsenał”.
Nasi uczniowie w trzech ostatnich
edycjach zdobywali laury olimpijskie
podczas finału centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Mamy finalistkę Olimpiady
Turystycznej. Zespół dwuosobowy
naszych uczniów zajął drugie miejsce
w Finale Ogólnopolskich Mistrzostw
Młodych Mechaników – imprezy
towarzyszącej Motor Show w Poznaniu. Wielokrotnie laureatami finału
wojewódzkiego Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego byli nasi uczniowie.

Cieszę się ze współpracy z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
oraz Krajowym Funduszem na rzecz
Dzieci, dzięki którym uczniowie mają
możliwość w uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wybitnych
naukowców z całej Polski w ramach
tzw. Szkoły Lusławickiej.
Mam świadomość, że nie wszystkie efekty pracy dydaktycznej oraz
wychowawczej są w pełni mierzalne.
Niezależnie od podejmowanych
przez nas działań, szczególne miejsce
w kształtowaniu charakterów naszych
uczniów zajmuje wychowanie patriotyczne. W uznaniu naszych zasług
szkoła została odznaczona Złotym
Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej. Trudno też, nie być dumnym z uczniów, którzy w ubiegłym
roku tańczyli poloneza na zakliczyńskim rynku dla Prezydenta Rzeczpospolitej.
Moją radość budzą również małe
sukcesy. Pozyskania profesjonalnego
masztu przed szkołę czy sukcesu
w 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego
Województwa Małopolskiego. Dzięki
uzyskaniu blisko 2500 głosów, jednym z zwycięskich zadań realizowanych przez urząd marszałkowski
będzie „Wirtualny biznes – realne
kompetencje”.
Kierowanie ZSP, który tworzą: 600 uczniów w 24 oddziałach
i 76 pracowników, traktuję bardzo
poważnie. Mam dwóch zastępców,
na których zawsze mogę liczyć. Staram się nie budować na kontroli,
a raczej na zaufaniu, nie oczekuję
perfekcji – oczekuję postępu. Nie
mam monopolu na wiedzę, staram
się nie być nieomylnym nadzorcą,
raczej moderatorem. Patrzę optymistycznie w przyszłość, swą postawą
próbuję zarażać pozostałych.
- Dziękuję za rozmowę
i gratuluję zacnego Jubileuszu.
Rozmawiał: Marek Niemiec
fot. Michał Papuga

Ogłoszenie o sprzedaży działki
Sprzedam 34-arową działkę budowlaną,
położoną w całości w Zakliczynie n. Dunajcem,
przy ul. Ruchu Oporu. Na działce prąd, gaz, woda,
kanalizacja. Idealna pod inwestycję.
Bezpośrednio od właściciela, bez pośredników.
Wiadomość: tel. 14-66-52-416
(Krystyna Cygan, dzwonić wieczorem).

Doceniona była i obecna kadra szkoły

Goście Diamentowego Jubileuszu

W imieniu gości gratulował i dziękował b. burmistrz Kazimierz Korman

Pragnę gorąco podziękować za udział w uroczystości następującym osobom,
które uświetniły Jubileusz
ZSP. Są to:
Roman Łucarz – Starosta Powiatu
Tarnowskiego
Tomasz Stelmach – Wicestarosta
Powiatu Tarnowskiego
Irena Kusion – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tarnowskiego
Artur Puciłowski – dyrektor delegatury KO w Tarnowie
Józef Gwiżdż – radny Rady
Powiatu Tarnowskiego – organu
prowadzącego szkołę
Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
Ks. Paweł Mikulski - Proboszcz
Parafii pw. Św. Idziego reprezentowany przez wikariuszy
Ojciec Gwardian Nataniel Marchwiany - Proboszcz Parafii pw.
Matki Bożej Anielskiej Ojców Franciszkanów w Zakliczynie
Kazimierz Korman – Honorowy
Obywatel Miasta i Gminy Zakliczyn
Adam Balas – Dyrektor ECMKP
w Lusławicach
Inspektor Mariusz Dymura –
Komendant Miejski Policji w Tarnowie, reprezentowany przez Dariusza
Pawlinę
dr Robert Janczur - Dyrektor ds.
dydaktycznych wydziału mechanicznego Politechniki Krakowskiej
Swoją obecnością zaszczycili
ponadto przedstawiciele instytucji oświatowych Starostwa Powiatowego w Tarnowie, dr Ryszard

Mysior – koordynator dokształcania zawodowego, dyrektorzy szkół
ponadpodstawowych, poradni
psychologiczno-pedagogicznej oraz
dyrektorzy szkół podstawowych
i przedszkola z terenów gmin: Zakliczyn, Czchów i Gromnik.
Marek Soból – radny Rady Miejskiej, Zofia Górnikiewicz – przewodniczącą oddziału ZNP w Zakliczynie, Małgorzata Chrobak – dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, Ryszard Kuczyński – dyrektor
Domu Pogodnej Jesieni Zakliczynie,
Maria Kwiek – Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Zakliczynie,
Romana Nosek - Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej im. o. Jana
Góry w Zakliczynie.
Bardzo się cieszymy z obecności osób piastujących w przeszłości
stanowiska kierownicze w naszej

Prezentacja nowego sztandaru ZSP

szkole. Są to: Jerzy Soska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, dla nas
przede wszystkim dyrektor szkoły
w latach 1990-2010. Są z nami byli
wicedyrektorzy oraz kierownicy
warsztatów szkolnych. Świętują
razem z nami przedstawiciele Rady
Rodziców tej obecnej z przewodniczącą Marzeną Musiał oraz byłych
Rad Rodziców.
Przedsiębiorcy, partnerzy, przyjaciele szkoły:
Robert Barys - prezes Fundacji ProDriver (wydział rozwoju
powiatu), Dariusz Mikołajek, który
reprezentuje Grupę Azoty JR Chemicznego, Kamil Pijanowski - reprezentujący firmę Litwiński, przedstawiciel firmy Inducomp - sąsiada
szkoły.
Witam serdecznie byłych pracowników szkoły, którzy w swej
dalszej karierze zawodowej związali
się z innymi podmiotami, witam
oczywiście wszystkich zgromadzonych nauczycieli, pracowników
administracji i obsługi, emerytów
i rencistów, jak również wszystkich
zgromadzonych uczniów.
Witam gości oficjalnych, równie
gorąco witam wszystkich niewymienionych, którzy zechcieli przybyć tutaj, aby poczuć się cząstką,
pięknej wspólnoty związanej
z zakliczyńska szkołą, by wspólnie
uczcić jubileusz 60-lecia funkcjonowania połączony z nadaniem
nowego sztandaru.
Krzysztof Małek
fot. Michał Papuga
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Diamentowy Jubileusz Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych

Poczet sztandarowy u stóp ołtarza

Diamentowy Jubileusz Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych
awizowało już gustowne zaproszenie opatrzone liczbą 60.
wtopioną w diament. W oficjalnym programie wiele wydarzeń
w klimacie okazałej Gali, a zarazem spotkania towarzyskiego
kadry i absolwentów po latach.
Kopa lat! - zdawało się słyszeć
z każdego kąta szczelnie wypełnionej hali sportowej ZSP, która
nabrała w tym dniu odświętnego wystroju i charakteru.
Początek Święta Szkoły stanowiła
koncelebrowana, uroczysta Msza
św. w kościele parafialnym pw. św.
Idziego. odprawiona pod przewodnictwem - mimo zdrowotnej niedyspozycji - ks. proboszcza Pawła

Poświęcony sztandar przyjmuje dyrektor szkoły

Mikulskiego. Ważnym momentem
w liturgii było poświęcenie nowego
sztandaru i ucałowanie rąbka proporca przez wspomnianego duchownego oraz dyrektora ZSP Krzysztofa
Małka. W składzie pocztu sztandarowego : rodzice i nauczyciele: D.
Kosakowski, Leszek Kraczkiewicz,
Agnieszka Fior - absolwentka szkoły,
obecnie nauczyciel w ZSP.
Następnie uroczysty przemarsz
w takt werblistki Wiktorii Krakowskiej, kolumną ze sztandarami szkół,
nauczycieli i zaproszonych gości oraz
barwny korowód uczniów szkoły
zmierzały ku tablicom pamiątkowym
związanym z osobą patrona szkoły
- marszałka Józefa Piłsudskiego,
usytuowanym na froncie pierwszego
budynku szkoły (dawna powszechna
fundacji Lanckorońskich) w Rynku.

Takich żołniersko-niepodległościowych akcentów było więcej

Przemarsz do Rynku

Tamże słowo i złożenie wiązanek
kwiatów przez Dyrektora Szkoły
i Burmistrza Zakliczyna. Ta część
programu zakończyła się rozformowaniem pocztów sztandarowych
i przejazdem do placówki na Grabinie na akademię.
Prowadzący Galę: Julia Ogonek
i Dominik Szczepański, zaraz po
powitaniu gości przez dyrektora
Małka ogłosili, że „uroczystość
będzie miała trochę nietypowy przebieg, gdyż włączyliśmy się w akcję

„Szkoła do hymnu” organizowaną
przez MEN, bowiem o godzinie 11:11
odśpiewamy ponownie „Mazurka
Dąbrowskiego”.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, przy wtórze werblistki,
nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru i zaprzysiężenie pocztów sztandarowych. Sztandarowy pochylił
sztandar, zaś Dyrektor uklęknąwszy
ucałował jego płat, a następnie przyjął sztandar od rodziców, wypowiadając formułę do wszystkich zgro-

madzonych: „Przyjmując sztandar,
wyrażam serdeczne podziękowanie
za tak cenny dar, pragnę zapewnić,
że będzie on symbolem wartości,
które są fundamentem pracy wychowawczej w naszej szkole”. Następnie
odbywa się przekazanie sztandaru
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie
pocztowi sztandarowemu. Pierwszy
skład pocztu sztandarowego szkoły
tworzą: chorąży - sztandarowy Konrad Majewski, asysta – uczennice:
Joanna Nowak i Nikola Czajka.
Sztandarowy prezentuje sztandar.
Asysta przytrzymuje jego płat w trakcie prezentacji. Opiekun pocztu
sztandarowego - Maria Soska - dokonuje prezentacji sztandaru:
„Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach 100 na 100 cm
i obszyty jest złotą frędzlą. Główna
strona sztandaru to Awers: stanowi
zielony płat sztandaru. Zieleń jest
symbolem nadziei i wolności. Centralne miejsce zajmuje wyszywany
wizerunek patrona naszej szkoły Józefa Piłsudskiego – patrioty, bohatera, doskonałego stratega i wybitnego polityka, który charyzmatyczną
postawą dawał dowód ogromnego
poświęcenia i umiłowania swojej
Ojczyzny - Polski. Postać patrona
otoczona jest srebrnym i złotym napi-

Wyróżnienia Dyrektora

Z okazji Jubileuszu ZSP dyrekcja placówki przyznała specjalne,
jubileuszowe statuetki.
- Dzisiejszy dzień jest dla mnie
szczególny – jako osoby pełniącej zaszczytną funkcję kierowania
Zespołem Szkół oraz prywatnie,
jestem jej absolwentem - powiedział
na wstępie dyr. Małek, wręczając
pamiątkowe statuetki.
- Zapraszam panią Aleksandrę
Ludwę - Serce Szkoły od 1978 roku.
Pragniemy wyróżnić pana, który był
nie tylko budowniczym tej szkoły,
ale i wytyczył nowoczesny i wizjonerski model zarządzania szkołą
w latach 1990-2010 - zapraszam
pana Jerzego Soskę.
Szanowni Państwo, szkoła nie
jest jednostką samofinansująca się.
Jakiekolwiek działania nie byłyby
możliwe, gdyby nie dobry gospodarz
– organ prowadzący szkołę, a tym
zapewne jest pan Starosta Powiatu
Tarnowskiego. Zapraszam serdecznie pana Roman Łucarza - Starostę
Powiatu.
Organem prowadzącym szkołę
jest Starosta, jednak na trwałe funkcjonujemy na terenie gminy Zakliczyn. Gospodarz terenu, mimo iż
nie jesteśmy placówką bezpośrednio
mu podlegającą, dba o nas i wspiera
w realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć. Zapraszam pana Dawida
Chrobaka – Burmistrza Miasta
i Gminy Zakliczyn.
Pragniemy wyróżnić i docenić
osoby, które przez lata zarządzały
szkołą. Zapraszam na scenę panie:
Justynę Wiatr – córkę pani Anny

Olszańskiej. Szanowna pani dyrektor Szkoły w latach 2002-2010, łącznie - 29 lat pracy;
Janinę Papugę - szanowna pani
wicedyrektor szkoły w latach 19901993, ogółem 27 lat pracy;
panów: Jana Karpiela - kierownika warsztatów szkolnych w latach
1973-1974;
Henryka Lasotę - kierownika
warsztatów w latach 1980-1996,
łącznie 34 lata pracy;
Jacka Świderskiego – syna pana
Stefana Świderskiego, kierownika
warsztatów szkolnych w latach
1996–2000 z 30-letnim stażem;
Józefa Bolechałę - kierownika
warsztatów szkolnych w latach 20042015, 23 lata pracy.
Atmosfera panująca w szkole
z pewnością wpływa na efekty pracy
i sprawia, że wiele osób pragnie
pozostać tu na dłużej. Pragniemy
wyróżnić tych, którzy poświęcili tej
szkole co najmniej 25 lat swojego
życia. Zapraszamy panie i panów.
Wandę Kubik - z nami od 1966
roku; Eugeniusza Kukulskiego od 1988 roku; Józefa Krawczyka
- od 1972 roku; Edwarda Ogonka
- od 1988 roku; Zbigniewa Bałczyńskiego - od 1989 roku; Agatę
Bojdo-Miłkowską - od 1989 roku;
Joannę Dobrzańską - od 1987
roku; Ewę Jurek - od 1988 roku;
Marię Kozub - od 1986 roku;
Martę Kwaśniewską-Kobylarczyk - od 1994 roku; Jadwigę

Kwiek - od 1980 roku; Mariusza
Lasotę - od 1992 roku; Andrzeja
Murczka - od 1994 roku; Artura
Niemca - od 1994 roku; Małgorzatę Nowicką - od 1992 roku;
Józefa Papugę - od 1993 roku; Ewę
Potępę - od 1994 roku; Danutę
Skalską-Cygan - od 1991 roku;
Marię Soskę - od 1987 roku.
Sukcesy szkoły są efektem nie
tylko działań podejmowanych przez
naszych pracowników, ale również
wielu współpracowników i przyjaciół szkoły. Kilku z nich chcemy
podziękować wręczając pamiątkowe
medale.
Zapraszam panie i panów:
Artura Puciłowskiego - Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty
w Tarnowie,
Józefa Gwiżdża – Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich;
Adama Balasa – Dyrektora
ECMKP w Lusławicach;
Bogdana Jaszczura – społecznego kierownika warsztatów,
prywatnie sąsiada, zastanawiam
się - kiedy pan Bogdan postanowi
zamieszkać pod nr 57?;
Kazimierza Kormana – przyjaciela szkoły;
Zofię Pawłowską – początki
Wigilii dla seniorów;
Marka Sobola – przyjaciela
szkoły;
Antoniego Cieślę – etatowego
Świętego Mikołaja.
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Sztandar opisuje jego opiekunka - Maria Soska

Przemawia b. dyrektor ZSP - Jerzy Soska

Szeroka lista uczestników święta

Szkolna delegacja przejmuje sztandar z rąk pana dyrektora

Zasłużeni b. kierownicy i kadra warsztatów szkolnych

sem – nazwa naszej szkoły: Zespół
Szkół Ponadpodstawowych imienia
Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie.
Rewers: to płat sztandaru barwy
karmazynu polskiego. Czerwień
oznacza miłość, żarliwość i poświęcenie. Na tym tle w centralnej części umieszczone jest godło Polski.
Orzeł srebrny w złotej koronie
z głową zwróconą w prawo. Dziób

Prowadzący zapowiadają podziękowania dyrektora: „Przez sześćdziesiąt lat istnienia naszej szkoły
przez jej mury przewinęło się wiele
osób, które swoimi działaniami
przyczyniły się do jej rozwoju i rozsławiły ją na całą niemalże Polskę.
Chcielibyśmy w tak ważnym dniu
serdecznie podziękować naszym
znamienitym gościom i wręczyć
pamiątkowe upominki”.
Dyrektor Małek rozdał na scenie
gadżety: książeczki dla byłej kadry
kierowniczej, statuetki dla „25-latków”
i medale dla sympatyków szkoły.
Tradycją szkoły jest wprowadzanie w dniu Święta Szkoły wybitnej
postaci do Galerii Wielkich Polaków. W galerii popularyzowane są
osoby, które mogą stanowić wzór
godny naśladowania oraz są związane z naszym regionem. W tym
roku spośród wielu zasłużonych
Polaków wybrano hrabiego Karola
Antoniego Lanckorońskiego.
Jakub Tabiś odczytał laudację tego
podróżnika, kolekcjonera i erudyty
w imieniu doktora Przemysława
Nowogórskiego, przyjaciela i współpracownika szkoły od 28 lat. Wize-

Fragment programu art.

i szpony mają złotą barwę. Orzeł
przypomina nam wszystkim, skąd
pochodzimy i gdzie tkwią nasze
korzenie. Rozpostarte skrzydła
symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.
W górnej części widnieje złoty
napis: Rzeczpospolita Polska, w dolnej umieszczono datę, która nawiązuje do historii naszej Ojczyzny oraz
nadania naszej szkole patrona i sztandaru w dniu 11 listopada w 1991
roku. Rok 2019 jest datą przyjęcia
nowego sztandaru.
Drzewiec wykonany z drewna
bukowego o wysokości 2 m i 30 cm
zakończony mosiężną głowicą w formie ORŁA w złotej koronie.
Sztandar nadany szkole w 1991
roku, który do dnia dzisiejszego
reprezentował naszą szkołę, stał
się historycznym eksponatem i jest
przechowywany na parterze szkoły,
w gablocie na ścianie honorowej”.
Po tej wnikliwej prezentacji, wytypowani uczniowie złożyli ślubowanie
na otrzymany sztandar. Zaraz potem
szkolny chór zaprezentował kilka
utworów patriotycznych.

runek z biografią hrabiego odsłonił
Starosta Roman Łucarz.
Kolejny punkt programu dnia to
występ artystyczny przygotowany
przez młodzież szkoły pod kierunkiem op. Ewy Potępy i Bogusława
Wróbla. Nie zabrakło zabawnych
scen i szkolnych reminiscencji. Po
części oficjalnej udano się na poczęstunek. Menu dla uczniów w pra-

cowni gastronomicznej przygotowała Rada Rodziców, zaś dla oficjeli
- uczniowie pod opieką nauczycieli:
Tomasza Owcy i Elżbiety Skrobisz.
Wydarzenia towarzyszące Jubileuszowi to prezentacja multimedialna
60-letniej historii szkoły, będącą
dopełnieniem części artystycznej,
autorstwa Urszuli Krakowskiej.
Wystawę na parterze w holu głównym
szkoły - ekspozycję „pisaną fotografią”
- przedstawiającą historię szkoły od
1959 roku – opracowała Marta Bil.
Dekoracje wykonały panie: Małgorzata Nowicka, Agnieszka Fior,
Marta Kwaśniewska. Nagłośnienie
i oświetlenie sceny oraz część artystyczna: Bogusław Wróbel - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie.
Ceremoniał poświęcenia sztandaru w kościele parafialnym, wręczenia sztandaru przez rodziców,
przekazania i ślubowania przygotowała Maria Soska. W zakresie
musztry pocztu sztandarowego
wielce pomocny okazał się dh Tadeusz Trytek.
Marek Niemiec
fot. Michał Papuga

Część artystyczną wzbogacił koncert szkolnego chóru

Przywracanie dobrego stanu infrastrukturze drogowej

704 tys. zł otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji samorząd gminy Zakliczyn na remont dwóch
odcinków gminnych dróg – we
Wróblowicach i Dzierżaninach.
Promesę z rąk wojewody
małopolskiego Piotra Ćwika
odebrał w Tarnowie burmistrz
Dawid Chrobak.

Po raz kolejny w tym roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał małopolskim jednostkom samorządu terytorialnego
promesy na dofinansowanie zadań
związanych z usuwaniem skutków
klęsk żywiołowych. Tym razem

wsparcie o łącznej wysokości prawie
2,2 mln zł uzyskały gminy Ryglice,
Zakliczyn, Żabno oraz powiat gorlicki. Uroczystego przekazania promes dokonał wojewoda Piotr Ćwik
podczas spotkania w Tarnowie.
- Drogi, które zostaną wyremontowane dzięki przekazanemu tym razem
wsparciu, służyć będą w pierwszej
kolejności mieszkańcom małopolskich
miast i wiosek, ale są też źródłami
zasilającymi główne arterie komunikacyjne. Żywioł jest siłą, wobec której
człowiek okazuje się niejednokrotnie
bezbronny. Jesteśmy jednak odpowiedzialni za przywracanie dobrego stanu
infrastrukturze zniszczonej siłą natury
i to właśnie czynimy, udzielając

wsparcia samorządom w takiej właśnie formie – powiedział wojewoda
Piotr Ćwik.
Gmina Zakliczyn otrzymała
tym razem 704 tys. zł na remont
dwóch gminnych dróg: Wróblowice – Siemiechów w miejscowości
Wróblowice (w kierunku wyciągu
narciarskiego Jurasówka) oraz
w miejscowości Dzierżaniny w kierunku przysiółka Kamieńce.
- W sumie odnowimy dwa odcinki
dwóch istotnych gminnych ciągów
komunikacyjnych o łącznej długości
blisko 2,3 kilometra. Ogłosiliśmy już
przetarg, a roboty wykonane będą
w tym roku – informuje burmistrz
Dawid Chrobak.

Promesa z rąk wojewody
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Przywrócona pamięć o poległych
w Słonej bohaterach AK

Na pierwszym planie Zygmunt Pertkiewicz

Otoczenie pomnika nabrało wyrazu

75. rocznica Akcji „Burza” na
Ziemi Zakliczyńskiej zobligowała samorząd gminy
i organizacje pozarządowe
do uczczenia nie tylko poległych bohaterów w Jamnej
i na Mogile, ale i tych jakby na
uboczu, nieco zapomnianych,
z miejscem ich martyrologii
znaczonym upływem czasu,
tj. w dolinie na pograniczu
Słonej i Brzozowej.
Tamże zginęło 31 października
1944 r. czterech partyzantów plutonu „Radomyśl”: por. „Radomyśl”
- Zbigniew Matula z Radomyśla dowódca oddziału, pchor. „Doktor”
- Tadeusz Stasik z Koszyc - zastępca
dowódcy, oraz dwaj żołnierze nieznani. Pierwotny spis poległych został
skorygowany wobec ujawnienia się
po 50 latach (!) st. strz. „Opony” Juliana Latuszyńskiego - uważanego
dotychczas za poległego. Wątpliwość
budzi także wykazany początkowo
na pomniku poległych w Słonej oficer „Jasza”, aczkolwiek faktem jest,
o czym mówią świadkowie wydarzeń,
że Azerowie, uciekinierzy-dezerterzy
z Armii Czerwonej, dołączyli do plutonu „Radomyśla”. O tych zawiłych
meandrach wojennych historii opowiadał w Słonej syn płk. śp. Jerzego
Pertkiewicza, Zygmunt Pertkiewicz,
który na początku tego wieku odnowił pomnik poległych AK-owców
i sporządził nową pamiątkową
tablicę, istniejącą po dzień dzisiejszy.
Otoczenie pomnika i sam
postument z racji rocznicy zyskały
odświętny wystrój. Samorząd gminy,
sołectwo, sąsiedzi i inni mieszkańcy
Słonej, życzliwe osoby oraz przedstawiciele lokalnego biznesu, zatrosz-

czyli się o właściwy wizerunek tego
szczególnego miejsca. (Historię walk
opublikowaliśmy w dwóch wydaniach Głosiciela). Najpierw pod
kierunkiem sołtysa Słonej Andrzeja
Kulaka wytyczono utwardzony
szlak, a następnie nastąpiła niwelacja terenu, położono kostkę, uformowano miejsce pod ołtarz polowy,
odnowiono sam pomnik. Wiosną
zazieleni się tutaj trawa i święto w Słonej z pewnością zostanie wpisane
do kalendarza przedsięwzięć i świąt
gminy Zakliczyn. Bo jest tego warte.
Mszę św., odprawioną przez o.
gwardiana Nataniela Marchwianego
- proboszcza parafii franciszkańskiej
w Zakliczynie - poprzedził Apel
Poległych, odczytany przez harcerza
i prowadzącego uroczystość - Mikołaja Kulaka, w którym wzięli udział
uczestnicy „Marszu Pamięci śladami
batalionu Barbara” zorganizowanego
przez Gminę Zakliczyn wraz z SKKT
Compass, działającym przy Szkole
Podstawowej im. Lanckorońskich
w Zakliczynie.
Nieco wcześniej, w swoim przemówieniu, gospodarz gminy, burmistrz Dawid Chrobak, powiedział:
„Jest taka polska piosenka, napisana wkrótce po zakończeniu II
wojny światowej, w której jest taki
fragment: „Dzieci urodzą się nowe
nam. I spójrz – będą się śmiać, że
my, znowu wspominamy ten podły
czas, tę porę burz”.
A my, nowe pokolenie, urodzone
już po II wojnie światowej, wspominamy ten podły czas, tę porę
burz. Wspominamy, bo pamiętamy.
Z wdzięczności dla wszystkich, którzy
walczyli i oddali życie dla wolnego
świata. Dla świata wartości, w którym
wolni ludzie mogą decydować o sobie

i cieszyć się swoim szczęściem. Dlatego tutaj właśnie jesteśmy.
Po uroczystościach w Jamnej
i Woli Stróskiej, gdzie wspominaliśmy ofiary hitlerowskiego terroru,
ale także bohaterstwo partyzantów
z Armii Krajowej, przyszedł czas na
Słoną. Tutaj, w październiku 1944
roku, 75 lat temu, na pograniczu
Słonej i Brzozowej doszło do niemieckiej obławy. Tragedia spotkała
samodzielny pluton dywersyjny
„Radomyśl” Armii Krajowej. W walkach zginął dowódca plutonu oraz
trzech jego współtowarzyszy broni.
Ten pomnik powstał jako wyraz
wdzięczności za ich poświęcenie, za
ofiarę życia. W ostatnich tygodniach
został odnowiony wspólnie przez
samorząd gminy Zakliczyn, sołtysa
i Radę Sołecką Słonej oraz mieszkańców Słonej i okolicznych miejscowości. Odnowiliśmy go, bo naszym
obowiązkiem, również w sensie lokalnym, jest pamiętanie o wspaniałych
obrońcach naszej Ojczyzny. Bardzo
dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia tego pomnika.
Czynimy tak, jak zwracał się
z prośbą do nas Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Byśmy pamiętali o swoich lokalnych bohaterach. Byśmy pokazywali
zwłaszcza młodym, najmłodszym, że
bohaterów wolnej, suwerennej i niepodległej Polski mogą znaleźć także
tu, także u nas na miejscu.
Odnawia się Polska, zyskuje ona
piękną twarz – mówił Prezydent
Andrzej Duda na Rynku w Zakliczynie, odnosząc się w tej sposób do
odnowionego pomnika Kazimierza
„Kuby” Bojarskiego, który stracił
życie podczas Bitwy pod Łowczówkiem.

Bezpłatne porady prawne
Radca prawny Dawid Chrobak,
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn,
udziela bezpłatnych porad prawnych
w Biurze Senatorskim Senatora RP prof. Kazimierza Wiatra,
Rynek 5 (I piętro).
Biuro czynne w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00.

Eucharystię sprawował o. Nataniel

Przemówienie gospodarza gminy

Niech ta dzisiejsza uroczystość
będzie dalszym odnawianiem się
Polski. Polski pięknej i wspaniałej.
Polski potężnej, silnej i naszej.
Cześć i chwała Bohaterom!”
W niedzielę 27 października br.
pod pomnikiem w Słonej przemawiali również wspomniany syn płk.
Pertkiewicza oraz nowo wybrany

poseł na Sejm Norbert Kaczmarczyk, którzy uczestniczyli w gronie
delegacji podczas składania wieńców,
wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy.
Hołd poległym oddali samorządowcy,
delegacje Słonej, uczniów naszych
szkół i SKKT Compass, ponadto harcerze, przedstawiciel rodziny pchor.
„Doktora” i Wojskowej Komendy

Burmistrz Miasta i Gminy
Zakliczyn informuje,

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.
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Delegacja Słonej oddaje hołd poległym partyzantom

Pani Maria Poręba zwyciężyła w kat. open

Spora grupa zawodów rekreacyjno-sportowych pod patronatem LGD Dunajec-Biała

Uzupełnień w Tarnowie. Na finał
części oficjalnej pokłoniły się poczty
sztandarowe. Patriotyczne spotkanie,
przy słonecznej pogodzie, zakończyło
się poczęstunkiem w świetlicy wiejskiej w Słonej, tamże przy budynku
Grupa Rekonstrukcji Historycznej
z Limanowej prezentowała sprzęt,
umundurowanie i uzbrojenie partyzanckie, odbyła się też ceremonia
nagrodzenia zwycięzców zawodów
rekreacyjno-sportowych.
Imprezą towarzyszącą świętu był
„Marsz Pamięci Batalionu Barbara
AK w Słonej” pod patronatem LGD
Dunajec-Biała. W ramach obchodów 75. rocznicy walk partyzanckich
przeprowadzono marsz Nordic Walking i bieg na orientację zorganizowane przez SKKT Compass.
W Nordic Walking, w kategorii
szkół podstawowych, trzy pierwsze
miejsca zajęły uczennice SP Zakliczyn. Zwyciężyła Magdalena Markowicz, drugie miejsce: Julia Wąs,
trzecie miejsce: Monika Krzemień.
W kategorii chłopców najlepsi byli
uczniowie z SP w Stróżach: Sławomir
Pasionek, Jakub Jaszczur.
W kategorii Open zwyciężyła
Maria Poręba przed Agnieszką Markowicz.
W biegu na orientację kolejność
na podium była następująca:
I miejsce – Kinga Świerczek i Kacper Kobylarczyk
II miejsce – Wojciech Kwiek
i Arkadiusz Gondek
III miejsce – Rafał Gac i Filip
Stelmach
Wszyscy SP Zakliczyn.
W kategorii Open zwyciężył Arkadiusz Majewski.
W klasyfikacji szkół I miejsce dla
SP Zakliczyn, II - SP Stróże, III miejsce - SP Paleśnica.
Za naszym pośrednictwem słowa
podzięki za bezinteresowną pomoc
w organizacji uroczystości w Słonej, przekazał włodarz wsi - sołtys
Andrzej Kulak:

Wartę przy pomniku AK-owców zaciągnęli harcerze ZHR

„Sołtys Sołectwa Słona i Rada
Sołecka składają serdeczne podziękowania wszystkim obecnym na niedzielnej Mszy św. w intencji poległych
żołnierzy AK plutonu „Radomyśl”,
a w szczególności: o. Natanielowi
Marchwianemu – gwardianowi klasztoru i proboszczowi parafii Matki
Bożej Anielskiej w Zakliczynie za
sprawowanie Eucharystii i wygłoszoną homilię. To było bardzo ważne
wydarzenie dla naszej społeczności
i cieszymy się przede wszystkim
z obecności przedstawicieli rodzin
poległych żołnierzy AK Batalionu
„Barbara”, a także pana Norberta
Kaczmarczyka – posła na Sejm RP,
przedstawicieli samorządu gminnego z panem Burmistrzem Dawidem Chrobakiem na czele, Radnego
Powiatowego pana Józefa Gwiżdża,
Radnych Rady Miejskiej, dyrektorów szkół wraz ze sztandarami i ich
opiekunów oraz przedstawicielom
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z Tarnowa i Zakliczyna, którzy
pełnili wartę honorową podczas uroczystości i przybyłym gościom.
W tym miejscu kierujemy
słowa wdzięczności dla wszyst-

kich tych, którzy przyczynili się
do odnowienia miejsca pamięci
poległych żołnierzy AK plutonu
„Radomyśl”: pracownikom Zakładu
Usług Komunalnych w Zakliczynie, państwu Gniadkom, państwu
Myszorom, państwu Klimkom, firmie „ALEX” pana Jacka Cepigi, firmie „SOLID-KULAK” pana Piotra
Kulaka, firmie „GAL-BUD” pana
Grzegorza Galasa, firmie „MAR-POS” pana Marcina Olszewskiego,
panom: Przemysławowi i Konradowi Majewskim, Józefowi i Pawłowi Kiełbasie, Łukaszowi Gondkowi, Januszowi Olszewskiemu,
Januszowi Drogosiowi oraz paniom
z KGW „U źródła” w Słonej i wszystkim pozostałym gospodyniom za
przygotowany poczęstunek.
Dziękujemy również panu prezesowi Tomaszowi Damianowi
i druhom z OSP w Zakliczynie za
użyczenie transportu w tym trudnym terenie, gdzie jest zlokalizowany
pomnik.
Z poważaniem,
Andrzej Kulak, Sołtys wsi
Słona wraz z Radą Sołecką
Tekst i fot. Marek Niemiec
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„Lanckoronka” świętowała…

Na widowni goście z samorządu gminy

Narodowe Święto Niepodległości obchodzono w Szkole
Podstawowej im. Lanckorońskich nader uroczyście,
zwłaszcza że szkoła po raz
kolejny może się pochwalić
pierwszym miejscem, tym
razem w 23. edycji Konkursu
Wieńców Nagrobnych „Żołnierska Pamięć”, którego
rozstrzygnięcie nastąpiło
podczas uroczystości powiatowej w Łowczówku.

„Prezydencki” podarunek od Burmistrza Zakliczyna

Dyr. Józef Gwiżdż, gospodarz niepodległościowej akademii, nie bez
dumy pogratulował autorkom pracy
pod kierunkiem mgr Haliny Kochan.
A trzeba wiedzieć, że kryteria doboru
materiałów są ścisłe i surowe, zakładają użycie wyłącznie naturalnych
materiałów. Misterny wieniec, prezentowany następnie przy pomniku
ofiar wojen i prześladowań na zakliczyńskich „plantach”, a następnie złożony 11 listopada przy pomniku mjr.

Pieśni chóru chwytały za serce, zaś Karolek Biel (na pierwszym planie) za interpretację
„Orlątka” otrzymał burzę braw

„Kuby” Bojarskiego na cmentarzu
parafialnym w Zakliczynie, wykonały
uczennice: Natalia Cepiga, Weronika
Krakowska, Emilia Kwiek, Paulina
Mytnik - wszystkie z klasy VII i Oliwia Pach - kl. VIII.
101. rocznicę odzyskania niepodległości uczczono w „Lanckoronce”,
bez zbędnych wstępów, specjalnym
programem artystycznym, ciepło
przyjętym przez publikę obecną
w hali sportowej szkoły. Program
opowiadał o niełatwej drodze ku

niepodległości, począwszy od sceny
spiskujących zaborców, z symbolicznym wyróżnieniem postaci
Tadeusza Kościuszki, Fryderyka
Chopina i Józefa Piłsudskiego.
Zadbano o detale i stroje z epoki.
Przejmujące okazały się występy
wokalno-muzyczne młodzieży, przygotowane przez wych. Bogusława
Wróbla, a szczególnie przypadł do
serca, nagrodzony owacją, Karol
Biel w interpretacji „Orlątka”. Podkłady muzyczne zostały wzbogacone

Fragmenty inscenizacji o insurekcji kościuszkowskiej…

o partie solowe skrzypiec i puzonu.
Wspomagano się też diaporamą.
Za przygotowanie tej niezwykłej
akademii odpowiadali wychowawcy:
Marta Korzeniowska, Agnieszka
Mazgaj i wspomniany pan Bogusław, przy okazji skutecznie nagłaśniający przestrzeń. Okolicznościową dekorację sporządziła plastyk
Agnieszka Chamioło z pomocą pań:
Janiny Szczepańskiej i Anny Mielec.
Wszystkim osobom i uczniom przygotowującym ten niezwykły projekt
dziękował dyr. Gwiżdż, apelując przy
okazji o odśpiewanie czterech zwrotek hymnu państwowego we wszystkich klasach 8 listopada o godzinie
11:11 i udział w uroczystości gminnej
11 listopada, choćby poprzez udział
w nabożeństwie w intencji Ojczyzny,
czy też w 25. Ulicznym Biegu Niepodległości.
Na zakończenie odświętnego spotkania burmistrz Dawid Chrobak,
gratulując wysokiego poziomu artystycznej prezentacji, wręczył dyrekcji
oprawioną kopię przemówienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy, którego
pamiętamy z obecności i wystąpienia
na zakliczyńskim Rynku z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Tekst i fot. Marek Niemiec

…i spisku zaborców

Znakomity wynik posła Kaczmarczyka w powiecie proszowickim
Poseł Norbert Kaczmarczyk
zdobył najwięcej głosów
wśród wszystkich kandydatów
na posłów w powiecie proszowickim. Został wybrany posłem na swoją drugą kadencję,
co budzi powszechne uznanie,
ponieważ nie skończył jeszcze
30 lat. 5995 głosów przełożyło się na 31,51% głosów
oddanych na całą listę Prawa
i Sprawiedliwości w powiecie
proszowickim. Trzeci wynik na
liście Prawa i Sprawiedliwości
uzyskał m. in. w gminie Zakliczyn (400 głosów).
Wynik kolejnego kandydata na
liście PiS był o około 10% niższy,
a podium zamyka kandydatka, która
zdobyła jedynie 3,84% wszystkich
głosów oddanych na partię Jarosława
Kaczyńskiego w powiecie proszowickim. Wynik Kaczmarczyka jest lepszy do wyniku premier Beaty Szydło,
która w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zdobyła w powiecie
proszowickim 5851 głosów. W całym
okręgu tarnowskim (powiaty: proszowicki, wielicki, bocheński, brze-

ski, dąbrowski, tarnowski i miasto
Tarnów) na posła Norberta Kaczmarczyka zagłosowały 12 164 osoby.
Zjednoczona Prawica zwiększyła
swój stan posiadania w tarnowskim
okręgu wyborczym, ponieważ mandaty zdobyło 7 posłów – o jeden więcej niż w poprzedniej kadencji.
Startując z 10 miejsca poseł
Norbert Kaczmarczyk zdobył 12
164 głosy. Nie ma wątpliwości, że
każdy z tych głosów został oddany
przez świadomego wyborcę, który
zagłosował właśnie na Norberta
Kaczmarczyka. Jest oczywistym, że
bardzo ważny w tym sukcesie był
bezpośredni kontakt, który jest podstawą w codziennej, ciężkiej pracy
podejmowanej przez tego posła i jego
współpracowników.
Poprosiliśmy o komentarz posła
Kaczmarczyka: „Byliśmy wartością
dodaną dla Zjednoczonej Prawicy.
Zdobyliśmy dodatkowy, siódmy
mandat. To jest nasz wspólny mandat – „mandat obywatelski” – mandat, w którym udział ma każdy, kto
wsparł mnie w kampanii czy oddał
na mnie swój głos. Aktywność parlamentarzystów nie może kończyć się

na zrobieniu sobie zdjęcia na ulicy
i szybkiej ucieczce w zacisze biurowe. Bo nie chodzi o to, aby tylko
„pokazać się” – ale o rzetelną pracę,
rozmowę, prezentację programu,
a nierzadko również polemikę. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami
regionu jest bardzo ważny. Polityka musi „zejść” do ludzi, bo jeśli
obywatele wybierają polityków, to
ci politycy nie mogą cały czas być

w Warszawie i chodzić po czerwonych dywanach. Najważniejsze
w tym jest to, aby być wśród ludzi
i reprezentować ich w Sejmie.”.
Trzeba przyznać, że mandat posła
Kaczmarczyka jest rzeczywiście
bardzo mocny, ponieważ również
w innych regionach okręgu zdobywał on zaufanie wielu głosujących.
Trzeci wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości zdobył na przykład

w gminie Zakliczyn (400 głosów),
gminie Szczucin (438 głosów) czy
gminie Niepołomice (464 głosy).
W całym powiecie tarnowskim
i mieście Tarnowie na Kaczmarczyka
głosowało zdecydowanie ponad
3000 osób.
Dariusz Niemiec – dyrektor
biura poselskiego Norberta Kaczmarczyka mówi nam: „Zaufanie dla
posła Kaczmarczyka było ogromne
w całym okręgu – doświadczaliśmy
tego codziennie w kampanii wyborczej na ulicach miast czy w trakcie
kadencji, pracując w biurach poselskich w Tarnowie, Szczucinie oraz
Proszowicach. Najważniejsze jest
to, aby być wśród ludzi nie tylko na
czas kampanii wyborczej, ale przez
cały czas sprawowania mandatu
poselskiego. Przez cztery lata nie
baliśmy się tego, nie chowaliśmy się
w zaciszu gabinetów, a drzwi były
szeroko otwarte dla każdego obywatela. Myślę, że to jeden z powodów ciepłego przyjęcia i życzliwości,
jaka nas spotykała, a w konsekwencji
efektem tej pracy był także świetny
wynik w wyborach”.
Tekst i fot: Biuro Poselskie
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Obchody 130-lecia powstania Szkoły Podstawowej
w Filipowicach, nadania imienia oraz przekazania sztandaru

Uroczysta Msza św. w kościele Matki Bożej Śnieżnej

Dzień 16 października 2019
roku zapisze się w dziejach
naszej szkoły, społeczności
parafialnej i lokalnej jako
jeden z najważniejszych.
Tegoroczne obchody miały
potrójnie uroczysty wymiar.
Po pierwsze Nasza Szkoła obchodziła 130-lecie istnienia.
Po drugie otrzymała długo
wyczekiwane imię – swoistą,
indywidualną tożsamość. Po
trzecie wraz z imieniem otrzymaliśmy sztandar, czyli „coś
pomiędzy hymnem państwowym a przysięgą” – jak zaznaczył Wielki Polak, Kardynał
Stefan Wyszyński.
Tego słonecznego dnia, około
godziny 9:30 społeczność szkolna
zebrała się przed budynkiem szkoły,
by wspólnie wyruszyć w uroczystym
pochodzie w kierunku Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Śnieżnej
w Filipowicach.
Uroczystość została zainaugurowana mszą św. pod przewodnictwem
Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego, podczas której nastąpiło
poświęcenie sztandaru szkoły. Słowa
skierowane przez Księdza Biskupa
Salaterskiego do wiernych miały
szczególny wydźwięk. Podkreślono
wówczas, jak wyjątkowym patronem
jest Święty Jan Paweł II oraz jakim
wzorem powinien być dla całej naszej
społeczności szkolnej w codziennym
postępowaniu.
W dalszej kolejności rozpoczął się
przemarsz wszystkich zgromadzonych na plac szkoły podstawowej.
Przybyli goście zasiedli przy przygotowanej scenie, gdzie odbyła się
kolejna część tegoż wydarzenia. Pani
Dyrektor Irena Kusion serdecznie
przywitała wszystkich przybyłych,
z kolei konferansjerki: Natalia Rosiek
i Katarzyna Kalicka podkreśliły,
jaki jest cel i charakter tego święta.
Następnie Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Zakliczynie - Ewa
Nijak odczytała uchwałę w sprawie
nadania imienia Świętego Jana Pawła
II Szkole Podstawowej w Filipowicach. Nastąpiło uroczyste nadanie
imienia, a głos zabrał Burmistrz
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid
Chrobak. W swoim przemówieniu
pogratulował 130 lat działalności
szkoły oraz podkreślił, że ufundowanie sztandaru to wyraz wielkiego
patriotyzmu. Z jego rąk społeczność
szkolna otrzymała pamiątkę - przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy podczas

jego oficjalnej wizyty w Zakliczynie
w ramach obchodów 100. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Kolejnym, równie ważnym punktem tego wydarzenia było złożenie
podziękowań fundatorom sztandaru.
Poprzez symboliczne przybicie gwoździa do drzewca mogliśmy zaznaczyć
szczególną rolę tychże osób i okazać
wdzięczność za udzielone wsparcie.
Dzięki temu wsparciu nasze marzenie
o posiadaniu sztandaru zostało urzeczywistnione. Pani Dyrektor przyjęła sztandar, podkreślając zarazem,
że jest to cenny dar, który wyraża
ideę wspólnych dążeń i najwyższych
wartości. Tym samym przekazała
sztandar reprezentantom szkoły.
Uczniowie z wielką czcią i szacunkiem obiecali dbać o ów dar, a także
zobowiązali się pracować właściwym
postępowaniem i nauką na dobre
imię szkoły. Przyjęty sztandar został
zaprezentowany publiczności. Zaakcentowano jego wymowę i zwrócono
uwagę na to, że należy okazywać mu
cześć i godnie mu służyć. W obecności szanownych gości i społeczności
lokalnej uczniowie klasy I dali temu
wyraz, składając uroczyste ślubowanie na otrzymany sztandar.
Z okazji nadania imienia Świętego
Jana Pawła II szkole oraz przyjęcia
sztandaru odśpiewano „Pieśń szkoły”.
Po tak historycznych dla szkoły zdarzeniach głos zabrali przybyli goście,
a wśród nich: Dyrektor Delegatury
Kuratorium Oświaty w Tarnowie –
Artur Puciłowski, Wicestarosta Tarnowski Tomasz Stelmach, Dyrektor
Biura Senatorskiego prof. Kazimierza Wiatra – Krzysztof Hofman oraz
Dyrektor MCDN Ewa Sojat. W tym
miejscu dziękujemy za dobre i ciepłe
słowa skierowane pod adresem naszej
placówki.
Na zakończenie głos oddano młodzieży. Widownia mogła uczestniczyć
w niezwykłym przedstawieniu pt.
„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Uczniowie
wykazali się m.in. umiejętnościami
aktorskimi i tanecznymi, stworzyli
namiastkę pięknych wspomnień,
łącząc historię naszego kraju z historią naszej szkoły, a także z osobą Ojca
Świętego. Przypomnieli tym samym,
jak doszło do powstania szkoły, co
ważnego działo się przez ten czas
aż do ówczesnych czasów. Postać
papieża została szczególnie wyeksponowana na tle tych zdarzeń: zaprezentowano scenę narodzin Karola
Wojtyły i wybór na Stolicę Apostolską. Zdecydowanie część artystyczna

Gwóźdź pana burmistrza

Nowy sztandar, wielki patron

Prezentacji sztandaru dokonała dyr. Irena Kusion

Pod namiotem liczni goście

dostarczyła wielu pozytywnych wrażeń słuchaczom i skłoniła do głębszej
refleksji.
Pani Dyrektor – niezwykle wzruszona występem – podziękowała
młodym artystom za te wspaniałe
emocje i przeżycia. Podziękowała
również obecnym za przybycie,
a ludziom dobrego serca za zaangażowanie i wszelką działalność na rzecz
tego święta. Dzięki tym wszystkim
osobom, które pracowały w poczuciu
odpowiedzialności i jedności mogło
dojść do realizacji tak podniosłego
i szczególnego wydarzenia. Raz
jeszcze składamy więc podziękowania każdemu, kto uczynił to święto
wyjątkowym.
Po zakończonej uroczystości
zaproszono wszystkich na pyszny
poczęstunek. Goście mieli także
możliwość wpisać się do pamiątkowej księgi. W międzyczasie mogli
podziwiać prace plastyczne wykonane przez uczniów szkoły, przedstawiające patrona, a także obejrzeć

fotografie szkolne z dawnych lat,
które niewątpliwie stanowiły zbiór
pięknych wspomnień dla wielu oglądających.
Ten szczególny dzień dobiegł
końca w niezwykle miłej i przyjaznej
atmosferze. Pełni nadziei i zapału
spoglądamy w przyszłość, pamiętając jednocześnie o tym, co dała nam
przeszłość. 16 października 2019
roku to dzień historyczny, który
już zawsze będzie nam przypominał o wyjątkowych zmianach, które
nadały nowy kształt Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II
w Filipowicach.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Stanisław Salaterski, Burmistrz Miasta i Gminy
Zakliczyn Dawid Chrobak, Zastępca
Burmistrza Dawid Drukała, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty
w Tarnowie Artur Puciłowski, b. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn,
Honorowy Obywatel Gminy Zakli-

czyn - Kazimierz Korman, Dyrektor
Biura Senatorskiego prof. Kazimierza
Wiatra - Krzysztof Hofman, Wicestarosta Tarnowski Tomasz Stelmach wraz z Radnym Rady Powiatu
Józefem Gwiżdżem, Radni Rady
Miejskiej w Zakliczynie, Dyrektor
Wydziału Katechetycznego Kurii
Diecezji Tarnowskiej Ks. Tomasz
Lelito, Ks. Piotr Pabis – proboszcz
naszej parafii, Ks. Antoni Zoń – b.
proboszcz parafii Filipowice, Księża
pochodzący z naszej miejscowości
i będący absolwentami naszej szkoły:
Ks. Władysław Pachota, Ks. Robert
Piechnik, Dyrektor Małopolskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ewa Sojat, Sołtys, a zarazem Radny
RM Zygmunt Olchawa oraz Sołtys
Rudy Kameralnej Teresa Kaczor, Sołtysi Gminy Zakliczyn, pracownicy
Urzędu Miejskiego w Zakliczynie:
Sekretarz Gminy Janusz Krzyżak,
Skarbnik Urszula Nowak, specjalista
do spraw oświaty Agnieszka Malisz,
emerytowana Dyrektor szkoły
Maria Kalicka, b. Inspektor Oświaty
Zakliczyna Stanisław Noskowicz,
emerytowani Nauczyciele i Pracownicy niepedagogiczni naszej szkoły,
Dyrektorzy Szkół Gminy Zakliczyn
i Powiatu Tarnowskiego, Dyrektorzy Jednostek Administracyjnych
Gminy Zakliczyn oraz Dyrektorzy
Środowiskowych Domów Pomocy
Społecznej Gminy Zakliczyn, Prezes ZG Ochotniczej Straży Pożarnej
Tomasz Damian, Prezes OSP Filipowice Tadeusz Martyka, a także
komendant OSP Marcin Piechnik,
Strażacy OSP w Filipowicach, przedstawiciele Pocztów Sztandarowych,
Prezes Stowarzyszenia „Bez barier”
Bogdan Litwa, przedstawiciele „Akademii dla Aktywnych” na czele z Ewą
Jóźwiak, Prezes Stowarzyszenia
„Pod bocianim gniazdem” w Stróżach Ewa Krakowska, przyjaciółka
naszej szkoły, wspierająca nas w wielu
przedsięwzięciach, przedstawiciele
Kół Gospodyń Wiejskich na terenie
Gminy Zakliczyn, Prezes Związków
Zawodowych Zofia Górnikiewicz,
Stefania Kowalska – wykonawczyni
sztandaru, Małgorzata Krupa – absolwentka, rodzic, autorka sztandaru
przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego, absolwenci naszej
szkoły, Barbara Jaszczur – przewodnicząca Rady Rodziców. Obecni byli
również rodzice i uczniowie naszej
szkoły.
Angelika Winiarska
i Jadwiga Zachara
fot. Michał Papuga
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To już 25 lat ulicznych zawodów…

Msza św. w intencji Ojczyzny i Ziemi Zakliczyńskiej

Przemarsz na Rynek pilotowali strażacy i Strażacka Orkiestra Dęta z Filipowic

Pokłon samorządowców przed pomnikiem na zakliczyńskich „plantach”

Jubileuszowa 25. edycja
Ulicznego Biegu Niepodległości stanowiła główny akcent
gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br.
Program święta wzbogacony
o uroczystą Eucharystię w kościele parafialnym pw. św.
Idziego, której przewodniczył
ks. proboszcz Paweł Mikulski,
z udziałem Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice pod batutą Dominika Maoik, dzielił
się na trzy części oraz grantowe spektakle ZCK przeprowadzone w innych terminach.
Po Mszy św. w intencji Ojczyzny i Gminy Zakliczyn tradycyjnie
uczestnicy Święta Niepodległości
przemaszerowali do Rynku pod
pomnik ofiar wojen i komunizmu,
gdzie przemówił pan burmistrz, zaś
poczty sztandarowe i delegacje samorządu z Burmistrzem Zakliczyna,
szkół, organizacji oraz przedstawicieli partnerskiego Jászfényszaru
oddały hołd. Podobnie uczyniono
pod pomnikiem mjr. „Kuby” Bojarskiego i innych legionistów spoczywających na cmentarzu parafialnym
w Zakliczynie. W kościele, w Rynku
i w nekropolii zaprezentowano zwycięski w Łowczówku wieniec żałobny
wykonany przez młodzież szkolną ze
Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie.

był nauczyciel ZSP Mariusz Lasota.
Kolejne edycje przejęło (po zmianie
nazwy) Regionalne Centrum Turystyki i i Dziedzictwa Kulturowego z dyr.
Kazimierzem Dudzikiem i komandor
Anną Kusek z sędzią zawodów Robertem Krajem. Od kilku lat imprezę
koordynuje Stowarzyszenie Sokół
Zakliczyn z jego prezesem Markiem
Żabińskim z sędzią Robertem Krajem, instruktorem Orlika w Paleśnicy
i wolontariuszami. Bodajże w dwóch
edycjach biegu wystartowała Barbara
Prymakowska z Tarnowa - Najszybsza Babcia Świata. Zawody zyskały
w tym roku jakby większej rangi, wszak
nie odbyła się Sztafeta Pamięci, stąd
zapewne większa liczna zawodników
i szersze grono kibiców.
Do XXV edycji Ulicznego Biegu
Niepodległości w Zakliczynie zgłosiło się 202 zawodników i zawodni-

czek. Zawodnicy (i widownia) uczcili
tym samym 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zawody zorganizowało stowarzyszenie SOKÓŁ Zakliczyn, sędziował Robert Kraj. Każdy uczestnik
utrzymywał medal i batony regeneracyjne, najlepsi na poszczególnych
dystansach dodatkowo puchary,
upominki i dyplomy. Nagrody ufundowali i wsparli organizację biegów
następujący mecenasi: Województwo
Małopolskie, Starostwo Powiatowe
i Gminas Zakliczyn.
Zawodnicy wystartowali
w kategoriach:
kat. 0 – roczniki 2013 i młodsi,
dystans ok.100 m,
kat. I - roczniki 2011 i 2012,
dystans ok. 300 m,
kat. II - roczniki 2009 - 2010,
dystans ok. 600 m (1 okr.),
kat. III - roczniki 2007 - 2008,
dystans ok. 600 m (1 okr.),
kat. IV - roczniki 2004 do 2006
dystans dziewczęta dystans ok. 600
m (1 okr.), chłopcy dystans ok. 1200
m (2 okr.),
kat. OPEN - r. 2003 i starsi, dystans
dla kobiet i mężczyzn: ok. 4100 m
(2okr.).
W kategoriach 0, I, II, III dystans
jednakowy dla dziewcząt i chłopców.

- W obsługę zaangażowało się
7 wolontariuszy ze Stowarzyszenia
Sokół Zakliczyn oraz 20 strażaków
OSP Zakliczyn. W uroczystościach
patriotycznych uczestniczyli:
goście z Jászfényszaru (Węgry),
zawodnicy i ich rodziny oraz sympatycy, członkowie Stowarzyszenia Sokół, przedstawiciele władz
samorządowych gminy Zakliczyn
-wymienia prezes Sokoła Marek
Żabiński. - Najmłodszym uczestnikiem zawodów okazała się
Alicja Ryba, a najstarszym Jerzy
Soska (b. burmistrz to wielokrotny
uczestnik biegu). Dziękujemy za
objęcie patronatem honorowym
oraz ufundowanie pucharów,
medali i nagród panom: Witoldowi Kozłowskiemu - Marszałkowi
Województwa Małopolskiego,
Romanowi Łucarzowi - Staroście
Powiatu Tarnowskiego oraz Dawidowi Chrobakowi - Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zakliczyn. Za
pomoc przy organizacji dziękujemy druhom OSP Zakliczyn, ZCK
oraz firmie Agrotech-G, Jędrzejowi
Szczepańskiemu, DPD. Podziękowania kierujemy do sędziów zawodów: Roberta Kraja i Piotra Raka
- podsumowuje komandor Marek
Żabiński.

Wyniki XXV Ulicznego Biegu
Niepodległości:
Kat „I” dziewcząt 1. Markowicz
Anna, 2. Nędza Zuzanna, 3. Soból
Zuzanna.
Kat „I” chłopców: 1. Damian
Hubert, 2. Migoń Wiktor, 3. Kucharzyk Szymon.
Kat „II” dziewcząt: 1. Michalik
Patrycja, 2. Macheta Zuzanna, 3.
Pietras Nikola.
Kat „II” chłopców: 1. Mróz Patryk,
2. Gierałt Maksymilian, 3. Jasiński
Paweł.
Kat „III” dziewcząt: 1. Zając
Kamila, 2. Soska Natalia, 3. Zielińska Olga.
Kat „III” chłopców: 1. Potępa
Michał, 2. Jewulski Kacper, 3. Smoleń Wojciech.
Kat „IV” dziewcząt: 1. Zielińska
Zuzanna, 2. Jasińska Magdalena, 3.
Markowicz Magdalena.
Kat „IV” chłopców: 1. Gierałt Konrad, 2. Petrovics Patrik, 3.
Mleczko Aleksander.
Kat „OPEN” kobiet: 1. Kirc Aneta,
2. Kraj Aleksandra, 3. Pudło Klaudia.
Kat „OPEN” mężczyzn: 1. Sikoń
Marek Wielka Wieś, 2. Kociołek
Mirosław, 3. Gwiżdż Dariusz.
Tekst i fot. Marek Niemiec

Laureaci kat. open mężczyzn. Zwyciężył Marek Sikoń
z Wielkiej Wsi

XXV Uliczny Bieg
Niepodległości
w Zakliczynie

Imprezę zapoczątkowało ówczesne
Centrum Kultury, wówczas startowało
nawet do 600 biegaczy, w kategorii
dorosłych utytułowani sportsmeni,
m.in. z Unii Tarnów. Wśród startujących uczeń z Paleśnicy - Dawid
Chrobak - późniejszy włodarz gminy
i mecenas imprezy. Sędzią głównym

Rodzice gorąco dopingowali swoich podopiecznych, niektórzy pobiegli z nimi cały dystans

Na starcie kilkuosobowa ekipa dziewcząt i chłopców z Węgier
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Sprawy lokalne, bez wielkiej polityki
Nowo wybrany poseł Solidarnej
Polski - Norbert Kaczmarczyk
- sprawił swoim wyborcom
i mieszkańcom gminy mikołajkowy prezent. 6 grudnia br. w samo
południe nastąpiło uroczyste
uruchomienie biura poselskiego
posła Kaczmarczyka.
W zakliczyńskim Rynku, w tej
samej pierzei, funkcjonuje, niedawno
przekształcone z poselskiego, biuro
senatorskie prof. Kazimierza Wiatra
- senatora RP z listy Prawa i Sprawiedliwości. Tym samy mieszkańcy
gminy mają możliwość konsultacji
z dwoma placówkami reprezentującymi obie izby parlamentu. W biurze senatorskim, pod tym samym
adresem, nadal będzie udzielał bezpłatnych porad prawnych burmistrz
Dawid Chrobak.
Nowo utworzone biuro poselskie
zajmuje lokal na piętrze kamienicy,
tuż obok salonu sukien ślubnych
i czynne jest w dni powszedni (łącznie z sobotą). Swoje dyżury zapowiedzieli członkowie partii i wolontariusze. Można zgłaszać tematy związane
z codziennym egzystowaniem, pilne
problemy do załatwienia, propozycje
rozwiązań w gminie, powiecie i województwie albo po prostu przyjść na
rozmowę na przeróżne tematy nurtujące naszą społeczność. Bo jak mówi
poseł Kaczmarczyk, biuro i jego

Biuro jest czynne w dni powszednie

Lokal poświęcił ks. Mikulski

Jako ostatni biało-czerwoną wstęgę przeciął poseł Kaczmarczyk

osoba są do dyspozycji każdego, ma
służyć ludziom.
Na mikołajkowej konferencji
prasowej pojawiły się media regionalne, TVP, włodarz gminy, nowo
mianowany poseł Piotr Sak, asystenci
posła, zaś ks. proboszcz Paweł Mikulski poświęcił czwarte biuro poselskie
w okręgu tarnowskim posła z Proszowic.

- Cieszę się na współpracę z samorządem gminy Zakliczyn, z panem
Burmistrzem Dawidem Chrobakiem,
jestem przekonany, że biuro przyczyni
się dla dobra obywateli, dobra regiony,
dobra gminy Zakliczyn. Asystenci
poselscy będą dyżurować po kilka
godzin przez sześć dni w tygodniu.
Chcemy, żeby biuro zajmowało się
przede wszystkim sprawami lokal-

nymi, Biuro ma nie robić wielkiej
polityki, ma zajmować się pomocą dla
gminy, sprawami małymi, które przyczynią się dla rozwoju tej społeczności. Biura poselskie nie zawsze pracują
dobrze. Zauważyłem podczas mojej
poprzedniej kadencji w Sejmie, że nie
wszyscy posłowie postępują mądrze.
Bo biuro musi składa się z ludzi
z regionu. Dlatego stworzyliśmy taką
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mocną, ekipę, która tutaj pracuje. Jest
to ekipa merytoryczna, do dyspozycji,
zajmująca się pomocą mieszkańcom,
gminie. Cieszę się na współpracę
z panem Burmistrzem, będziemy
wymieniać informacje, wspierać się
w wielu sprawach. Dziękuję wszystkim
tym, którzy przyczynili się do otwarcia
tego biura, to była taka podpowiedź
ze strony obywateli, związane jest to
działanie z racji poparcia, jakie tutaj
uzyskałem. Bo przecież nie jestem
osobą z Zakliczyna, a po wyborach
obywatele tej gminy zgłaszali mi chęć
szerszego kontaktu ze mną, z biurem
poselskim, dlatego postanowiliśmy
takie biuro otworzyć.
Burmistrz Dawid Chrobak
pogratulował posłowi Zjednoczonej Prawicy otwarcia w Zakliczynie
biura poselskiego, jako odzew na
oczekiwania mieszkańców miasta
i gminy. Poinformował przy okazji
o przekształceniu biura poselskiego
Michała Wojtkiewicza w biuro
senatorskie prof. Kazimierza Wiatra, w którym nadal będą udzielane
porady prawne. Zadeklarował współpracę z biurem poselskim Norberta
Kaczmarczyka, wszak - jak podkreślił
w swoim wystąpieniu - problemów
do rozwiązania jest nadal bardzo
dużo, stąd taka współpraca na linii
parlament - samorząd jest niezwykle
cenna i zasadna.
Tekst i fot. Marek Niemiec

ZUL w podróży: Dukla i Beskid Niski
Pomimo iż za oknem późna jesień, a ostatnie dni nie
wskazywały na zbyt przyjazną aurę, to w sobotę, 26
października, pogoda podczas wycieczki III Trymestru
Zakliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego była niczym
przysłowiowe złoto. Tym
razem obraliśmy kierunek
na wschód, w Beskid Niski,
by odwiedzić kilka ogromnie
ciekawych miejsc, do których
z pewnością należą miasteczko Dukla czy Muzeum Kultury
Łemkowskiej w Zyndranowej.
Pierwszym i najważniejszym
z przystanków naszej wycieczki
była Dukla, niegdyś słynny ośrodek handlowy w drodze na Węgry,
które szczególnie zasłynęła z handlu
węgierskim winem, a pozostałe do
dziś, ciągnące się niemalże całą płytę
rynku korytarze piwnic, świadczą
o niegdysiejszej świetności miasta.
Obecna Dukla to już głównie urokliwe miasteczko turystyczne. Pierwszą ciekawostką, jaka nas zaskoczyła
już przy samym wjeździe do miasta,
to fakt, że miejscowość ta posiada
taki sam herb co Zakliczyn, i nie
ma w tym żadnej pomyłki, bowiem
przez kilkadziesiąt lat Jordanowie –
założyciele Zakliczyna - byli również
w posiadaniu Dukli. Po przybyciu
udaliśmy się do miejsca najbardziej
rozpoznawalnego w Dukli, tj. XVIII-wiecznego kościoła i klasztoru OO.
Bernardynów pw. Św. Jana z Dukli,
gdzie podziwialiśmy bogate, neobarokowe wnętrze kościoła, równocześnie wysłuchując opowieści
naszego przewodnika, którym był
Waldemar Półchłopek, przewodnik
beskidzki i równocześnie dyrektor

Muzeum Historycznego w Dukli.
Pan Waldemar przybliżył nam życie
św. Jana z Dukli - pustelnika, którego szczątki spoczywają w kaplicy
tegoż kościoła. Po odwiedzeniu
świątyni udaliśmy się do Muzeum
Historycznego, umiejscowionego
w pałacu rodziny Tarnowskich, którego budowa związana jest z Janem
z Zakliczyna - Jordanem, przyrodnim bratem Spytka Wawrzyńca
Jordana – założyciela Zakliczyna.
Obecnie z dawnego wyposażenia
pałacu zachowało się bardzo niewiele, a prezentowana wewnątrz
ekspozycja stanowi głównie zbiór
militariów z okresu I i II wojny
światowej, bowiem w czasie tych
wojen Dukla i okolica przeżywały
ponure chwile grozy. Górzysty teren
stanowił dla armii dogodne miejsce
do obrony, dlatego też przecinały
się tutaj wojenne fronty, przynosząc
śmierć i zniszczenie.
Następnie przejechaliśmy na
wzgórze Zaśpit, gdzie znajduje się
jedna z trzech pustelni św. Jana, u której podnóży znajduje się cudowne
źródełko. Tutaj również, ku naszemu
miłemu zaskoczeniu, spotkaliśmy…
pustelnika, zakonnika z klasztoru
w Dukli, który rok rocznie żyje
tutaj od wczesnej wiosny do późnej
jesieni, w zgodzie i harmonii z naturą.

Po krótkiej modlitwie i rozmowie
z bratem-eremitą przyszedł czas na
kolejny etap naszej wycieczki.
Beskid Niski, niczym Bieszczady, kojarzy się z ogromnymi,
pustymi, niezamieszkałymi terenami, i aż się wierzyć nie chce, że
zaledwie osiemdziesiąt lat temu był
to obszar wręcz przeludniony. To
tutaj obok siebie mieszkali Polacy,
Ukraińcy, Żydzi, a przede wszystkim Rusińscy Łemkowie, którzy od
grup polskich zamieszkujących ten
teren różniło niemalże wszystko:
wiara, język, strój, budownictwo,
sposób życia. Kres spokojnego,
głównie pasterskiego życia tej grupy
etnicznej nadszedł w 1947 roku,
kiedy to w ramach Akcji „Wisła”
ludność łemkowską przymusowo
wysiedlono na ziemie zachodnie
i północne. Na ziemie przodków
powróciły już nieliczne rodziny. Po
Łemkach pozostały jednak tradycyjne domy – chyże i nieodłączne
z krajobrazem Beskidu - drewniane
cerkwie grekokatolickie i prawosławne. Dlatego też, by odkryć mało
znaną kulturę łemkowską, udaliśmy
się z góry Zaśpit do miejscowości
Chyrowa, gdzie w pierwszej kolejności udaliśmy się do… Zajazdu
„Chyrowianka” na znakomity
obiad, a następnie przejechaliśmy

do Cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy
w Chyrowej, pochodzącej z XVIII
wieku. Obecnie cerkiew funkcjonuje jako kościół filialny parafii
rzymskokatolickiej w Iwli, ale jej
wnętrze w dalszym ciągu stanowi
wyposażenie cerkwi. Szczególnie
na uwagę zasługuje wspaniały XIX-wieczny ikonostas o pięknych barwach i bogatym wystroju. W cerkwi
również poznaliśmy kulturę Łemków od strony religii. By poznać
sposób życia i tradycyjne budownictwo łemkowskie, udaliśmy się do
Zyndranowej, gdzie odwiedziliśmy
Muzeum Kultury Łemkowskiej,
które stanowi skansen z kilkoma
tradycyjnymi budynkami dawnej
wsi łemkowskiej. Z kolei znajdujące
się w budynkach wystawy nawiązują do okresu I i II wojny światowej
na Łemkowszczyźnie oraz kultury
i sztuki łemkowskiej. Szczególnie
ciekawa okazała się dla nas wystawa
tradycyjnych strojów łemkowskich.
Opuszczając Zyndranową, w drodze powrotnej do Zakliczyna, wielu
uczestników ZUL-u mówiło z zaskoczeniem o historii Łemków, o której nie mieli pojęcia. Z kolei jeszcze
większym zaskoczeniem okazał się
fakt, że pierwsi Łemkowie mieszkają
zaledwie pięćdziesiąt kilometrów
od Zakliczyna, w okolicach Gorlic.

Kultura Łemków na tyle wszystkich
zainteresowała, że wiele osób poddało propozycję, by jeszcze na Łemkowszczyznę powrócić.
III Trymestr Zakliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego dobiega końca,
ale już 21 listopada o godzinie 17:00
zapraszamy do ratuszowej Sali im.
Spytka Jordana na wykład finalizujący projekt pn. Zakliczyński Uniwersytet Ludowy, który poprowadzi
mgr Maria Cetera, a temat wykładu
to „Trendy Bożonarodzeniowe Ziemi
Zakliczyńskiej”, po którym nastąpi
podsumowanie projektu i rozdanie
stosownych certyfikatów i dyplomów
dla uczestników projektu.
Projekt pn. Zakliczyński Uniwersytet Ludowy, realizowany przez stowarzyszenie „Klucz” przy współpracy
z Zakliczyńskim Centrum Kultury,
dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.
Tekst i fot. Mateusz Reczek
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Jeszcze Polska nie zginęła…
Wiele jest pieśni, wiele piosenek,
Wśród nich ta jedna,
ta najważniejsza.
To nasz mazurek, hymn
narodowy,
Pieśń nam tak bliska, bo
najpiękniejsza.
Kiedy ją słyszę na baczność stoję,
Obce mi wtedy smutki i troski.
Plecy prostuję, głowę unoszę
i z dumą śpiewam MARSZ,
MARSZ DĄBROWSKI…
8 listopada br. wszystkie dzieci,
nauczyciele i pracownicy Przedszkola

Publicznego nr 1 i Samorządowego
Żłobka w Zakliczynie przyłączyli
się do akcji SZKOŁA DO HYMNU
i o godzinie 11:11 odpowiedzieli śpiewająco na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci
i Młodzieży.
Wspólnie zaśpiewaliśmy cztery
zwrotki hymnu, a w śpiewaniu
towarzyszyli nam pan Dawid
Drukała – Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Zakliczyn, oraz
pan Marcin Gofron – Prezes OSP
w Zakliczynie.
Tekst i fot. Krystyna Biel

Patriotyczny śpiew, w patriotycznej scenografii

Malczewski zobowiązuje…

Dziesiątka ekspertów

Po udanym konkursie
przeprowadzonym przez
Przedszkole Publiczne Nr
1 i Samorządowy Żłobek
w Zakliczynie, dotyczącym
twórczości Jacka Malczewskiego, Szkoła Podstawowa
w Faściszowej nie zasypiała
gruszek w popiele i z okazji
święta szkoły, w 90. rocznicę
śmierci jej patrona - Jacka
Malczewskiego - zorganizowała podobny konkurs, połączony w jego podsumowaniu
z wystawą fotograficznych
reprodukcji zakliczyńskich
przedszkolaków.
Uczniowie „Szkoły Marzeń”
postanowili pójść nieco inną drogą;
inspirując się oryginalnymi pracami
Mistrza, spróbowali odwzorować
jego dzieła malarsko. Kopiowanie
artysty związanego z Lusławicami
- to zadanie karkołomne nawet dla
zawodowych kopistów, ale w kilku
faściszowskich pracach można dopatrywać się całkiem słusznego podobieństwa. Nad zadaniem skupili się
przedstawiciele poszczególnych klas,
wszyscy jednakowo nagrodzeni za
kunszt i talent.
W dniu Święta Szkoły miejscowa
społeczność spotkała się w salce gimnastycznej placówki, by podziwiać
wspomniane dzieła. Po odśpiewaniu
czterech zwrotek hymnu państwowego i wyprowadzeniu sztandaru
szkoły, wych. Małgorzata Jaszczur-

Konkurs poprowadziła nauczycielka
Małgorzata Jaszczur-Rogowska

-Rogowska przeprowadziła autorski test w postaci konkursu nt. życia
i twórczości Jacka Malczewskiego,
wzorowanego na telewizyjnym
„Jeden z dziesięciu”. W finale spotkały
się trzy koleżanki, które wykazały się
najszerszą wiedzą, bo przecież patronat szkoły zobowiązuje… Ostatecznie w czołowej „trójce” znalazły się:
Karolina Wójcik z kl. V, Emilia Ludwa
z kl. VIII i Marcelina Pater - również
z kl. VIII. I w takiej właśnie kolejności
zakończyły tę szlachetną rywalizację.
Ten punkt programu dnia z pewnością miał wpływ na wzbogacenie
wiedzy o tym wybitnym przedstawicielu symbolizmu i Młodej Polski
wśród uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej, co podkreślił w swoim słowie
dyrektor placówki Adam Zawada.
Szef „Szkoły Marzeń” w nietypowy
sposób postanowił nagrodzić laureatkę. Otóż, zaproponował zwyciężczyni tego niezwykle trudnego testu,
osobisty wybór nagrody. Redakcja
żywi nadzieję, gratulując wspaniałej
wiedzy uczennicy klasy V, że Karolina
będzie dla szczodrej dyrekcji w tym
względzie skromna i łaskawa. A tak
na poważnie, wszyscy obecni w salce
szkoły w Faściszowej z pewnością
są dumni z takiego patrona i pełni
podziwu dla jego twórczości. I dlatego znajomość biografii i dorobku
Mistrza wśród miejscowej dziatwy
szkolnej jest niezbędna i zobowiązująca.
Tekst i fot. Marek Niemiec

Kwiaty od samorządu gminy

Polowa Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Jana

Efektowne umundurowanie i uzbrojenie Grupy Rekonstrukcji
Historycznej z Limanowej

Posiłek serwowała Kuchnia Polowa ZCK

105. rocznica krwawej bitwy
w Czarnym Lesie

Kulminacyjnym wydarzeniem
projektu „Mogiły Pamięci”
była rocznicowa uroczystość
na „pomnikach” w Charzewicach. U stóp monumentu
na cmentarzu wojennym nr
290 z I wojny światowej, od
25 lat z inicjatywy obecnego
podczas tej liturgii ks. Michała
Kapturkiewicza i ówczesnego
wójta śp. Stanisława Chrobaka
mieszkańcy Charzewic, Melsztyna, Gwoźdźca, ale i innych
wiosek i miasta „przed i za
wodą”, spotykają się, by uczcić
pamięć poległych żołnierzy
obu armii, w których szeregach znaleźli się i nasi rodacy,
wielu z nich spoczęło w całym
regionie na kilkudziesięciu
nekropoliach, w tym kilkunastu cmentarzach wojennych na
Ziemi Zakliczyńskiej.

Początek patriotycznego wiecu
to ceremonia złożenia wieńców,
wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy przy wtórze werbla przez liczne
delegacje: samorządowców z burmistrzem Dawidem Chrobakiem,
szkół, strażaków, harcerzy ZHR,
młodzieży z SKKT Compass i ZSP,
najmłodszych obywateli gminy.
Uroczystości towarzyszyły poczty
sztandarowe i parafialna orkiestra
pod kierunkiem miejscowego radnego Jana Jewulskiego. Poszczególne
dziesiątki Różańca, prowadzonego
przez domosławicką młodzież pod
kierunkiem wych. Renaty Pawłowskiej, oddzielały żałobne tony.
Eucharystię odprawili miejscowi
duchowni. Przewodniczył ks. prałat
Jan Nowakowski, rodak z Charzewic (44 lata posługiwał w Bochni,
obecnie rezydent tamtejszej parafii
pw. św. Pawła Apostoła), w koncelebrze z ks. prałatem Michałem
Kapturkiewiczem, ks. proboszczem
Markiem Kądziołką i proboszczem
parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gwoźdźcu - ks. Rafałem
Cisowskim.

Ksiądz Jan w swojej homilii,
nagrodzonej spontanicznymi brawami, powiedział m. in.:
- Chcę zwrócić uwagę na ten
pomnik, na te tablice, które jeszcze
się zachowały, bo wandale nie zdążyli wszystkich zniszczyć. Na jednej
z nich jest taki oto napis w języku
niemieckim. Tłumacząc na polski
język, brzmi to mniej więcej tak:
„Nie płaczcie, nie wylewajcie łez
Żadne życie nie trwa wiecznie.
A sens ma tylko śmierć
Za Cesarza i Ojczyznę”

To ten język dało się słyszeć wtedy
w tym miejscu, kiedy rozpoczęła się
straszliwa rzeź, kiedy to Rosjanie
napadli na wojsko armii austriacko-węgierskiej. Żołnierze umierali
w walce wręcz, ginęli, padali, konali.
I ten język, przede wszystkim język
żołnierski, te rozkazy po niemiecku
wydawane, chociaż ginęli tu ludzie
z różnych regionów Europy, bo
przecież byli tu Rosjanie co prawda,
ale i inne narody: Czesi, i Rumuni,
i Bułgarzy, i Słoweńcy, ale byli także
i Polacy, i może i ten głos dało się
usłyszeć: „Mame, Mame!”. Ale mama
nie słyszała. Bo przecież gdzieś tam
w dalekiej części Polski czekała...
I przecież tak wtedy, jak i dzisiaj,
nie wiemy, gdzie ci nasi rodacy są
pochowani. Nikt nie wie. Wtedy tutaj
nie było lasu. Żołnierze, już po tej
krwawej bitwie, zorganizowali groby,
ale to trwało sporo czasu, zanim to
uczyniono. Wybudowali obelisk,
umieścili tablice, i tę właśnie jedną
z nich: „ …a sens ma tylko śmierć za
Cesarza i Ojczyznę”. A przecież życie
ludzkie ma tylko wtedy sens, kiedy
jest oddane, wtedy za cesarza, a nawet
i za ojczyznę, ale czy to wystarczy?
Czy czegoś tu brakuje? Wydaje się,
że to są banalne spostrzeżenia, ale
życie ma tylko wtedy sens, gdy jest
poświęcone, co prawda dla drugiego
człowieka, ale to przecież za mało.
I tu pomaga nam odpowiedzieć na to
pytanie, które stawiamy sobie dzisiaj,

pomaga nam Słowo Boże dzisiejszej
liturgii”.
Nabożeństwa na cmentarzu
w Charzewicach odbywają się rokrocznie zawsze w trzecią niedzielę
października. Program uroczystego
popołudnia w Czarnym Lesie w tym
roku miał kilka odsłon. Po polowej
Mszy św. odśpiewano wzniośle hymn
„Boże, coś Polskę”, by następnie udać
się na pobliski teren leśny, by obejrzeć
próbę rekonstrukcji walk obu armii.
Newralgiczne momenty inscenizacji komentował dyr. ZCK Kazimierz
Dudzik. Oko przyciągało umundurowanie z epoki, takież uzbrojenie,
z oryginalnym rkm-em na ślepaki
w seriach. Odgłos wystrzałów niósł
się daleko, wzbudzał emocje wśród
widowni, gdzieniegdzie rozlegało się
dziecięce popłakiwanie… Słowem:
mocne końcowe wrażenia tego słonecznego dnia.
U podnóża cmentarza z obeliskiem, przy drodze leśnej, rozlokowała się kuchnia polowa Stowarzyszenia Klucz, z uczynnymi
i aktywnymi gospodarzami i gospodyniami z Grupy Regionalnej Charzewice, serwującymi tu „smaczną
i bogatą” - jak to określili degustujący
tu na miejscu charzewicką fasolkę.
Warto podkreślić operatywność strażaków z miejscowej jednostki, którzy
świetnie uporali się logistycznie, najpierw przygotowując arenę uroczystości z miejscami siedzącymi, a na
zakończenie święta szybko i sprawnie
całość posprzątali.
Tekst i fot. Marek Niemiec
Zadanie pn. „Mogiły Pamięci:
Jamna–Wola Stróska–Charzewice”
dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Kultura – Interwencje
2019”.
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„Ręce moje cenniejsze od złota”
– warsztaty rzemiosła

LAG patronem
Marszu Pamięci
27 października br. w ramach
projektu grantowego pt. „Wydarzenia promujące aktywny
tryb życia na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała” realizowanego przez
Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała odbyło się wydarzenie „Marsz Pamięci śladami
batalionu Barbara - Słona
2019” zorganizowany przez
Gminę Zakliczyn, w którym
udział wzięło wielu sympatyków aktywnego spędzania
czasu i zdrowego trybu życia.

Co wyróżniało cechmistrza od
czeladnika, a co rzemieślnika
od partacza? Ile osób w dawnym Zakliczynie należało do
poszczególnych cechów? Jak
długo trwał konflikt cechów
z Zakliczyna z cechami z Wojnicza? Jakie trudności były
związane ze złożeniem wiaderka i… wykuciem główki
gwoździa?
Odpowiedzi na te wszystkie
pytania można było uzyskać, ale
i samemu ich poszukać, podczas
pierwszych warsztatów III Trymestru Zakliczyńskiego Uniwersytetu
Ludowego przeprowadzonych w Sali
im. Spytka Jordana w zakliczyńskim
ratuszu, w czwartkowe popołudnie
17 października.
Warsztaty, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem wśród
studentów Zakliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego, poprowadził

Przemysław Kozek, na co dzień
kierownik Działu Historii Muzeum
Okręgowego w Tarnowie, z kolei
w dniu warsztatów wcielił się w rolę
współczesnego Mistrza Cechowego,
a studenci ZUL-u - w terminujących
uczniów, którzy to pod czujnym, ale
i łagodnym okiem swego mistrza,
poznawali tajniki kilku rzemiosł
cechowych. Każdy z terminujących
uczniów–terminatorów, w pierwszej kolejności musiał nauczyć się
rzemiosła bednarskiego, składając
drewniane wiaderko. Następnie
musiał poznać sztukę obróbki żelaza,
poprzez wykonanie łebka przy
gwoździu. Całość terminowania
uczniów zakończyło się wybiciem
przez każdego „terminatora” okolicznościowej monety z warsztatów
ZUL-u. Co bezdyskusyjnie uznać
należy za cieszące się największym
zainteresowaniem.
Nie zwalniając z tempem zajęć
Zakliczyńskiego Uniwersytetu

Ludowego, w kolejnym tygodniu,
25 października br. uczestnicy
mieli możliwość zapoznania się
z ozdobami bożonarodzeniowymi
na przestrzeni dziejów, ale o tym
szerzej opowiemy w kolejnym
artykule.
Projekt pn. Zakliczyński Uniwersytet Ludowy, dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, realizowany przez Stowarzyszenie „Klucz”
przy współpracy z Zakliczyńskim
Centrum Kultury.
Mateusz Reczek

Tak wspominała jedna ze studentek Zakliczyńskiego Uniwersytetu
Ludowego przygotowywanie bożonarodzeniowych ozdób w swoim domu
rodzinnym. A gdyby tak nauczyć się
od nowa wykonywania tych samych

ozdób, co robiły nasze babcie? Bardzo
chętnie!
Bez wątpienia należy uznać, że
przeprowadzone w dniu 25 października br. w Sali im. Spytka Jordana
zakliczyńskiego ratusza warsztaty
dawnych ozdób świątecznych,
okazały się dla każdego niebywale
miłym zaskoczeniem. Poprowadziła
je bowiem znakomita znawczyni
tematu Maria Cetera – dyrektor
Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, która poprzez dogłębne badania terenowe i archiwalne poznała
wszystkie tajniki wykonywania tych
pięknych ozdób. Łamiący się opłatek
podczas klejenia „światów”, zbyt krótkie szpilki do wykonania „pająków”
– to dla pani Marii żaden problem,

fot. LAG

fot. Stanisław Kusiak

Podłaźniczka kontra choinka
„Pamiętam jak dziś… gdy przychodziły długie jesienne wieczory, gdy nie było jeszcze w naszym domu prądu. Wtedy to
moja babcia siadała przy lampie naftowej koło pieca, do rąk
brała nożyczki, słomę, opłatki
i robiła jakieś „światy”, „pająki”
i inne ozdoby bożonarodzeniowe... Później, jak babcia zmarła,
każdy już zapomniał, jak ona te
ozdoby robiła…”

Uczestnicy wzięli udział w marszu Nordic Walking oraz biegu na
orientację. Podczas wydarzenia
przeprowadzono szkolenia, podczas
których uczestnicy zostali zapoznani
z zasadami dotyczącym sprawnego
poruszania się w terenie, w biegach
na orientację oraz z zakresu techniki
marszu Nordic Walking.
Po dotarciu na metę wszyscy
uczestnicy dostali symboliczne
medale, dyplomy, a zwycięzcy

otrzymali ciekawe nagrody rzeczowe. Następnie wszyscy wspólnie
wzięli udział w Apelu Poległych. Na
sportowo została uczczona pamięć
poległych walczących na wzgórzach
Słonej. Na zakończenie wszyscy
uczestnicy wydarzenie posilili się
ciepłym posiłkiem. Wydarzenie sportowe propagujące aktywność fizyczną
cieszyło się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców obszaru LGD
Dunajec-Biała.
Aleksandra Zychowicz

wspólnie z każdym z uczestników
przebrnęła przez wszelkie trudności,
z jakimi musiały się zmierzyć nasze
babcie, by na święta Bożego Narodzenia nadać swym chatom odświętny
charakter.
Podłaźniczka czy choinka? Co
było wcześniej? – na to pytanie również uzyskaliśmy odpowiedź, a była
to oczywiście podłaźniczka, przyozdobiona właśnie różnego rodzaju
„światami” i „pająkami”. Stąd też
nasz wybór był prosty – nauczmy
się wykonać starszą od choinki podłaźniczkę i ozdoby na nią.
Z tego też powodu w pierwszej
kolejności podjęliśmy się wykonania kulistych ozdób z zazębiających
się opłatków – tzw. „światów”. Przez

„światy” studenci przebrnęli niczym
przysłowiowa burza. Następnie
poprzeczka została podniesiona,
trzeba było wykonać… pająki. Tutaj
już w ruch poszły szpilki, dziurkacze
z kwiatowymi formami i kolorowy
papier. Ale i tym razem wszyscy bez
problemów pokonali wszelkie trudności. Bez wątpienia najmilszym finałem warsztatów była deklaracja wielu
studentów, że w tym roku ich choinki
i domy ozdobione zostaną takimi
samymi ozdobami, jakie wykonywali
ich przodkowie przez wieloma laty.
Kolejne spotkanie Zakliczyńskiego
Uniwersytetu Ludowego odbyło się
na drugi dzień, podczas ulubionej
formy zajęć, jakim bez wątpienia za
każdym razem jest wycieczka krajoznawczo–turystyczna. Tym razem
autokar z tabliczką ZUL-u za przednią szybą, obrał kierunek na wschód,

by w jesiennym słońcu odwiedzić
Duklę i Beskid Niski. Ale z kolei
o ciekawostkach, jakie nas zaskoczyły podczas wycieczki opowiemy
w kolejnym artykule.
Projekt pn. Zakliczyński Uniwersytet Ludowy, dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, realizowany przez stowarzyszenie „Klucz”
przy współpracy z Zakliczyńskim
Centrum Kultury.
Tekst i fot. Mateusz Reczek
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Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Zakliczyn
i Powiecie Tarnowskim
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”
z siedzibą w Krakowie ma
przyjemność poinformować
Państwa, że dla mieszkańców Gminy Zakliczyn istnieje możliwość skorzystania
z darmowej pomocy prawnej adwokatów lub radców
prawnych. Od stycznia 2019
roku na terenie Powiatu
Tarnowskiego – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej – działa bowiem 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, obejmujących swoim zasięgiem
wszystkie 16 gmin powiatu.
Są one finansowane z budżetu państwa.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,

•
•

•
•

administracyjnym, sądowym lub
sądowo-administracyjnym lub
wskazanie osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego, lub
sporządzenie projektu pisma
w sprawach, o których mowa
w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
nieodpłatną mediacją (docelowo
od 2020 roku)
sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu
sądowo-administracyjnym oraz
poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
przysługują osobie fizycznej, która
nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Osoba
uprawniona, przed uzyskaniem nie-

odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej
nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Nieodpłatna pomoc prawna nie
obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej,
zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego
realizacji. Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Z ważnych powodów dopuszcza się
ustalenie innej kolejności udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie,
która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się poza
kolejnością.
Bliższe informacje można uzyskać
pod numerem podanym do zapisów.

REJESTRACJA TELEFONICZNA: +48 (14) 68 83 327
(od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:30–15:30)

Możliwość rejestracji internetowej: http://darmoweporady-tarnowski.pl/rezerwacja-terminu
Dodatkowo można również rejestrować się pod numerem wskazanym przez Urząd Miejski w Zakliczynie – 14 632 64 60.
Szczegółowe informacje na
temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w Powiecie Tarnowskim można uzyskać w Wydziale Rozwoju Powiatu
(II piętro, pokój 210), nr telefonu
+48 (14) 68 83 327, e-mail: poradyprawne@powiat.tarnow.pl
Zapraszamy mieszkańców Gminy
Zakliczyn do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego –
Ratusz w Zakliczynie, Rynek 1, sala
Burmistrzówka.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Giza, Adwokat
Prezes Zarządu Fundacji
Rozwoju Przedsiębiorczości
„Consilium” z siedzibą
w Krakowie
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Nowatorskie wsparcie dla
seniorów w Zakliczynie!

„Aktywni seniorzy w cyfrowym
Zakliczynie” to nowatorski
projekt, który realizowany jest
w Zakliczynie w terminie od
01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.
w ramach konkursu „Human
Smart Cities. Inteligentne miasta
współtworzone przez mieszkańców”, organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Realizatorem projektu jest Gmina
Zakliczyn w partnerstwie z Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020.
Łączna wartość projektu wynosi
601 860,00 zł netto, w tym dotacja
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
w wysokości 541 674,00 zł netto.
Głównymi obszarami tematycznymi w ramach projektu będą działania w zakresie polityki senioralnej
oraz innowacyjne rozwiązania na rzecz
wsparcia partycypacji społecznej, jako
elementu niezbędnego dla inteligentnego miasta współtworzonego przez
mieszkańców. Działania w ramach
projektu skierowane są do seniorów
– kobiet w wieku 60+ oraz mężczyzn
w wieku 65+ będących mieszkańcami
miasta Zakliczyn, którzy ze względy na
zły stan zdrowia, samotność, niepełnosprawność czy niesamodzielność
wymagają wsparcia w funkcjonowaniu
w warunkach domowych i pomocy
w integracji społecznej.

W ramach projektu planuje się:
• uruchomienie usługi teleopieki,
dzięki której 80 seniorów otrzyma
opaskę SOS i w razie zagrożenia zdrowia/życia bezpośrednio
połączy się z Centrum Opieki
działającym przez całą dobę
i wszystkie dni tygodnia. Centrum Opieki przy udziale Teleasystentów po otrzymaniu sygnału
skontaktuje się z członkiem
rodziny podopiecznego, a w razie
potrzeby ze służbami ratunkowymi. Co więcej, to innowacyjne
rozwiązanie ułatwi również bieżące funkcjonowanie mieszkańców poprzez informowanie ich
o ważnych kwestiach dotyczących
zdrowia (np. umawianie wizyt
do lekarza, sprawdzanie dostępności leków w aptece), informowanie o różnych usługach (np.
technicznych, prawnych), wydarzeniach kulturalnych, przypominanie o konieczności zażycia
leków, ostrzeganie o zagrożeniach
czy wspieranie seniorów w ich
codziennym życiu. W ramach
działania, zaangażowani zostaną
również Asystenci, którzy stworzą indywidualne plany opieki
i wsparcia mieszkańców, a następnie cyklicznie odwiedzać będą ich
w domach,
• zakup i udostępnienie seniorom
5 rowerów elektrycznych,

• zakup laptopów i przyłączenie 40
seniorów do internetu w ich własnych gospodarstwach domowych,
• przeprowadzenie szkoleń dla 40
seniorów z zakresu m.in. obsługi
komputera/smartfonu, zakładania
Profilu Zaufanego, Internetowego
Konta Zdrowotnego czy e-recepty,
• wdrożenie usługi Złotej Rączki
polegającej na umożliwieniu
uczestnikom projektu skorzystania z fachowej, bezpłatnej pomocy
technicznej przy drobnych, domowych naprawach (np. przepalona
żarówka, cieknący kran). Dla
mieszkańców zostanie udostępniona infolinia, na której będą
mogli zgłaszać swoje zapotrzebowania na ww. prace.
Karta zgłoszenia do projektu
oraz wszelkie informacje o projekcie
dostępne są w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zakliczynie,
ul. Malczewskiego 15 (pokój 6) oraz
w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie (pokój 8), a także pod numerem
telefonu 14 66 52 275, wew. 18 lub
adresem e-mail: senior@zakliczyn.
pl, a wkrótce na stronie internetowej
projektu: www.senior.zakliczyn.pl.
Termin składania kart zgłoszenia
przez zainteresowane osoby upływa
w dniu 10 grudnia 2019 r. Udział
w projekcie jest bezpłatny. Ilość
miejsc ograniczona!
Na portalu www.zakliczyn.pl do
pobrania: 1) regulamin świadczenia
usług z zakresu teleopieki, 2) karta
zgłoszenia do projektu, 3) oświadczenia RODO.
Projekt „Aktywni seniorzy
w cyfrowym Zakliczynie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Janusz Krzyżak
Sekretarz Gminy Zakliczyn

Remont remizy we Wróblowicach
oraz placu przy szkole
Gmina Zakliczyn zrealizowała
w październiku 2019 r. zadanie pt. „Remont remizy OSP
we Wróblowicach oraz remont
placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblowicach”. Zadanie jest efektem
nagrody dla sołectwa Wróblowice za zajęcie trzeciego
miejsca w konkursie organizowanym przez Województwo
Małopolskie pn. „Najpiękniejsza Wieś 2019”.
Głównym celem konkursu jest
zachęcenie społeczności lokalnych
do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej
wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Przedmiotem oceny w ramach
Konkursu były inicjatywy lokalne
zrealizowane na terenie sołectwa
w ostatnich pięciu latach, w tym
działalność stowarzyszeń z Wróblowic, aktywność społeczna oraz efekty
inwestycji gminnych.

W wyniku konkursu Wróblowice
otrzymały dotację z budżetu Małopolski w wysokości 40 tys. zł, dzięki
której wykonano następujący zakres
prac:
1) Remont remizy OSP we
Wróblowicach – remont schodów
zewnętrznych, montaż daszka

Plac przyszkolny

nad schodami, remont schodów
wewnętrznych, wymiana opraw
oświetleniowych, roboty malarskie;
2) Remont placu przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym we Wróblowicach – roboty rozbiórkowe,
wykonanie nawierzchni betonowej.
Tekst i fot. Janusz Krzyżak

Remiza OSP po liftingu

Odszedł prof. Jan Boczek
Z wielkim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
prof. dr. hab. Jana Boczka
wybitnego uczonego
pochodzącego z Ziemi
Zakliczyńskiej,
profesora akarologa Szkoły
Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Najbliższej Rodzinie składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Zakliczynie
Anna Moj

Burmistrz Miasta i Gminy
Zakliczyn
Dawid Chrobak

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 28 listopada 2019 roku na
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

„Będzie nam
go bardzo
brakowało…”

4 listopada br. niespodziewanie odszedł do Pana
Antoni Sproski. Od dłuższego czasu zmagał się z przeróżnymi dolegliwościami,
nie pozwalającymi mu na
podjęcie stałej pracy. Współpracował z naszą redakcją
przez wiele lat. Był autorem
116 oficjalnych krzyżówek,
do tej puli trzeba mu zaliczyć
kilkadziesiąt opublikowanych, lecz nie ewidencjonowanych diagramów, drukowanych zaraz na początku
powstawania Głosiciela. Trzy
ostatnie krzyżówki przyniósł
latem do redakcji, jakby
przeczuwając swoje rychłe
odejście…
Tośka zapamiętam jako wybitnego… mola książkowego. Dosłownie pochłaniał wydawnictwa wypożyczane zazwyczaj z gminnej biblioteki.
- Pan Antoni należał do czołówki
naszych czytelników. Zawsze książki
oddawał na czas w nienagannym
stanie. Często kierowaliśmy się
przed zakupem nowych pozycji jego
recenzjami. Jak mało kto, potrafił
precyzyjnie i krytycznie zarekomen-

dować lub nie twórczość i dorobek
wielu autorów - wspomina Romana
Nosek, dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej im. o. Jana Wojciecha
Góry w Zakliczynie. - Lubował
się w „męskiej” literaturze faktu,
w powieści kryminalnej i sensacyjnej. Z racji wielkiego oczytania
imponował wiedzą w rozmowach na
każdy temat. Będzie nam go bardzo
brakowało.
Tosiek, po ukończeniu zawodówki w Jaworznie, uzyskawszy
zawód elektryka, imał się przeróżnych zajęć. W wolnych chwilach czytał i pogrywał na murawie
miejscowego stadionu Dunajcu.
Pamiętam, jak ucieszyłem się na
jego widok, będąc w kompanii łączności na służbie w wieży kontroli
lotów w Słupsku-Rędzikowie. W tej
jednostce, głośnej w kraju z racji
potencjalnej instalacji tarczy antyrakietowej, Antoni służył w kompanii budowlanej. Ziomal z tej
samej ulicy w Zakliczynie wpadał
na pogaduchy przy kawie albo herbatce. Ceniłem sobie jego poczucie
humoru i te koleżeńskie spotkania,
wszak Tosiek zwykł celnie i krytycznie przedstawić swoje racje. Bawiły
mnie jego kąśliwe uwagi na tematy
polityczne, nie tolerował samolubnych polityków, miał konkretne,
odważne poglądy na wiele innych
dziedzin życia.
Antoni urodził się 7 sierpnia 1968
r., zmarł 4 listopada 2019. Ceremonia pogrzebowa odbyła się cztery
dni później najpierw w kościele pw.
Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie. Po Różańcu odmówionym przez
Różę Różańcową odprawiono Mszę
św. pogrzebową, po czym kondukt
żałobny udał się na cmentarz parafialny w Zakliczynie. Śp. Antoniego
Sproskiego pożegnała najbliższa
rodzina oraz rzesza sympatyków
i znajomych familii, jego przyjaciele
i koledzy.
Marek Niemiec
fot. arch. rodzinne
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W dniu 17 listopada br. wręczyliśmy stypendia dla uzdolnionej
młodzieży z gminy Zakliczyn.
Wręczenie nastąpiło w Paleśnicy podczas imprezy pn.
„Senioriada”. Stypendia wręczał
Burmistrz Gminy Zakliczyn
Dawid Chrobak oraz Prezes Stowarzyszenia Bez Barier Bogdan
Litwa. W roku akademickim
2019/2020 nagrodzeni studenci
otrzymali stypendia w ramach
czterech programów: „Agrafka
Bez Barier”, „Studencka Agrafka” z gm. Zakliczyn i Wojnicz,
Stypendia Prezesa „Bez Barier”,
Stypendium na I rok studiów
stacjonarnych „Lektor”.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za złożenie wniosku.
Gratulujemy aplikantom wysokiej
średniej, nietuzinkowych osiągnięć
naukowych i działalności społecznej.
Komisja kwalifikacyjna, w skład
której wchodzili przedstawiciele
samorządu Gminy Zakliczyn i Gminy
Wojnicz, instytucji edukacyjnych
oraz przedstawicieli Stowarzyszenia
„Bez Barier”, przyznała jednogłośnie
trzy stypendia w ramach konkursu
„Agrafka Bez Barier” dla najwyżej
punktowanych aplikacji konkursowych. Punktowane były: średnia
ocen, sytuacja materialna, osiągnięcia naukowe i inne oraz działalność
społeczna, w tym wolontariat.
Ogłoszenie wyników Konkursu
„Agrafka Bez Barier” – stypendia
dla studentów studiów dziennych
z gminy Zakliczyn na rok akademicki
2019/2020.
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Studenckie stypendia wręczone

Stypendia wręczali Burmistrz Zakliczyna i Prezes SPON „Bez Barier”

Daniel Tabiś z gminy Zakliczyn (82
pkt.) – stypendium w wys. 3.150 zł
Katarzyna Świerczek z gminy
Zakliczyn (76 pkt.) – stypendium
w wys. 3.150 zł
Anna Urban z gminy Zakliczyn
(66 pkt.) – stypendium w wys. 3.150 zł
Jednocześnie przyznano również
nagrody finansowe i wyróżnienia dla

Galę poprowadziła dyr. Ewa Jóźwiak

studentów, którzy w sposób szczególny wyróżniają się w dziedzinie
nauki, kultury i sztuki. Gmina Zakliczyn ufundowała nagrody dla następujących studentów:
Stypendia „Studencka Agrafka”
dla studentów zamieszkujących
w gminie Zakliczyn, finansowane
przez Gminę Zakliczyn otrzymują:

Tegoroczni stypendyści z gmin Zakliczyn i Wojnicz

1. Sylwia Skurnóg (65 pkt.) – 500 zł
2. Michał Kwiek (60 pkt.) - 500 zł
3. Dawid Wietecha (54 pkt.) – 500 zł
4. Karolina Świerczek (50 pkt.) – 500 zł
5. Emilia Kwiek (48 pkt.) – 500 zł
6. Justyna Robak (44 pkt.) – 500 zł
7. Monika Migdał (42 pkt.) – 500 zł
8. Patrycja Burnat (36 pkt.) – 500 zł
9. Maciej Kabat (32 pkt.) – 500 zł
Stypendia STUDENCKA
AGRAFKA dla studentów zamieszkujących w gminie Wojnicz, finansowane przez Gminę Wojnicz otrzymują:
1. Gabriela Sakłak z gminy Wojnicz
(58 pkt.) – stypendium w wys. 1.500 zł
2. Sylwia Morys z gminy Wojnicz (54
pkt.) – stypendium w wys. 1.300 zł
3. Monika Trepa z gminy Wojnicz (44
pkt.) – stypendium w wys. 1.000 zł
4. Arkadiusz Podraza z gminy Wojnicz
(40 pkt.) – stypendium w wys. 800 zł

5. Adrian Sakłak z gminy Wojnicz
(38 pkt) – stypendium w wys. 900 zł
6. Michalina Grajewska z gminy Wojnicz (28 pkt) – stypendium w wys.
500 zł
Prezes Stowarzyszenie „Bez
Barier” przyznał również nagrody
dla studentów, którzy w sposób szczególny wyróżniają się między innymi
w osiągnięciach naukowych i pracy
społecznej. STYPENDIUM PREZESA otrzymują:
Angelika Nowak (28 pkt.) – 500 zł
Ewelina Budyn (28 pkt.) – 400 zł
Jagoda Gancarek (27 pkt.) – 400 zł
Dominika Gondek (22 pkt.) – 300
zł
Jakub Krzyżak (9 pkt.) – 200 zł
Stypendium na pierwszy rok
studiów „LEKTOR” w wys. 5.000 zł
otrzymuje: Sylwia Skorupska z gm.
Zakliczyn.
W roku akademickim 2019/2020
nagrodzeni studenci otrzymali stypendia w ramach czterech programów: „Agrafka Bez Barier” (finansowane w całości przez Stow. „Bez
Barier)”, „Studencka Agrafka” z gm.
Zakliczyn (finansowane przez Gminę
Zakliczyn), Stypendia Prezesa „Bez
Barier” (finansowane przez Stow.
„Bez Barier”), Stypendium na I rok
studiów stacjonarnych „LEKTOR”
(ARP, Stow. „Bez Barier”).
Raz jeszcze gratulujemy wszystkim
laureatom. Tych, którym się nie udało
zdobyć stypendium zapraszamy
w przyszłym roku. Pozdrawiamy
Was, drodzy studenci, serdecznie,
życząc wytrwałości w zmaganiach
na studiach.
Tekst i fot. Ewa Jóźwiak
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Gala na 10 lecie funkcjonowania
Lokalnych Grup Działania
16 października br. w Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie odbyła się
uroczysta gala z okazji
jubileuszu 10-lecia funkcjonowania Lokalnych Grup
Działania.
W uroczystym jubileuszu wzięło
udział 32 LGD działające na terenie
Małopolski. Wicemarszałek Łukasz
Smółka i Iwona Gibas, wiceprzewodniczącą sejmiku Województwa
Małopolskiego, podziękowali za działalność na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich oraz
promocję lokalnych tradycji, kultury i dziedzictwa. Wręczyli również
pisemne podziękowania i gratulacje
za działalność.

Efektowny i efektywny Star 266 M z Filipowic po kapitalnym remoncie
Przedstawiciele naszego LAG-u

To ogromne wyróżnienie dla
naszej już dziesięcioletniej pracy,
wielu zrealizowanych projektów,
stale zacieśniającej się współpracy

z lokalną społecznością i samorządami.
Aleksandra Zychowicz
fot. arch. LGD

„Jesteśmy Polką i Polakiem”!

Mali (wielcy) patrioci

Polska – to taka kraina,
Która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
W pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
Budujemy, bronimy.
Polska – Ojczyzna…
Kraina, która się w sercu zaczyna.
(R. Przymus - „ Polska”)
Jak wytłumaczyć dzieciom, czym
jest Polska, czym - niepodległość?
Jak zaszczepić radość, którą daje
nam życie w niepodległym kraju?
Niemałym wyzwaniem jest zasianie
w sercach przedszkolaków ziarnka
patriotyzmu. A czym jest patriotyzm?
Zapyta niejeden mały obywatel.
Podejmując ten jakże ogromny
trud wychowania młodego pokolenia, narodził się pomysł przybliżania dzieciom krok po kroku historii
ojczystego kraju i wpajania postaw
patriotycznych. Za najlepszą formę
uznaliśmy aktywność muzyczną.
W Przedszkolu Publicznym w Paleśnicy zorganizowaliśmy I Gminny
Przegląd Piosenek i Pieśni Patriotycznych.
Celem przedsięwzięcia było upowszechnianie patriotycznej tematyki
jako wartości związanej z tradycją

Taniec w narodowych barwach

i ochroną polskiej kultury narodowej
oraz wspieranie uzdolnień i pomoc
w rozwijaniu zainteresowań dzieci.
Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem. Chęć udziału w nim
zgłosiło aż siedem z ośmiu placówek
przedszkolnych z gminy Zakliczyn.
Przegląd odbył się 7 listopada br.
w Szkole Podstawowej w Paleśnicy.
Chcieliśmy w ten sposób uczcić
zbliżającą się 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Na widowni licznie gromadzili się
opiekunowie grup, przedszkolaki
oraz ich rodzice.
Godzina 10:00 wskazała gotowość
do rozpoczęcia zmagań. Zanim do
tego doszło, dzieci z klasy II naszej
szkoły pod opieką pani Stanisławy
Kosakowskiej wykonały piękny
taniec patriotyczny – układ z białymi
i czerwonymi flagami. Następnie pani
Dyrektor Agnieszka Pomikło powitała przybyłych gości, przedstawiła
cele i zasady przeglądu oraz przedstawiła Jury w składzie: przewodniczący - Burmistrz Miasta i Gminy
Zakliczyn pan Dawid Chrobak, pan
Andrzej Drażnycia – nauczyciel
Szkoły Muzycznej w Domosławicach
i Dyrektor fili tej szkoły w Paleśnicy,
oraz pani Stanisława Martyka – opiekunka chóru szkolnego działającego
przy naszej szkole.

Zgodnie z regulaminem każda
z grup prezentowała jeden utwór.
W repertuarze znalazły się piosenki
i pieśni: „Piosenka małego patrioty”,
„Mały Jaś z AK”, „Uwierz Polsko”,
„Jestem Polakiem, to mój kraj”,
„Szumi dokoła las”.
W przeglądzie wystąpiły kolejno
grupy i indywidualni uczestnicy
reprezentujący:
Przedszkole w Stróżach - op. p.
Agnieszka Truchan.
Oddział Przedszkolny w Faściszowej – op. p. Anna Skruch.
Przedszkole w Gwoźdźcu – op. p.
Monika Pawlik.
Niepubliczne Przedszkole pw. Św.
Rodziny w Zakliczynie – op. p. Ewelina Surga.
Przedszkole we Wróblowicach op. panie: Klaudia Szarota i Aleksandra Franczyk.
Publiczne Przedszkole w Zakliczynie – op. panie: Renata Niemiec,
Krystyna Biel.
Przedszkole w Paleśnicy – op.
panie: Teresa Górska, Renata Wal,
Lucyna Kierońska.
Po wykonaniu wszystkich utworów
uczestnicy przeglądu wraz z opiekunami i rodzicami zostali zaproszeni
na poczęstunek przygotowany przez
Radę Rodziców Przedszkola w Paleśnicy, a Jury rozpoczęło obrady.
W chwili, kiedy pani Dyrektor
wzięła w dłonie mikrofon, stało się
jasne, że mamy zwycięzców. Okazały
się nimi trzy drużyny: reprezentantka
Przedszkola w Faściszowej, przedszkolaki z Przedszkola Publicznego
w Zakliczynie i grupa dzieci z Przedszkola w Paleśnicy.
Wszyscy uczestnicy oprócz gromkich braw otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz drobne upominki,
a wyróżnione grupy - dodatkowo statuetkę. Mamy nadzieję, że zaprezentowane pieśni i piosenki na długo pozostaną w sercach słuchaczy, małych
artystów, ich opiekunów i rodziców.
Zwycięzcom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom składamy serdeczne podziękowanie za wkład włożony w przygotowanie do przeglądu. Ze swej strony
zapewniamy, że dołożymy wszelkich
starań, aby odbyły się kolejne edycje.
Tekst: Marzena Kosakowska
fot. arch. przedszkola

Kapitalny remont
kolejnego wozu bojowego
Zarząd jednostki OSP Filipowice sprowadził niedawno swój
średni wóz bojowy Star 266 M
po 2-miesięcznym kapitalnym
remoncie. W triumfalnym, wieczornym wjeździe odnowionego i oświetlonego pojazdu
do wsi przy sygnale syreny
towarzyszył tłum mieszkańców i szpaler filipowickich
druhów. Ich zaciekawienie
i radość można zaobserwować
na profilu facebookowym.
Remont przebiegał dwuetapowo.
Najpierw poddano modernizacji
podwozie, silnik, skrzynię biegów
i inne elementy w Starachowicach,
następnie wóz otrzymał efektowną
nadbudowę w Częstochowie. Ze starego pojazdu została jedynie rama.
Wyprodukowany w 1986 roku trafił
do filipowickiej jednostki w latach 90.
ubiegłego wieku z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Straż
w Filipowicach dysponuje jeszcze jednym funkcjonalnym pojazdem, tj.
lekkim samochodem ratownictwa
technicznego marki Peugeot.

- Cieszę się, że po raz kolejny pan
Burmistrz dotrzymał słowa, i wóz
bojowy OSP Filipowice, funkcjonujący w krajowym systemie ratownictwa, otrzymał tak solidną renowację. Dzięki wsparciu włodarza gminy
udało się pozyskać niemałe środki
przede wszystkim z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie i Urzędu Miejskiego - podkreśla
dh Tomasz Damian, prezes Zarządu
Gminnego OSP w Zakliczynie.
To drugi pojazd w gminie, po
samochodzie Star 266 będącego na
wyposażeniu OSP Gwoździec (jego
remont przeprowadzono w roku
2018), który przeszedł tak intensywną przemianę. Tym samym
będzie służył w tym trudnym terenie
jeszcze długie lata.
Całkowity koszt zadania to 461,5
tys. zł, w tym wspomniana dotacja
WFOŚ w Krakowie w kwocie 220 tys.
zł, udział samorządu gminnego to
120 tys. zł, Powiat Tarnowski - 4,5 tys.
zł (zakup masztu oświetleniowego
pojazdu), resztę pokryto z darowizn
sponsorów.
Tekst i fot. Marek Niemiec

Podziękowanie
Bardzo dziękujemy Jednostkom Straży Pożarnej za przeprowadzoną
akcję gaszenia pożaru, który miał miejsce w dniu 16 października br.
w naszym gospodarstwie.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji, udało się zapobiec
rozprzestrzenieniu się ognia na pobliski budynek, w którym znajdowało
się kilkadziesiąt zwierząt.
Dziękujemy również rodzinie, sąsiadom i znajomym za nieocenione
wsparcie podczas pożaru. Dziękujemy panom lek. wet. Adamowi i Sławomirowi Czaplakom za pomoc podczas ewakuacji zwierząt. Serdeczne
słowa podzięki dla rolników, którzy bezinteresownie zaoferowali swoją
pomoc.
Wszystkim osobom życzliwym jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Małgorzata i Krzysztof Czechowie
Lusławice
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Koncert „Cantando Canzoni” uświetnił
Galę Finałową projektu „Mogiły Pamięci”

Koncert przypadł widowni do gustu

Pani Eleonora znana jest z potęgi głosu

Ostatnia niedziela października obfitowała w niezapomniane wrażenia, począwszy
od Gali Finałowej projektu
„Mogiły Pamięci „Jamna –
Wola Stróska – Charzewice”
poprzez występ znakomitego
i uznanego chóru „Cantando
Canzoni” działającego przy
Zakliczyńskim Centrum Kultury pod batutą Adama Pyrka.
Gala Finałowa projektu „Mogiły
Pamięci” rozpoczęła się prelekcją
autorstwa znanej zakliczyńskiej wielbicielki historii - Ewy Jednorowskiej,
która to zaprezentowała przybyłej
publiczności ciekawostki historyczne
związane z cmentarzami wojennymi.
Następnie dyrektor ZCK Kazimierz
Dudzik zaprosił Burmistrza Miasta
i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka
oraz posła na Sejm Norberta Kaczmarczyka do wręczania dyplomów
oraz nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu Literackiego za
najlepsze opowiadania patriotyczne.
Podczas gali przysłowiową
wisienką na torcie okazał się występ
Chóru „Cantando Canzoni”, który
podczas tej uroczystości równocześnie promował swój debiutancki
krążek pt. „...nie jest tak na wojnie,
jak jest w żołnierskim śpiewie”, na
którym znalazły się piękne pieśni
patriotyczne powstałe przed 1945

Po prelekcji pani Ewy, nagrodzone laureatów konkursu literackiego

rokiem. Podczas koncertu mogliśmy
posłuchać takich szlagierów, jak m.in.
„Świat cały śpi spokojnie”, którego
solistą został Karolek Biel (nie była
to jego jedyna solówka podczas tego
koncertu), „Rozkwitają pąki białych
róż”, gdzie partię solową wykonała
Emilia Majewska, „Tam na błoniu
błyszczy kwiecie” w solówce autorstwa Agnieszki Nagel. Rewelacyjny
duet w osobach Ewy Bardon oraz
Barbary Zapart umilił nam wieczór
pieśnią „Bywaj dziewczę zdrowe”,
natomiast moimi osobistymi ulubienicami zostały pani Eleonora
Krupska wykonująca solowo fragmenty popularnego utworu „Więc
pijmy wino, szwoleżerowie” oraz
Katarzyna Świerczek, która gościnnie zaśpiewała w utworze „Pierwszy

sierpień, dzień krwawy”. Gratulacje
za wspaniały koncert należą się dyrygentowi Adamowi Pyrkowi i wszystkim członkom chóru. Na ratuszowej
scenie wystąpili:
Soprany: Ewa Bardon, Karol Biel,
Kamila Foryś, Agnieszka Nagel,
Maria Sówka, Dorota Pawłowska.
Alty: Krystyna Biel, Małgorzata
Gac, Anna Kusek, Eleonora Krupska, Agnieszka Krzystyniak, Renata
Kwiek, Emilia Majewska, Maria
Soska, Roksana Sówka, Bożena
Świerkosz, Barbara Zapart.

Tenory: Jan Kukułka, Konrad
Majewski, Przemysław Majewski,
Rafał Majewski.
Gościnnie: Katarzyna Świerczek.
Instrumentaliści: Krzysztof Pyrek
– skrzypce, Tomasz Kubala – gitara
basowa, Mirosław Bogoń – fortepian.
Widownia dzieliła się na gorąco
wrażeniami z koncertu podczas
przygotowanego specjalnie na tę okoliczność poczęstunku na poddaszu
ratusza, każdy z uczestników koncertu mógł zabrać ze sobą bezpłatny
egzemplarz nagranej przez chór płyty.

Oba projekty realizowane były
przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” przy
wsparciu Zakliczyńskiego Centrum
Kultury, koordynatorem projektu
Mogiły Pamięci był Mateusz Reczek,
natomiast ja jestem bardzo wdzięczna
za możliwość koordynowania tak
wspaniałego projektu jak Nagranie
„Cantando Canzoni”, ponieważ udało
się wykonać wspaniałą pracę i wydać
płytę z pieśniami patriotycznymi,
która umili zacisze niejednego domu,
nastrajając słuchaczy do pamiętania
o naszej Ojczyźnie.
Projekt pn. „Mogiły Pamięci
Jamna – Wola Stróska – Charzewice”
dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Kultura Interwencje
2019”.
Projekt pn: Nagranie „Cantando
Canzoni” dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu
Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny Ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Ewelina Siepiela
fot. Stanisław Kusiak

Kurtuazyjna wizyta Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec” na Węgrzech
Zespół Folklorystyczny „Gwoździec” świętował jubileusz
25-lecia powstania zaprzyjaźnionego Zespołu Tańca Ludowego „Iglice” z Jászfényszaru
na Węgrzech. Już 20 lat współpracujemy z zespołem „Iglice”,
dlatego zostaliśmy zaproszeni
na jego jubileusz.

ZF Gwoździec godnie nas reprezentował

Układ górali żywieckich na scenie domu kultury

Po otrzymaniu zaproszenia kierownik ZF „Gwoździec” wraz z rodzicami dzieci należących do naszego
zespołu rozpoczęli przygotowania do
wyjazdu na te uroczystości. Wykonany został specjalny tort jubileuszowy, podarowany naszym węgierskim przyjaciołom z tej szczególnej
okazji. Choreograf „Gwoźdźca” opracował specjalny program dla grupy
młodszej i średniej oraz kapeli, aby

udział w Galowym Koncercie Jubileuszowym był wyjątkowy.
Nasz pobyt na Węgrzech trwał
trzy dni, tj. od 11 do 13 października br. Wymiana kulturowa polegała
między innymi na zorganizowanych
warsztatach, na wspólnej nauce tańców węgierskich i polskich.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu za
granicę byli bardzo zadowoleni.
Zespół „Gwoździec” był zaproszony
jako jedyny z Polski. Podziękowanie
chcemy złożyć wspaniałym sponsorom, którzy pokryli koszty transportu, by zespół mógł wyjechać.
Wszystkie wrażenia i wspomnienia
z tego pobytu pozostaną na długo
w naszej pamięci.
Agata Nadolnik
Kierownik Zespołu
fot. arch. ZF Gwoździec
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23 listopada br. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego świętowano 86. urodziny patrona
i założyciela lusławickiego
kampusu - profesora Krzysztofa Pendereckiego.
Wyjątkowy koncert pod batutą
Macieja Tworka z towarzyszeniem
znakomitych zespołów z I,Culture
na czele oraz chórami Filharmonii Krakowskiej i solistami: Natalią Rubiś (sopran), Karoliną Sikorą
(sopran), Anną Lubańską (mezzosopran), Adamem Zdunikowskim
(tenor) oraz Robertem Jezierskim
(bas) był źródłem niezapomnianych
wrażeń.
Artyści wykonali jedno z najważniejszych dzieł ostatnich lat Mistrza
Pendereckiego - utwór, który zdobył uznanie publiczności i krytyki
- monumentalne CREDO na pięć
głosów solowych, chór chłopięcy,
chór mieszany i orkiestrę, które po
raz pierwszy zabrzmiało w murach
Europejskiego Centrum Muzyki
w Lusławicach.
- W dniu urodzin Maestro oprócz
koncertu zaplanowaliśmy również
uroczyste zainaugurowanie ekspozycji multimedialnej „Krzysztof Penderecki – Dziedzictwo Polskiej Muzyki
XX i XXI wieku”, prezentującą
dorobek polskiej muzyki najnowszej
z użyciem nowoczesnych technologii audiowizualnych oraz systemów
multimedialnych - tłumaczy Adam
Balas, dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki.
Wystawa podkreśla szczególną rolę Krzysztofa Pendereckiego i jego imponujący wkład
w rozwój polskiej i światowej kultury, ukazuje także bogactwo polskiej muzyki najnowszej i jej twórców.
Warstwa merytoryczna ekspozycji
opiera się w znacznym stopniu na
prywatnych zbiorach i archiwaliach
Państwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich.
Część ekspozycji zatytułowana
„Artysta” dedykowana jest twórcy
i procesowi tworzenia. Projektanci
zaaranżowali ją na wzór prywatnego
gabinetu Krzysztofa Pendereckiego
w dworku w Lusławicach. To prze-

Urodziny Profesora

Urodzinowy koncert w lusławickim Centrum

strzeń odkrywająca przed zwiedzającymi indywidualne wspomnienia,
pamiątki oraz inspiracje i pasje, które
kształtowały kompozytora - mówi
dyrektor Balas.
Projekt wystawy stworzony
przez Mirosława Nizio i zespół
NIZIO DESIGN INTERNATIONAL aranżuje istniejącą przestrzeń
CENTRUM bez istotnej ingerencji w obiekt, tworząc nową jakość
i jedność stylistyczną z minimalistyczną architekturą kampusu
w Lusławicach.
- Głównym założeniem projektu opracowanego przez Nizio
Design International, było stworzenie wystawy spójnej z przestrzenią Europejskiego Centrum
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego,
która odkryje przed zwiedzającymi
bogactwo twórczości kompozytora
oraz inspiracji, w których ta twórczość ma swoje korzenie. Oglądając
wystawę, zwiedzający nie tylko usłyszą słynne kompozycje profesora
Krzysztofa Pendereckiego, a także
poznają indywidualne pamiątki,
wspomnienia oraz inspiracje i pasje,
które kształtowały wybitnego artystę i ścieżkę jego kariery – mówi
Mirosław Nizio, właściciel warszawskiej pracowni Nizio Design
Interational.
Przestrzeń ekspozycji podzielona
jest na trzy części: Artysta, Spotka-

Prof. Penderecki otrzymał mnóstwo życzeń, kwiatów i upominków

Pani Elzbieta - małżonka jubilata - podzieliła
ogromny, urodzinowy tort

nia i Dzieło, przy czym każda z nich
stanowi całość, którą można oglądać
niezależnie, w dowolnej kolejności.
W części „Artysta” prezentowany
jest dorobek Krzysztofa Pendereckiego. Mistrz ukazany jest tutaj jako
obywatel świata, ambasador kultury
polskiej oraz wybitna postać wyróżniona setkami prestiżowych nagród
państwowych, akademickich i środowisk twórczych. Foyer wokół sali
koncertowej („Spotkania”) zaprasza do zapoznania się z wielkimi
wykonaniami dzieł Krzysztofa
Pendereckiego oraz poszerzoną
informacją o najwybitniejszych
twórcach polskiej muzyki. W części
„Dzieło” imponująco przedstawiony
jest dorobek Krzysztofa Pendereckiego (tafle szklane z nadrukami

rękopisów Kompozytora), lista dzieł
Patrona CENTRUM oraz „oś czasu”
wykonana w oparciu o wybór utworów polskich ostatniego stulecia
przez Radę Programową projektu
„100 na 100. Muzyczne dekady
wolności”. Interaktywne stanowiska multimedialne lub odsłuchowe
uzupełniają każdą z wymienionych
części wystawy.
- Ekspozycja twórczo rozwija ideę
Krzysztofa Pendereckiego związaną
z powstaniem kampusu w Lusławicach, u której podstaw - obok utworzenia miejsca dla rozwoju utalentowanych młodych muzyków z kraju
i ze świata – było i jest zwiększenie
dostępności dziedzictwa kulturowego
oraz popularyzacja muzyki najnowszej - podsumowuje Adam Balas.
Dzięki współpracy Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego z Polskim Wydawnictwem Muzycznym wykorzystane
zostało opracowanie unikatowego
w skali światowej przedsięwzięcia
„100 na 100. Muzyczne dekady
wolności” - zbiór arcydzieł polskiej
literatury muzycznej, powstałych
od 1918 do 2018 roku, starannie
wyselekcjonowanych przez Radę
Programową złożoną z największych autorytetów polskiego środowiska związanego z muzyką
współczesną. Najważniejsze
utwory, z których każdy reprezen-
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tował jeden rok ostatniego stulecia, zostały zarejestrowane na 36
płytach CD we współpracy z 1700
czołowymi polskimi artystami,
dając ponad 2000 minut znakomitej polskiej muzyki.
W 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości Polskie
Wydawnictwo Muzyczne podjęło się
realizacji spektakularnego przedsięwzięcia okrzykniętego w mediach
największym muzycznym projektem wolnej Polski. Zapraszając do
współpracy najważniejsze instytucje
kultury, czołowe formacje muzyczne
i najwybitniejszych światowych
wykonawców, PWM koordynowało
międzynarodowe działania koncertowe, wydawnicze, dokumentacyjne
i edukacyjne. „100 na 100. Muzyczne
dekady wolności” było pierwszym
w historii przedsięwzięciem o tak
szerokim zasięgu w skali międzynarodowej, będącym jednocześnie
artystyczną inwazją polskiej muzyki
na świecie.
Pozostałe materiały ekspozycji są
przygotowane przez zespół merytoryczny Centrum oraz poszerzone
o materiały audio i video pozyskane
na zasadzie licencji od producentów koncertów, spektakli czy nagrań,
m.in. Telewizji Polskiej, Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Opery Bałtyckiej, Opery Wrocławskiej, Opery
Krakowskiej, Opery Śląskiej, Studia
Filmów Rysunkowych w Bielsku
Białej, Studia Miniatur Filmowych
w Warszawie, Filmoteki Narodowej
- Instytutu Audiowizualnego, firmy
DUX.
Finansowanie projektu zapewnione zostało dzięki środkom
pochodzącym z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ponadto projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Województwa Małopolskiego oraz
Stowarzyszenia Akademia imienia
Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki.
Wystawę można zwiedzać bezpłatnie przy okazji koncertów odbywających się w Europejskim Centrum
Muzyki w Lusławicach.
Mateusz Kluza
fot. Bartek Barczyk

Sukces stróskiej szkoły w konkursie „#OSEWyzwanie!”

10 października br.
w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie nastąpiło
uroczyste rozdanie nagród
w Ogólnopolskim Konkursie „#OSEWyzwanie!” organizowanym przez NASK
i Ministerstwo Cyfryzacji
przy współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej.

Wśród laureatów konkursu znalazła się Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kościuszki w Stróżach,
wygrywając mobilną pracownię
komputerową składającą się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej
szafie z punktem dostępowym do
Internetu. Obecna na uroczystości
rozdania nagród dyrektor Elżbieta
Malawska–Pajor odebrała dyplom
oraz potwierdzenie wygranej z rąk
wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki oraz szefa
Gabinetu Politycznego Ministra
Infrastruktury Tomasza Tomali.
Fakt, że Szkoła Podstawowa
w Stróżach znalazła się w gronie

wyróżnionych, jest z całą pewnością
dużym sukcesem, gdyż do udziału
w konkursie „#OSEWyzwanie!”
zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski
(!). Komisja konkursowa przyznała
nagrody tylko 764 szkołom, a wśród
nagrodzonych znalazło się jedynie
68 placówek z Małopolski. Podstawą
przyznania nagrody była duża liczba
punktów zdobytych przez szkołę.
Zgodnie z wymaganiami regulaminu
do konkursu mogły zgłosić się placówki z miejscowości liczących do 50
tysięcy mieszkańców, należało również spełnić następujące warunki:
wypełnić bardzo obszerny i szczegółowy formularz konkursowy, przy-

stąpić do projektu Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej, czyli szybkiego
Internetu dla szkół oraz do programu
„mLegitymacja szkolna”. Można było
również przesłać pracę plastyczną pt.
„Smart szkoła”. Szansę na wygraną

i zdobycie dodatkowych punktów
zwiększało zgłoszenie do programu
„CodeWeek2019” - inicjatywy organizowanej w ramach Europejskiego
Tygodnia Kodowania i programu
„OSE Hero”.

obilna pracownia komputerowa,
która w bieżącym roku szkolnym trafi
do Szkoły Podstawowej w Stróżach,
przyczyni się niewątpliwie do podniesienia jakości pracy oraz wspomoże proces kształcenia. Nauczyciele będą mieli możliwość stosować
nowoczesne metody i formy pracy na
dowolnych przedmiotach i w każdej sali lekcyjnej. Wzrośnie również
poziom kompetencji cyfrowych
uczniów, którzy będą mieli możliwość korzystać z internetowych
zasobów edukacyjnych i poszerzać
wiedzę z różnych dziedzin. Ponadto
uczniowie SP w Stróżach będą mogli
posługiwać się nowoczesną „mLegitymacją szkolną”.
Na koniec chcielibyśmy pogratulować Szkole Podstawowej im.
Lanckorońskich w Zakliczynie, która
również została laureatem konkursu
#OSEWyzwanie! Wyrażamy nadzieję,
że przyczyni się to do zacieśnienia
więzi i rozwinięcia współpracy między szkołami.
Tekst i fot.
Elżbieta Malawska-Pajor
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HIPOKAMP - jazz w Lusławicach

30 października br. o godzinie
19:00 w Europejskim Centrum
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach odbył
się jazzowy koncert w ramach
trasy promującej album „HIPOKAMP”.

Wystąpią znakomici artyści:
Marek Napiórkowski (gitary),
Mino Cinelu (instrumenty perkusyjne), Jan Smoczyński (nstrumenty klawiszowe), Paweł Dobrowolski (perkusja). Tytuł nowej płyty
Marka Napiórkowskiego nawiązuje
do tajemniczego i nie do końca zbadanego obszaru, jakim jest ludzki
mózg. Podobnie, osadzona w oryginalnym kontekście brzmieniowym,
nowa muzyka gitarzysty, to spektrum
tajemniczych i nieoczywistych barw.
HIPOKAMP to album łączący wyrafinowane improwizacje jazzowe ze
światem elektronicznych struktur
dźwiękowych i intrygujących dialogów instrumentów perkusyjnych.
Premierowe Trio, oparte na dźwiękach elektrycznej gitary, różnorakich
analogowych syntezatorów (Jan Smoczyński) i stylowo brzmiącej perkusji
(Paweł Dobrowolski), Napiórkowski
postanowił wzbogacić obecnością
absolutnej gwiazdy jazzu - Mino
Cinelu, prawdopodobnie najbardziej
utytułowanego perkusjonisty naszych
czasów. Gościem specjalnym, który
pojawił się również na płycie, jest ceniony w Europie i na świecie saksofonista jazzowy - Adam Pierończyk.

Marek Napiórkowski jest czołowym polskim gitarzystą i kompozytorem. Od początku swojej kariery
pojawia się na szczytach polskich rankingów, a nieprzerwanie od 2012 roku,
głosami czytelników Jazz Forum,
wybierany jest Jazzowym Gitarzystą Roku. Doceniany przez branżę
i krytykę - jedenastokrotnie nominowany, a w 2019 wyróżniony statuetką
Nagrody Muzycznej FRYDERYK.
Laureat nagrody Mateusze Trójki 2018
za album „WAW-NYC”. Nagrał ponad
150 płyt z różnymi wykonawcami. Na
szczególną uwagę zasługują albumy
sygnowane jego nazwiskiem: „Szukaj
w snach” (2018), „WAW-NYC” (2017),
„Sextet - Trójka Live” (2016), „Celuloid” (2015), „UP!” (2013), „KonKubiNap” (2011), „Wolno” (2007, złota
płyta), „Nap” (2005). Na jego płytach
zagrali m. in. Chris Potter, Clarence
Penn, Grégoire Maret, Mino Cinelu,
Manuel Valera, Anna Maria Jopek,
Leszek Możdżer, Adam Pierończyk.
Komponował muzykę do spektakli
teatralnych, a w 2018 zadebiutował
jako kompozytor muzyki filmowej,
będąc autorem ścieżki dźwiękowej do
filmu „Miłość i puste słowa” w reżyserii Małgorzaty Imielskiej. Od grudnia
2017 roku prowadzi autorską audycję
„Dźwięki nieoczywiste” na antenie
radia Chilli Zet. Spośród muzyków,
z którymi grał i nagrywał, warto
wymienić takie postaci, jak: Tomasz
Stańko, Adam Holzman, Marcus
Miller, Hadrien Feraud, Sugar Blue,
Henryk Miśkiewicz, Janusz Muniak,

Tomasz Szukalski, Jan Ptaszyn Wróblewski, a także Pat Metheny, Richard
Bona, Ivan Lins, Dhafer Youssef, Gonzalo Rubalcaba. Koncertował w Japonii, USA, Meksyku, Brazylii, Kanadzie,
Indonezji, Chinach, Rosji i większości
krajów Europy.
Mino Cinelu - prawdopodobnie
najbardziej utytułowany perkusjonista naszych czasów. Jego światowa kariera zaczęła się od nagrania
albumu oraz udziału w trasie koncertowej „We Want Miles” Milesa
Davisa. W swojej karierze współpracował z najwybitniejszymi artystami światowego formatu, jak Dizzy
Gilespie, Sting, Weather Report, Kate
Bush, Peter Gabriel, Joni Mitchel,
Santana, Dave Holland, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Pat Metheny
i wielu, wielu innych.
Jan Smoczyński - pianista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny.
Od wielu lat, wraz ze swoim młodszym
bratem skrzypkiem tworzy formację
Mateusz Smoczyński Quintet, z którą
nagrał płyty Inspirations oraz Expressions. Na stałe pracuje w zespołach:
Bovska, Urszuli Dudziak (kierownictwo muzyczne), Kayah Transoriental
Orchestra (kierownictwo muzyczne),
Michała Urbaniaka i w autorskim projekcie Smoke & The Smokes. W sierpniu 2013 r. miał przyjemność zagrać
z Bobbym McFerrinem i Gilem Goldsteinem w ramach Solidarity of Art.
Jest współzałożycielem grupy June,
która w 2009 roku otrzymała nominację do nagrody Fryderyk w kategorii

„Nowa twarz fonografii”. Brał udział
w nagraniach do filmów we współpracy z Michałem Lorencem oraz
Marcinem Pospieszalskim. Jest producentem płyt dla wytwórni Kayax.
Paweł Dobrowolski - jeden
z najbardziej rozchwytywanych
perkusistów w Polsce. W 2009 roku
nagrodzony przez Akademię Fonograficzną Fryderykiem za udział
w płycie „Assymetry” Zbigniewa
Namysłowskiego. Na stałe współpracuje z Anną Marią Jopek, Bovską,
Markiem Napiórkowskim. Na przestrzeni lat grał i nagrywał z takimi

artystami, jak Nigel Kennedy, Terence
Blanchard, Randy Brecker, Richard
Bona, Dhafer Youssef, Mino Cinelu,
Jeff Beck, Gonzalo Rubalcaba, Gil
Goldstein, Makoto Ozone, NDR Big
Band, Maria Schneider Jazz Orchestra, Jacques Schwarz-Bart, Gordon
Haskell, Brad Terry oraz całą plejadą
polskiej sceny muzycznej. W dotychczasowym dorobku posiada ponad
30 nagranych płyt, a także muzykę
do seriali oraz udział w programach
telewizyjnych.
Mateusz Kluza
fot. ECMKP
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Powrót do pasji
Pani Mariola Mazgaj to
autorka nowo otwartej
wystawy w Galerii Poddasze
ZCK pn. „Powrót do pasji.
Malarstwo i rysunek”. Wernisaż na poddaszu ratusza
zgromadził sporo wielbicieli
jej talentu, odkrytego już
w przestrzeni internetowej
z racji publikacji jej prac na
portalu społecznościowym,
aż dziw bierze, że debiutuje
na ekspozycyjnej niwie.
Do pokazania fragmentu swojej szerokiej twórczości zachęciły
skromną autorkę życzliwe osoby,
przede wszystkim dyr. Krystyna Sien-

kiewicz-Witek, kuratorka wystawy,
oraz kustosz Galerii - Stanisław
Kusiak. Wzruszona pani Mariola
w swoim słowie, tuż po powitaniu
uczestników ratuszowego spotkania przez dyr. ZCK Kazimierza
Dudzika, podkreśliła wielkie znaczenie akceptacji jej artystycznej pasji
przez rodzinę i przyjaciół, a przede
wszystkim ogromnego wsparcia
męża, towarzyszącego jej podczas
wernisażu (i równie wzruszonego).
Mariola Mazgaj urodziła się 13
marca 1966 r. w Tarnowie. Mieszka
w Lusławicach, pracuje w Zakliczynie. Z wykształcenia i zawodu ekonomistka. Nie lubi mówić o sobie,
tworzyć filozofii. „Wolę rysować i to

Pani Mariola w gronie najbliższych

rysunki wypowiadają się o mnie” wyjaśnia. „Od dziecka ołówek był
moją zabawką. Wszędzie mi towarzyszył”.
Uwielbia przyrodę. Zawsze znajduje coś, co zatrzymuje jej wzrok.
Jest bacznym obserwatorem środowiska. Pod wpływem jakiegoś impulsu,
natychmiast pojawia się chęć przelania zaobserwowanego momentu na
papier: „Dlatego tak wiele motywów
natury w moich pracach”.
Jest samoukiem, niezwykle utalentowaną amatorką sztuki, nazywa
siebie kopistką, bo zawsze dążyła
do odzwierciedlenia realistycznego.
„Jednych zachwyca… kropka, a mnie
realizm” - podkreśla.
Rysuje spontanicznie, w zależności
od emocji, nastroju, tego, co w danej
chwili ją otacza. Kocha zwierzęta,
często je portretuje. Pokazuje tym
samym uczucia, z jakimi ma do
czynienia na co dzień. „Rysowanie
koni, zwierząt buchających temperamentem, siłą, dzikością, to po
prostu PORTRET uczuć, emocji,
które można przypisać każdemu
człowiekowi” - zapewnia utalentowana artystka.
Pani Mariola lubi przyglądać się
ludziom. Ich pracy, radości, zmaganiom. Ten odruch zachęca do
narysowania ulotnej chwili: „Rysunek, malarstwo to relaks dla duszy
i umysłu. Warto znaleźć czas na
chwilę z grafitem, farbą, pastelą” twierdzi z przekonaniem lusławicka
autorka wystawy w Galerii Poddasze

Autorkę i gości wernisażu powitał dyr. Kazimierz Dudzik

Bohaterka eksozycji w towarzystwie kustosza wystawy

ZCK pn. „Powrót do pasji. Malarstwo i rysunek”. Na własnym facebookowym profilu „Ołówek moją
pasją - Mariola Mazgaj” zamieszcza
sukcesywnie zdjęcia i scany swoich
prac, wzbudzając podziw, a nawet
zachwyt internautów, o czym świad-

czą zamieszczone w komentarzach
pochlebne recenzje.
Ekspozycja w Galerii Poddasze
ZCK czynna w dni powszednie
w godz. 8:00-20:00.
Marek Niemiec
fot. Stanisław Kusiak

Koncert w Katowicach na zaproszenie ks. Władysława

17 listopada br. społeczność
naszej szkoły miała niebywałą przyjemność gościć
w Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia. A jak do tego
doszło?

Otóż, miesiąc wcześniej, podczas
świętowania 130 lat istnienia szkoły
i przy tej okazji nadania imienia
i sztandaru szkole, jednym z przybyłych gości był ksiądz Władysław
Pachota. Będąc absolwentem tej placówki, z sentymentalnym wzruszeniem przeżywał jubileusz. Będąc do
tego artystą profesjonalistą, zauważył
ogrom pracy włożony w całe trójwymiarowe przedsięwzięcie.
Warto nadmienić, że za tak piękne
spięcie w całość szeregu zadań i zdarzeń w każdym szczególe była odpowiedzialna pani Krystyna Kołacz.
Na specjalne wyróżnienie zasługują
również prowadzące całą uroczystość
panie: Katarzyna Kalicka i Natalia
Rosiek.
Ksiądz Władysław jest założycielem i dyrygentem Dziewczęcego
Chóru Katedralnego Puellae Orantes. Kierując do pani dyrektor Ireny
Kusion wyrazy uznania, zaprosił
uczniów na koncert Vivat Polonia
do Katowic. Należący do europejskiej elity młodzieżowy chór wystąpił
tam z Orkiestrą Simfonia Galicya.
Gościem specjalnym był maestro
Chikara Imamura. Bogaty repertuar dzieł polskich kompozytorów,
kameralność i doskonała akustyka
sali z pewnością skróciły dystans

Imponująca Sala Koncertowa w Katowicach

Wyborna akustyka

Foyer Sali

między muzykami a słuchaczami.
Znajoma twarz dyrygenta- księdza
Władysława – napełniła wysublimowanym podziwem i szacunkiem.
Ksiądz Władysław Pachota od
lat jako duchowny, jako rodak, jako
człowiek wielkiego formatu wspiera
naszą szkołę. Na kartach Kroniki
Szkolnej niejednokrotnie zaznaczał
to ówczesny dyrektor pan Zdzisław
Górnikiewicz. Np. zapis z roku 1999
[…] W listopadzie organizacja charytatywna z Holandii, z ks. Władysławem Pachotą z Tarnowa, a pochodzącym z Filipowic, przywiozła dla
szkoły szereg darów. Dzieci otrzymały
przybory szkolne, zeszyty, odzież,
a najmłodsi bardzo dużo różnych
zabawek. Szkoła otrzymała stoliki

i krzesła, co umożliwiło wymianę
mocno zniszczonego i wyeksploatowanego posiadanego wyposażenia.
Nadwyżkę przywiezionych stolików
i krzeseł przekazaliśmy innym szkołom w gminie.[…] Pan dyrektor
zapisał innym razem informacje
o doposażeniu kuchni w naczynia
do spożywania posiłków (talerze,
kubki). Zaznaczył też, że w trudnych
czasach braków finansowych przekazanie ceramicznych płytek przez
księdza przyczyniło się do remontu
łazienek szkolnych.
Księdzu Władysławowi dziękujemy za każdą serdeczność skierowaną w naszą stronę.
Jadwiga Zachara
fot. arch. szkoły
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Paweł Glugla

Kościół – Szkoła - Dwór
w XIX-wiecznym Zakliczynie

(DOKOŃCZENIE)

i to świetnie. Sam poeta i muzyk
rozbudził muzę w swoich owieczkach i nauczył je śpiewać swoich
piosnek. Chór mieszczek i mieszczan zanucił na prześliczną melodię następującą piosnkę, ułożoną
przez Zakliczynianina:

W

poprzednim numerze
„Głosiciela” mowa była
o przybyciu w 1876 roku
do Zakliczyna grona nauczycieli
szkół podstawowych, średnich,
zrzeszonych w filii ówczesnego
Towarzystwa Pedagogicznego
w Tarnowie. Swoje posiedzenie
pedagodzy zaczęli od wizyty
w zakliczyńskim kościele, gdzie
wysłuchali pouczającego kazania,
które wygłosił ówczesny proboszcz
ks. Józef Rozwadowski, postać
znana, ceniona, nietuzinkowa
w diecezji tarnowskiej. Podobnie
i profesor tarnowskiego szkolnictwa gimnazjalnego – Franciszek
Habura.
Cytowany – w dosłownym
brzmieniu – tekst pochodzi z polskojęzycznej XIX-wiecznej prasy,
a ściślej „Gazety Narodowej”. Jest
to relacja, doniesienie prasowe
w formie korespondencji, zatytułowanej:”Ze świata pedagogicznego.(Kościół - Szkoła - Dwór)”.
W poniższym passusie znajdują
się frazy pięknej piosnki o Zakliczynie. Warto byłoby ją zaśpiewać
i dzisiaj. Są jeszcze osoby, które
piszą legendy, wiersze o zakliczyńskiej ziemi, ale czy i piosenki? To
najcenniejsza cząstka regionalizmu.
Przejdźmy zatem do dalszej
części interesującej relacji sprzed
niemal 150 laty.

Gościnność
OO. Reformatów

„Nauczyciele i nauczycielki
udali się teraz na obiad do klasztoru OO. Reformatów położonego
w malowniczej równinie opodal
Zakliczyna.
Gościnnie przez przeora przyjęci, goście zasiedli w refektarzu
do stołu. Kolej toastów rozpoczął
ks. Rozwadowski wnosząc zdrowie
dyrektora Trzaskowskiego, który
nam haec otia fecit. Podnosząc
jego zasługi na polu szkolnictwa
znane i ocenione w całym kraju,
położył na skroń jego wieniec
żywej wdzięczności, wykazawszy, że czem jest, jemu przeważnie zawdzięcza, który mu jako
uczniowi pomocną podał rękę.
Wyznanie długu moralnego przez
człowieka stojącego na zaszczytnem stanowisku, jest oznaką szlachetnej duszy. Wdzięczność, ta dziś
tak rzadka cnota, jest brylantem
w koronie cnót świętych. Tylko
człowiek szlachetny wdzięcznym
być chce i umie. Ta cnota wchodzi
też w akord cnót, jakieśmy wyżej
w ks. Rozwadowskim poznali. To
wyznanie wdzięczności stopiło lód
etykiety wszelkiej u biesiadników,
którzy się teraz za jedną rodzinę
uważali. Potem wniósł toast ks.
Rozwadowskiego p. Trzaskowski,
wykazując pokrewieństwo pracy
kapłana i nauczyciela, i nazywając kościół i szkołę dwoma fila-

– „Ach jakaż radość z serc naszych
płynie,
Widząc się dzisiaj w cnych braci
gronie.
Gruzy Melsztyna wyście świadkami
naszej radości
Cieszcie się z nami!

rami bytu narodowego, a następnie baron Gostkowski, dziedzic
Lusławic, a po nim p. Tomkiewicz
w bardzo wymownych słowach
podniósł znaczenie pracy nauczycieli, nazywając ich pracownikami
przyszłości i krzewicielami idei
naszej konstytucji Trzeciego maja.
W gorących słowach podziękował
ziemianom imieniem nauczycieli
prof. Habura, wykazując zacność
rolnictwa i cywilizacyjne znaczenie pługa w dziejach ludów
w ogóle, a w szczególności w Polsce: „Zacny i czcigodny szef mój
– prawił – w dopiero co wypowiedzianych słowach i p. Z. Sawczyński w mowie zamykającej jedno
z walnych zgromadzeń Towarzystwa pedagogicznego nazwali
kościół i szkołę dwoma podwalinami narodowego bytu. Ja ośmieliłbym się ich uzupełnić, dodając
do tych podwalin trzecią, która
jest podwaliną podwalin – a tą jest
pług. Nikt nie zaprzeczy tego, bo
jeżeli żywot narodów rozpoczyna
się od ich wejścia na drogę cywilizacji, jeżeli cywilizację Europy
stworzyli dobroczynną swą pracą
benedyktyni, to nie zapominajmy,
że pierwej nim założyli klasztor,
w którym przepisywali pergaminowe zwoje zapisane mądrością,
z którym połączyli szkołę, pierwej
powtarzam karczowali lasy i orali
ziemię; pierwsza skiba położona
pługiem, była początkiem cywilizacji narodu: miejsce, na którem oracz podziękował Bogu,
pierwszym kościołem, pieśń
skowronka - wznosząca się nad
skibą, pierwszą poezją narodu,
a miejsce, w którem rolnik zjadł
chleb z czeladzią, pierwszą osadą gminą, dworem. Pięknie też Grecy
uwiecznili tę prawdę, bo dzieło
pługa z łaską bogów połączyli;
wszak Demeter uczyła Tryptolema orać i siać w skiby pszenicę.
Pług był podstawą życia, potęgi
i wielkości Polski. Pług doprowadził Piasta do tronu, a później
przez wieki tysiące ludzi wiódł do
rycerskich zaszczytów...
I dziś mimo rozwiniętego przemysłu i handlu, obok kościołów
i szkół jest pług szafarzem błogosławieństw bożych dla narodów, a szczególnie dla naszego

narodu. W narodzie polskim
jest dziś pług podstawą podstaw
narodowego bytu. Wykazał to
Libelt w swej rozprawie „O miłości ojczyzny” nazywając ziemię
ciałem ojczyzny, wyśpiewali to
poeci (tu cytuje Ujejskiego, ustęp
z „Nocy natchnienia”) Póki ziemia
w naszym ręku - póty Polska nie
zginęła. Ale kiedy niestety wielu
ziemian zdradza swą narodowi
służbę, pozbywając się ziemi,
i oddając ją w ręce nieprzyjaciół,
kiedy dlatego nam szczególniej
nauczycielom brak chleba, - cześć
tym, którzy na ojczystej lesze, pełnią wiernie swą służbę, widząc
w niej placówkę swej narodowej
służby - cześć ziemianom - wnoszę zdrowie ich przedstawicieli
tutaj”. Ze łzą w oku podziękowali obecni dziedzice dóbr za ten
toast, ślubując trzymać ziemię ze
szkołą i kościołem. Po toastach
na cześć klasztoru gościnnego,
na cześć dam obecnych i matek,
na cześć miejscowej szkoły, prof.
Habury, nastąpiło samomierskie
„kochajmy się” - a wreszcie skończyła się ta prawdziwie platońska biesiada. Potem towarzystwo
ruszyło na gruzy Melsztyna. Tu
ze szczytu gruzów dały się słyszeć
zaimprowizowane przez profesora
Haburę te słowa:
„Z potęgi ojców te gruzy zostały,
W których nocami pohukują sowy,
Które pająki przędzą osnowały:
To sławy Spytków grobowiec wieków.
Lecz się nie smućmy – wszak to
pomnik chwały,
Nie gniazdo śmierci; tylko jak dziś
razem
Pracujmy wszyscy, słowem czy żelazem.
A z rąk nam spadną niewoli okowy”
Chór kilkudziesięciu głosów
zanucił pieśni narodowe, pokrzepiając na gruzach przeszłości
ducha do pracy na przyszłość.
Wieczorem żegnali Zakliczynianie nad Dunajcem gości winem,
pieśnią, uściskami i nomakami.
Pożegnanie trwało więcej niż
godzinę - tak wszyscy nasilnie
łączą się serca polskie, gdy uderzą przyjaźnią. Działalność księdza proboszcza i tu się objawiła,

– Zazdrościć teraz temu ludowi,
Co tutaj mieszka i Dunajcowi
Szczęśliwe fale, szczęśliwe niwy,
Kto tu przebywa ten dziś szczęśliwy.
– „O! drodzy bracia, o! goście mili,
Cześć wam niech będzie, żeście
przybyli
Dać bratnią rękę - ten skarb nasz
drogi,
O dniu dzisiejszy, jakżeś nam błogi!
– Więc do wdzięczności zawsze
gotowi,
Żegnać was musim: bywajcie zdrowi!
„Boże wam zapłać”, na pożegnanie
Krzyknijmy chórem Zakliczynianie!”
Na tę pieśń odpowiedzieli goście
żegnani w tej samej melodii zaimprowizowanemi zwrotkami:
–„O! Zakliczynie, mieścino mała,
Pięknieś się w sercu nam zapisała.
Chociaż do domów swych pojedziemy,
Sercami u was tu zostaniemy.
– Prędko mkną zmienne Dunajca
fale,
Lecz w sercach naszych biją nam
stale;
Za ugoszczenie, pieśń dziękczynienia,
Za pożegnanie – miłe wspomnienia!”
Takie to melodie wydobywające się z podniesionej duszy,
z rozgrzanego serca, rozlegały się
po modrej wstędze Dunajca. Nie
wspominamy tu już innych zaimprowizowanych, daleko piękniejszych zwrotek pożegnania,
wygłoszonych przez pana Trzaskowskiego, który był sprawcą
całej tej uroczystości, i przez ks.
Rozwadowskiego, bośmy ich nie
zapamiętali, ale zapisujemy tu
jeszcze jeden piękny czyn, niby
upominek pożegnalny: oto ks.
Rozwadowski zebrał od swoich
parafian sumkę 4 złr. 50 ct. na
pomnik ś.p. Rufina Piotrowskiego.
Tak poczciwe jest serce polskie, kiedy uderzy szczerą radością. Obraz ten wycieczki Tarnowian do Zakliczyna sam przez się
wymownie świadczy, jak korzystne
są podobne wycieczki pedagogów: roznoszą one ziarno wiedzy, podnoszą umysły, ogrzewają

serca, zawiązują nić społeczną
między warstwami społecznemi,
a tem samem przysługują się
wielce dziełu oświaty. I czemuż,
powiemy, na zakończenie, obraz
ten zatytułowaliśmy: „Kościół –
Szkoła – Dwór”. Nie dlatego, że
sceny tu przedstawione odbywały się w kościele, w szkole, że
w nich występują ludzie z kościoła,
ze szkoły i z dworu, ale dlatego,
że poruszone tu są myśli i uczucia, jakie obudził kościół, szkoła
i dwór, i przedstawione owoce
piękne, jakie wydaje połączone
działanie tych trzech potęg, czy
podstaw narodowego bytu. Dziś
przedstawienie takiego obrazu na
czasie, dziś kiedy dwór oderwano
ustawą od gminy, kiedy pasterze
parafji usuwają się od dworów,
kiedy dwory patrzą obojętnie na
kościół i gminy. Obraz Tymowy
niech służy za dowód potrzeby
zawiązania nici między dworem
a gminą, która to kwestja wchodzi w program działalności sejmu
przyszłego.
Tarnów, d. 20. września [1876
r.]”.
Również współczesny pojedynczy człowiek, a także wielka
społeczność, muszą umiejętnie integrować się w Kościele,
szkole i dworze, czyli instytucjach kościelnych, szkolnych,
państwowych i samorządowych.
Wszystkie te instytucje muszą
być wobec siebie kompatybilne,
mówiąc językiem informatycznym
- współpracować między sobą dla
dobra ogółu. Jeżeli będzie między nimi rozdźwięk i segregacja
obywateli, nie będzie dobrze.
Gdy oddzielimy sztucznie to co
państwowe, od tego co kościelne
i co szkolne, nigdy jedności międzyludzkiej nie będzie. Nawet
w najmniejszych miejscowościach
i społecznościach. Nie da się być
godzinę w niedzielę - katolikiem,
a osiem godzin w dni powszednie
nauczycielem, urzędnikiem. Tak
jak nie jest człowiek kilka godzin
na dobę matką, ojcem, dzieckiem, pracownikiem, uczniem.
Współczesne ideologie uparcie,
bezrozumnie i bezrefleksyjnie
powracają do haseł, teorii i działań, którymi dawno już próbowano zastąpić odwieczne prawdy
i odgórnie ustalony porządek.
Patrząc w przyszłość zerkajmy
również i w przeszłość, aby nie
popełniać tych samych błędów,
które na ogół drogo kosztują i są
nieodwracalne. Słusznie zauważył
i podkreślił dyrektor Trzaskowski już półtora wieku temu, podczas spotkania w Zakliczynie, że
Kościół i szkoła to dwa filary, na
których opiera się byt narodowy.
Nic dodać, nic ująć.
Bibliografia:
Ze świata pedagogicznego,
„Gazeta Narodowa”, R. 15:1876, nr
222, s. 1.
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RUMUNIA

– moja kolejna globtroterska przygoda
CZĘŚĆ 6

Szósty, ostatni dzień wycieczki
rozpoczęliśmy od kolejnego pakowania bagaży i śniadania. Było też
trochę czasu, by pospacerować,
poprzyglądać się pomieszczeniom
hotelowym: wspomnianej tawernie,
skalniakom i ciekawym roślinom,
krzewom, drzewom na dziedzińcu
i drodze dojazdowej, otwartemu
basenowi. Myślę, że każdy z nas
mógł przyznać, że znaleźliśmy dobre
i klimatyczne miejsce do ostatniego
noclegu i wypoczynku przed niełatwym dniem – czekało wszak na nas
kilka miejsc do zwiedzania, kolejne
kilometry trasy po Rumunii, a przede
wszystkim powrotna droga do kraju.
Ten ostatni dzień pobytu na ziemi
rumuńskiej rozpoczęliśmy od zwiedzania Alba Iulii. Miasto, którego
historia sięga czasów starożytnych,
położone nad rzeką Maruszą, liczy
około 60 tys. mieszkańców. Najpierw
było rzymską osadą pod nazwą Apulum, a później stało się ważnym centrum politycznym i ekonomicznym
oraz stolicą rzymskiej Dacji. Gdy
Dację opuścili Rzymianie, miasto
było wielokrotnie plądrowane przez
barbarzyńców. W VII stuleciu osiedliły się tutaj plemiona słowiańskie
i nadały miastu nową nazwę – Belgrad (Białe Miasto, Biały Gród).Pod
koniec X wieku miasto zajęli Węgrzy,
którzy w następnym stuleciu założyli
tutaj biskupstwo misyjne. Rozwojowi
miasta przeszkodził najazd turecki
w 1437 r., kiedy to armia dowodzona
przez sułtana Murada II zdobyła je
i zniszczyła. Złotym wiekiem dla
miasta stało się utworzenie samodzielnego Księstwa Siedmiogrodu
w Alba Iulii, w którym rezydował
na stałe dwór książęcy i odbywały
się sejmy stanowe.
Alba Iulia, dawna stolica Siedmiogrodu, jest ważnym miastem
nie tylko dla Rumunów i Węgrów,
ale i Polaków. Może kilka zdań
o polskich akcentach tego miejsca.
W 1559 roku zmarła Izabela Jagiellonka, córka króla Polski Zygmunta
Starego, żona króla węgierskiego
Jana Zápolyi, matka książąt siedmiogrodzkich z rodziny Zápolyów.
Po jej śmierci, na sejmie w Alba Iulii
(1567 r.) postanowiono, że w razie
bezpotomnej śmierci syna Izabeli,
księcia Jana Zygmunta Zápolyi,
władzę w państwie przejmie Stefan
Batory, przyszły król Polski. Stefan
Batory, będąc już królem Polski, nie
zapomniał o swojej pierwszej stolicy
i przysłał do Alba Iulii jezuitę Jakuba
Wujka (wspominałem o nim w artykule o Klużu), który przez jakiś czas
pełnił funkcję nauczyciela bratanka
królewskiego, Zygmunta Batorego.
Charakterystycznym miejscem dla
tego rumuńskiego miasta jest Twierdza Alba Carolina (inni nazywają ją
Cytadelą Alba Carolina). Twierdza
powstała w XVIII wieku (1714-1733)
i została tak nazwana na cześć cesa-

Alba Iulia - widok na hotel i tawernę

rza Karola VI. Ta reprezentacyjna
budowla miasta została wzniesiona
według planów włoskiego architekta
Giovanniego Morando Viscontiego,
który wzorował się na francuskim
systemie fortyfikacyjnym marszałka
Vaubana. Twierdza ta jest jednym
z większych i najlepiej zachowanych
tego typu obiektów Europie. Obecny
stan budowla zawdzięcza renowacji
ze środków Unii Europejskiej (60
mln euro). Dzięki funduszom unijnym, renowacji twierdzy zyskało też
samo miasto – rozwinęły się i zaczęły
prosperować lokalne przedsiębiorstwa, zwłaszcza te działające w sektorze hotelarsko-gastronomicznym,
powstało 18 hoteli i pensjonatów.
Wartym podkreślenia jest fakt
demograficzny – od czasu renowacji
odnotowano wzrost liczby ludności
miasta, co w sytuacji zmniejszającej
się znacząco liczby mieszkańców tego
kraju jest swoistym ewenementem.
Niektórzy twierdzą, że gdyby
nie Twierdza Alba Carolina, miasto
Alba Iulia niewarte byłoby zwiedzania. Brak jest tutaj chociażby charakterystycznej dla starych miast
starówki, chociaż miasto było kiedyś stolicą Siedmiogrodu. Ale czy
na pewno? Najważniejszym zabytkiem na terenie twierdzy jest XIII-wieczna rzymskokatolicka katedra
św. Michała w stylu późnoromańskim
z elementami gotyku. Uważana jest
za jeden z najcenniejszych zabytków
na terenie Rumunii. Niektórzy turystyczni malkontenci zwracają uwagę
na trochę nieproporcjonalny wygląd
tej trójnawowej bazyliki, a to z uwagi
na brak drugiej wieży. Wnętrze świą-

Hunedoara - na dziedzińcu zamku

Alba Iulia - widok na mury twierdzy i obydwie świątynie

tyni wydaje się być dosyć skromne.
Ważną część tej bazyliki stanowi
Kaplica Królewska, a w niej dwa sarkofagi należące do Izabeli Jagiellonki
i jej syna, Jana Zygmunta Zápolyi,
księcia Siedmiogrodu. Na sarkofagu
królowej widnieje jej postać przedstawiona w renesansowym stroju
z insygniami królewskimi, a u jej
stóp znajdują się tarcze z herbami
Polski i Węgier, a także z herbem jej
matki, Bony Sforzy, oraz męża – Jana
Zápolyi. W południowej nawie bocznej znajdziemy zaś sarkofagi rodziny
Hunyady, a wśród nich uwagę zwiedzających przyciąga sarkofag Jana
Hunyadyego, namiestnika Królestwa
Węgierskiego po śmierci Władysława
Warneńczyka. Warto również przyglądnąć się zespołowi płyt nagrobnych tej znamienitej węgierskiej
rodziny magnackiej, m.in. Władysława, brata króla Węgier – Macieja
Korwina.
Obok rzymskokatolickiej katedry św. Michała możemy podziwiać
XX-wieczny Sobór Koronacyjny.
Ciekawostką może być fakt, że ta
prawosławna świątynia została zbudowana na jedną historyczną uroczystość – koronację Ferdynanda
I na króla zjednoczonej Rumunii.
Uroczystości koronacyjne odbyły
się 15 grudnia1922 r., cztery lata po
historycznym wydarzeniu (1 grudnia
1918 r.) – uchwaleniu przyłączenia
Transylwanii do Królestwa Rumunii
przez Wielkie Zgromadzenie Narodowe Rumunów z kilku krain rumuńskich (Transylwanii, Banatu, Kriszany
i Maramureszu). Sobór Koronacyjny
uznaje się obecnie za reprezentacyjną

budowlę miasta, wyraźnie dominującą nad sąsiadującym kompleksem
katedry rzymskokatolickiej. Niektórzy uważają, że ten kontrast architektoniczny był celowym zamiarem
budowniczych soboru. Chcieli oni
w ten sposób podkreślić wyższość
kultury i narodu rumuńskiego nad
katolicyzmem, reprezentowanym
przez ludność węgierską. Przed wejściem do katedry umieszczono płyty
upamiętniające Wielkie Zgromadzenie Narodowe z 1918 r. Katedralna
cerkiew Trójcy Świętej znajdująca się
w centrum kompleksu jest ozdobiona
malowidłami wykonanymi przez C.
Petrescu.
Po stosunkowo krótkim zwiedzaniu Alba Iulii udaliśmy się do następnej destynacji tego dnia – oddalonej
ok. 80 km Hunedoary. To kolejne
zwiedzane przez nas miasto Siedmiogrodu położone jest nad rzeką Cemą
(dopływ Maruszy) i liczy około 80
tys. mieszkańców. Obecnie jest to
znane miasto przemysłowe, którego
tradycje sięgają jeszcze czasów rzymskich. Już wtedy okolica Hunedoary
słynęła z produkcji żelaza. Bogate
złoża tego surowca przyczyniły się
także do szybkiego uprzemysłowienia
Hunedoary i wzrostu liczby jej mieszkańców. Po II wojnie światowej, po
objęciu władzy przez komunistów,
miasto stało się największym producentem stali w Rumunii. Miasto i jego
okolice przekształcono w ogromny
kombinat górniczo-hutniczy z zespołem wielkich pieców, koksownią
i walcownią. Ta charakterystyczna
marka miasta wpłynęła zapewne na
jego niemiecką nazwę – Eisenmarkt.

Hunedoara - widok z zamku

Charakterystycznym symbolem tego rumuńskiego miasta, jak
i symbolem węgierskiego panowania
w Siedmiogrodzie jest powstały w XV
wieku hunedoarski zamek. Różnie
go nazywają: zamkiem Corvin, zamkiem Korwina lub zamkiem Hunedoara. Początków tego zamku należy
szukać jednak jeszcze w XII-XIII w.
Wtedy to wybudowano niewielką
twierdzę, która w XIV w. należała
do Andegawenów panujących w tym
czasie na terenie obecnych Węgier
i Rumunii. Właściwy etap przebudowy zamku rozpoczął Jan Hunyady,
późniejszy regent Węgier i władca
Siedmiogrodu. Uważa się, że tę przebudowę ukończono w 1446 r. Wtedy
to powstały dwa pierścienie murów
obronnych z licznymi wieżami, właściwy zamek oraz kaplica. Po śmierci
Jana Hunyadyego twierdzę przejęła
jego żona Elżbieta Szilágyi, a później
ich syn Maciej Korwin, król Węgier.
Ten ostatni rozbudował zamek w
stylu renesansowym. Ostatnim zaś
właścicielem zamku z rodu Hunyady był nieślubny syn Macieja, Jan
Korwin. W 1918 r. (po zakończeniu
I wojny światowej i włączeniu Siedmiogrodu do Rumunii) zamek przejął
rząd rumuński. Od 2008 r. w zamku
znajduje się muzeum historyczne.
Zamek w Hunedoarze uważany
jest za jeden z największych zamków
w Europie. Ma się wrażenie jakby był
wyjęty z jakiejś baśni: z kamiennym
wejściem, wysokimi okrągłymi wieżami, zwodzonym mostem i fosą.
Zamek posiada wiele wież. Trzy z nich
były używane jako więzienia, pozostałe zaś wykorzystywano do celów
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Oradea - widok na Pałac Vulturul Negru - Czarny Orzeł

Oradea - widok na ratusz i wieżę zegarową

Oradea - kościół pw. św. Władysława

Oradea - most na rzece Szybki Keresz

Oradea - teatr miejski

obronnych – były przystosowane do
utrzymania ciężkich dział. Jako ciekawostkę można dodać informację,
że w jednej z wież przetrzymywano
przez 7 lat jako więźnia słynnego
Vlada Draculę, pojmanego w 1462 r.
Po zwiedzeniu zamku Korwina
udaliśmy się do naszego następnego i zarazem ostatniego miejsca
w Rumunii – do miasta Oradea. Jednak po drodze zatrzymaliśmy się na
godzinkę w niewielkim miasteczku
Deva, oddalonym od Hunedoary 15
km. Ten wolny czas poświęciliśmy
głównie na ostatnie zakupy przed
powrotem do Polski. I tak zaczęliśmy
„okupację” różnych stoisk w markecie, z których najpopularniejszym
było oczywiście stoisko z różnymi
winami, głównie rumuńskimi.
Przy okazji może kilka słów o tym
miasteczku. Wzrok wielu turystów
przyciągają tutaj górujące nad oko-

Ruiny zamku w Devie

licą ruiny średniowiecznego zamku.
Jego początki sięgają czasów starożytnych – od dackiej osady, później
rzymskiej, do osady, która w XIV
wieku została podniesiona do rangi
siedziby wojewody. Sam zamek
powstał prawdopodobnie w XIII
w., obecnie stanowi atrakcję turystyczną. Na wzgórze zamkowe (371
metrów n.p.m.) można wejść pieszo
lub pojechać kolejką szynową. Stąd
rozpościera się przepiękny widok na
panoramę miasteczka i okolicę.
W Devie pożegnaliśmy się
z naszym przewodnikiem, który
powitał nas w Satu Mare na początku
naszego spotkaniu z ziemią rumuńską. Towarzyszył nam, opiekował
się nami w ciągu prawie wszystkich
etapów naszego podróżowania – do
stolicy kraju, Bukaresztu, na południu i w powrotnych, aż do Devy.
Tutaj podziękowaliśmy mu za ser-

deczną atmosferę, za wyrozumiałość,
a przede wszystkim za ogromną
wiedzę (z wykształcenia jest historykiem), którą starał się z nami podzielić. Na koniec oprócz podziękowań
i życzeń usłyszał gromki śpiew zaintonowany przez autokarową scholę
przy wtórze wszystkich uczestników.
Przewodnik, pan Michał, wracał
pociągiem do domu, do Bukaresztu,
a my wyruszyliśmy dalej na północ.
Podróż do oddalonej o około 200 km
Oradei, która miała trwać 3 godziny,
przedłużyła się o godzinę. Powodem
były liczne prace drogowe na tej trasie, nie najlepsza nawierzchnia, co
zmuszało kierowców do zwalniania,
licznych postojów w korkach przy
przejazdach jednokierunkowych.
Efektem było nasze spóźnienie na
umówioną mszę św. w tym mieście.
Wspomnianym nabożeństwem
w kościele pw. św. Władysława rozpoczęliśmy nasze spotkanie z tym
miastem blisko węgierskiej granicy.
Celebransem, oprócz naszych kapłanów, był rumuński ksiądz. Na mszy
św. nasza grupa stanowiła większość,
obok siedzieli nieliczni mieszkańcy
Oradei. Z pewnym zdziwieniem
przysłuchiwali się liturgii i śpiewom
w obcym dla nich języku. Wzruszającym momentem było zaśpiewanie
pieśni „Czarna Madonna”, którą cała
grupa zaśpiewała głośno i pięknie
na życzenie rumuńskiego księdza.
Wychodząc ze świątyni widzieliśmy
zdziwienie, ale i pewien zachwyt
rumuńskich wiernych, którzy pytali
nas, skąd przyjechaliśmy. To było
bardzo miłe.

Zamek Corvin w Hunedoarze

Po zakończonym nabożeństwie
mieliśmy trochę wolnego czasu dla siebie, aby samodzielnie pozwiedzać miasto, zrobić zakupy, coś przekąsić. Każdy
wykorzystał ten czas według swojej
woli. Wybrałem spacer po centrum
miasta, które charakteryzuje się niebanalną zabudową i naprawdę robi wrażenie na zwiedzających. Znajduje się
tutaj wiele secesyjnych budowli. Część
z nich nie jest w najlepszym stanie,
ale dzięki funduszom unijnym coraz
szybciej odzyskują swój dawny blask.
Najciekawszą i najpiękniejszą wydaje
się być Pałac Vulturul Negru (Czarny
Orzeł), w którym obecnie znajduje się
hotel. Jak na wielokulturowe miasto
przystało, znajdziemy tutaj też wiele
świątyń różnych wyznań (przewodniki
podają, że jest ich w mieście ponad
100). Warto wymienić w tym miejscu katolicką Katedrę Wniebowzięcia
NMP (największą katedrę barokową
w całej Rumunii), a obok znajdujący
się pomnik króla Węgier Władysława
I Świętego, cerkiew „księżycową”, która
wyposażona jest w unikatowy zegar
wskazujący fazy księżyca. Spacerując
wzdłuż rzeki Crişul Repede (Szybki
Keresz), przy której znajdują się liczne
promenady i parki, można też zobaczyć wspaniałe budowle. Możemy
podziwiać na przykład gmach dużej
synagogi z bardzo charakterystyczną
orientalną kopułą. Po przejściu przez
most na rzece, po drugiej stronie
możemy podziwiać w wąskich uliczkach piękne kamienice, budowle.
A wśród nich majestatyczny Teatr
Narodowy Królowej Marii (nazywany
też Teatrem Miejskim), wybudowany

jeszcze pod panowaniem austriackim,
w 1900 r. Oradea uważana jest za jeden
z ważniejszych ośrodków renesansu
Europy Środkowo-Wschodniej. Była
nazywana też Paryżem nad Kereszem.
Na koniec wspomnień pobytu
w Oradei proponuję trochę ogólnych
i krótkich informacji o tym mieście,
jego bogatej i burzliwej historii. Ze
swoją liczbą mieszkańców (prawie
200 tys.) Oradea znajduje się w dziesiątce największych miast Rumunii.
Miasto położone nad wspomnianą
wcześniej rzeką Szybki Keresz, jest
stolicą krainy historycznej o nazwie
Kriszana. Historia tego miasta jest
bogata i różnorodna. Zawiłe są jej
dzieje, w sensie zmiany przynależności do różnych państw. Początków
miasta należy szukać mniej więcej
w X wieku, a zalążkiem była niewielka wioska nazywana z łaciny
Varadinum (stąd też w języku polskim Oradeę nazywano kiedyś Wielkim Waradynem). Znaczenie wioski
wzrasta w XI wieku, kiedy to król
Węgier, Władysław I, ufundował tutaj
biskupstwo. Zarządził budowę katedry, która stała się później miejscem
pochówku królów węgierskich. Przy
okazji kolejna ciekawostka – polski
akcent w Rumunii. Otóż Władysław I był synem polskiego króla –
Mieszka II i urodził się w Krakowie.
Wieki XIII i XIV były czasem wielkiego rozwoju miasta. Z tego okresu
pochodzi cytadela – jej pozostałości
możemy oglądać do dziś. W roku
1541 miasto znalazło się w granicach
Wschodniego Królestwa Węgier,
które w 1570 r. zostało przekształcone
w Księstwo Siedmiogrodu, zależne
od Imperium Osmańskiego. Od
XVIII wieku miasto zaczęło odzyskiwać swoją świetność, znajdując
się z kolei w granicach monarchii
Habsburgów. W tym okresie wiedeński architekt Franz Anton Hillebrandt
zaprojektował przebudowę miasta
w stylu barokowym. Po rozpadzie
Austro-Węgier Oradea znalazła się
w granicach Rumunii, mimo że większość mieszkańców stanowili Węgrzy
(w 1910 r.- 91 %, w 1919 r.- 62 %). Od
tego czasu zaczął się powolny exodus
mieszkańców narodowości węgierskiej. W 1940 r. Oradea na krótko
wróciła do Węgier, a w 1947 r. miasto ostatecznie znalazło się w granicach Rumunii. Liczba mieszkańców
pochodzenia węgierskiego stanowi
obecnie ok. 25 % ogółu. Oradea
przez wieki należała do najbogatszych miast Węgier. Obecnie, dzięki
m.in. zmianom ekonomicznym po
1989 r. (głównie w sektorze usług),
jest jednym z najlepiej rozwiniętych
miast Rumunii.
Po odpoczynku i zwiedzaniu tego
pięknego miasta zajęliśmy swoje
miejsca w autokarze i ruszyliśmy do
odległej o kilkanaście kilometrów
granicy rumuńsko-węgierskiej. Siedząc wygodnie, zmęczeni trudami
zwiedzania trzech miast, kilometrami przebytej trasy, myśleliśmy już
o powrocie. Droga, mimo że upływała spokojnie i płynnie, jednak się
nam dłużyła. Każdy chyba myślał
o tym, by znaleźć się w domu. Już
w Polsce autokar stopniowo opuszczały kolejne osoby. Największa
grupa wysiadła w Bieczu. Większość
wycieczkowiczów opuściła autokar
około godziny 1:30 w nocy (3 maja)
na parkingu przy klasztorze w Zakliczynie. I tak zakończyła się moja
kolejna globtroterska przygoda. Ale
nie ostatnia w tym roku.
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Seniorzy (60+) na paleśnickim Orliku
Od czerwca do października
br. na 32 wybranych Orlikach w Polsce został zrealizowany projekt „Seniorzy
na Orliki”. Ta wyjątkowa
inicjatywa została zorganizowana przez Fundację Orły
Sportu przy wsparciu PKN
ORLEN – Sponsora Strategicznego projektu „Orlen
na Orliku”. W tej nielicznej
grupie znalazł się także
Orlik w Paleśnicy, a projekt
konkursowy przygotował
animator Robert Kraj.
Każdy Orlik zakwalifikowany
do projektu otrzymał sprzęt
sportowy ułatwiający przeprowadzenie zajęć z seniorami,
możliwość zorganizowania zajęć
z dietetykiem oraz dofinansowanie na organizację Spartakiady
promującej wspólne spędzanie
czasu wśród Seniorów, ich dzieci
i wnuków. Bardzo dużym wsparciem w zakresie organizacji zajęć
dla seniorów (60+) wykazała się
przewodnicząca Rady Miejskiej
w Zakliczynie, pani Anna Moj,
która nie tylko aktywnie uczestniczyła w zajęciach sportowych,
pełniła funkcję sędziego technicznego w rozgrywanych turniejach,
ale także wykazała się wielokrotnie talentem kulinarnym. Fundacja Orły Sportu do aktywności
fizycznej zachęca nie tylko dzieci
i młodzież, ale i nestorów, którzy
dzięki pracy Lokalnych Animatorów Sportu coraz chętniej uczestniczą w zajęciach sportowych na
Orlikach.
W czasie trwania projektu
„Seniorzy na Orliki” w Paleśnicy,
uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach z dietetykiem, na których omówione
zostały m. in. ogólne zasady zdrowego odżywiania oraz zasady
diety odchudzającej seniora,
częste choroby wieku 60+ i ich
dietoterapia, dieta wspomagająca
pracę mózgu, umiejętność czytania etykiet, czyli jak wybrać wysokiej jakości produkt ze sklepowej
półki. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się badania bilansu ciała
oraz przygotowywanie zdrowych
posiłków. Zorganizowane zostały
profesjonalne zajęcia aktywności
ruchowej dla seniorów z prezentacją rozgrzewki ogólnorozwojowej, przekazane zostały zalecenia
w zakresie uprawiania aktywności ruchowej dla osób starszych.
Przeprowadzony został także dla
uczestników zajęć pokaz ze szczegółowym instruktażem korzystania z siłowni plenerowej w Otwartej Strefie Aktywności, która
zlokalizowana jest przy Orliku
w Paleśnicy. Uczestnicy licznie
korzystali z możliwości aktywności fizycznej na urządzeniach
siłowni plenerowej. Zaprezentowano i wspólnie rozegrano turnieje w grach, które dla wielu na
początku wydały się egzotyczne,
jak np. Mölkky (fińskie kręgle)
oraz uwielbiana prze Francuzów
oraz mieszkańców Beneluksu )
Belgia, Holandia, Luksemburg)
gra w Boule (Pétanque).
W zajęciach uczestniczyli seniorzy zrzeszeni w Klubie Seniora

w Paleśnicy oraz gościnnie seniorzy z Klubu Seniora w Gródku nad
Dunajcem. Imprezy rekreacyjno-sportowe na obiektach sportowych w Paleśnicy miały radosny
charakter. Zwykle rozpoczynały
się od wspólnej rozgrzewki prowadzonej przez trenera Roberta
Kraja, który przekazywał informacje na temat zasad przeprowadzania prawidłowej rozgrzewki
ogólnorozwojowej. Następnie
uczestnicy podzieleni zostali
na zespoły, które rywalizowały
w różnych konkurencjach. Drużyna z Paleśnicy kontra drużyna
z Gródka nad Dunajcem rywalizowała w turnieju w Mölkky. Zasady
tej gry w kręgle są następujące:
mecze odbywają się pomiędzy
dwoma zespołami, zawodnicy
rzucają naprzemiennie, tzn.
pierwszy zawodnik z drużyny A,
pierwszy zawodnik z drużyny B,
drugi zawodnik z drużyny A, drugi
zawodnik z drużyny B, pierwszy
zawodnik z drużyny A itd. Zawodnicy zdobywają punkty dla swojej
drużyny. Każdy mecz w fazie grupowej składa się z dwóch setów do
50 punktów każdy.
Bardzo dużo emocji wywołał turniej w bule, grze bardzo popularnej w południowej
Francji, ale jest uprawiana także
w innych regionach tego kraju
oraz w innych krajach europejskich (Belgia, Hiszpania, Włochy,
Szwajcaria, Niemcy, Szwecja, Polska) i na świecie. Gra polega na
rzucaniu z wyznaczonego miejsca metalowymi kulami (tzw.
bulami, od francuskiego słowa
boule – kula) o średnicy od 70,5
do 80 mm i ciężarze 650–800 g
w kierunku małej drewnianej
lub plastikowej kulki o średnicy
30 mm, nazywanej po francusku
cochonnet, co znaczy „prosiaczek”.
W Polsce częściej mówi się jednak

„świnka”. Każda partia składa się
z kilku rozgrywek. Rozgrywka
zaczyna się od wyrzucenia świnki,
a kończy wyrzuceniem przez graczy ostatniej kuli. Rozpoczynający zespół wybiera się poprzez
rzut monetą. Jeden z zawodników
rysuje na ziemi okrąg o średnicy
ok. 50 cm, z którego zawodnicy
będą rzucać kulami, a następnie
wyrzuca świnkę i pierwszą bulę.
Obie stopy rzucającego zawodnika
muszą znajdować się w okręgu do
czasu, aż rzucana kula zatrzyma
się. W danej rozgrywce każdy
gracz stara się umieścić swoją
bulę jak najbliżej świnki lub wybić
punktujące (stojące najbliżej
świnki) bule przeciwnika. Rzuca
zawsze zawodnik drużyny, której
kula aktualnie nie punktuje (nie
znajduje się najbliżej świnki). Po
wyrzuceniu wszystkich kul gracze podliczają punkty: zdobywa
je tylko zwycięzca rozgrywki (którego kula stoi najbliżej świnki),
który otrzymuje punkt za każdą
bulę umieszczoną bliżej świnki
niż najbliższa śwince kula przeciwnika (najniższy możliwy wynik
rozgrywki to 1 punkt, najwyższy

w przypadku gry drużynowej – 6
punktów).
Bardzo wyrównana rywalizacja
wśród seniorów dotyczyła konkursu strzeleckiego, w którym
seniorzy trafiali do maty celowniczej.
Po intensywnej rywalizacji
sportowej seniorzy wspólnie biesiadowali przy pysznym grillu,
ciastach i słodkościach. Wspólne
biesiadowanie umilali śpiewem
przy akompaniamencie miejscowego muzykanta z akordeonem.
W ramach projektu zorganizowana została także „Spartakiada międzypokoleniowa”,
czyli rodzinna impreza sportowo-rekreacyjna. Uczestniczyli
w niej seniorzy biorący udział
w zajęciach w ramach wyżej
wymienionego projektu oraz
dzieci, młodzież oraz dorośli,
którzy uczestniczą w zajęciach
na paleśnickim Orliku. Przeprowadzono zajęcia sportowe
dla dzieci, młodzieży, dorosłych
oraz seniorów. Organizatorem
imprezy był animator Robert Kraj,
do współpracy zostali zaproszeni
przewodnicząca Rady Miejskiej
w Zakliczynie pani Anna Moj,
Szkoła Podstawowa w Paleśnicy,
Parafialny Klub Sportowy Jedność
Paleśnica oraz wolontariusze.
Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
pan Dawid Chrobak oraz Gminna
Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim
w Zakliczynie w osobie Pełnomocnik Burmistrza pani Moniki
Kulak. Po uroczystym otwarciu
i przedstawieniu wizji oraz celu
ogólnopolskiego projektu pt.
„Seniorzy na Orliki” nastąpiło
powitanie uczestników i przed-

stawienie szczegółowe programu
wydarzenia. Następnie przeprowadzono wspólną rozgrzewkę dla
wszystkich uczestników imprezy,
która miała charakter ogólnorozwojowy. Podzielono uczestników
na rywalizujące drużyny. W bloku
gry i zabawy w drużynach rywalizowano w wyścigach z przeszkodami, w berkach, w sztafetach
sprawnościowych, sztafetach
z przeszkodami, w przeciąganiu
liny. Rozegrano rywalizację w zbijaka, w „piłka parzy”, w rzucie
„gumowcem na odległość”, slalomem z piłką, „kółko i krzyżyk”
w zespołach, rzut lotkami do tarczy, rzuty do celu, zabawy z elementami piłki nożnej, siatkowej
i koszykowej.
Rozegrano pasjonujący turniej
międzypokoleniowy w Boule oraz
Mölkky. Osobny blok stanowiły
„Podwórkowe Gry i Zabawy
Naszych Dziadków”: gry o charakterze międzypokoleniowym,
które zapewniły zaangażowanie
seniorów, ich wnuków oraz dzieci
i młodzieży. Rozegrano „mecz
międzypokoleniowy” w „dwa
ognie”, piłkę nożną oraz „rzucankę siatkarską”. Na imprezę
zaproszono także Klub Seniora
z Gródka nad Dunajcem. Seniorzy byli zachwyceni pomysłem
i realizacją projektu, byli aktywni,
zaangażowani i radośni.
Mecze drużyn międzypokoleniowych zapewniły kibicom niezapomniane emocje, wiele zabawnych sytuacji, które powodowały
salwy śmiechu ze strony kibiców
i zawodników. Bardzo dużo pracy
miał sędzia meczu, który w bardzo tolerancyjny i wyrozumiały
sposób oceniał zagrania. Rywalizacja w wymiarze sportowym
była pasjonująca i wyrównana.
Wszyscy z olbrzymim poświęceniem walczyli o piłkę i należy
zaznaczyć - w większości skutecznie. Wspaniała była atmosfera całej imprezy, utrzymana
w duchu rywalizacji sportowej,
zasad fair play i kulturalnego
zachowania. Impreza przebiegła
w przyjaznej i radosnej atmosferze święta sportowego. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy, medale, a dla zwycięzców zostały wręczone pamiątkowe puchary.
- Gorące podziękowanie dla
wszystkich seniorów uczestniczących w zajęciach, za ich radość,
aktywność, pogodę życia oraz bardzo mile wspólnie spędzony czas na
aktywności fizycznej. Szczególne
podziękowanie kierowane jest do
przewodniczącej Rady Miejskiej
w Zakliczynie pani Anny Moj
za pomoc w organizacji realizacji
projektu na Orliku w Paleśnicy podkreślają organizatorzy.
Goście z Klubu Seniora
w Gródku nad Dunajcem byli
zachwyceni stanem obiektów na
Orliku w Paleśnicy, pobliską siłownia plenerową w Otwartej Strefie
Aktywności oraz realizowanym
projektem na Orliku. Kurtuazyjnie
zaprosili seniorów z Paleśnicy na
rejs statkiem po Jeziorze Rożnowskim oraz przygotowaną imprezę
do Gródka nad Dunajcem.
Tekst i fot. Robert Kraj
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Festiwal strzelecki
na finiszu jesieni
Piłkarze Dunajca
Zakliczyn urządzili
sobie w Niedomicach
prawdziwy festiwal
strzelecki, gromiąc gospodarzy 6:0, aplikując Unii po trzy braki
w pierwszej i drugiej
połowie meczu.

Tu kupisz Głosiciela

Zakliczyn:
• Delikatesy Eko - Rynek
• Delikatesy Centrum - Rynek
• Delikatesy Centrum, ul. Malczewskiego
• Delikatesy Cezar ul. Krakowska
• Drew-Dom – ul. Malczewskiego
• Drogeria Nicola – Rynek
• Expres – ul. Polna
• Lewiatan – Rynek
• Biedronka – ul. Polna
• SPAR – ul. Jagiellońska
• Wasbruk – stacja paliw
• ZCK – Ratusz
• Stacja Paliw Lotos

Charzewice – sklep S. Biel
Dzierżaniny – sklep Z. Sacha
Gwoździec – market Euro
Gwoździec – Cichy Kącik
Faściszowa – sklep M. Osysko
Faściszowa – sklep W. Kochan
Filipowice – sklep M. Cygan
Faliszewice – S. Biel
Paleśnica – SPAR, A. Spieszny
Roztoka – sklep K. Soból
Ruda Kameralna – sklep GS
Stróże – sklep W. Biel
Stróże – sklep P. Soska
Wesołów - sklep J. Drożdż
Wola Stróska – sklep S. Biel
Wróblowice - sklep M. Osysko

Kanonadę strzelecką rozpoczął w 10 minucie Artur
Kiełbasa, w 28 minucie na 2:0
podwyższył Arkadiusz Sady,
a wynik pierwszej połowy
ustalił w 44 minucie Adrian
Wójcik. W drugiej połowie
na 4:0 w 64 minucie strzelił
brat Adriana – Kamil Wójcik,
który na placu gry pojawił się
w 46 minucie. W końcówce
meczu bramki zdobyli jeszcze
Daniel Osowski (87 minuta)
oraz Arkadiusz Sady (89
minuta). Efektowna wygrana
Dunajca była zarazem najwyższą wygraną 1 kolejki jesiennej rundy rozgrywek. Tak
właśnie, bo 16 listopada piłkarze tarnowskiej okręgówki
rozegrali mecze przełożonej,
pierwszej kolejki rozgrywek.
Na półmetku Dunajec Zakliczyn z 33 punktami zajmuje 3
lokatę, wyprzedzając czwarty
Ikar Odporyszów o 7 punktów

i tracąc do lidera tabeli Metalu
Tarnów 10 oczek.
Dunajec Zakliczyn wystąpił
w składzie: 99. Michał Nosek,
17. Mateusz Świerkosz, 6.
Tomasz Pawłowski, 5. Marcin Pawłowski, 9. Bartosz
Chmielowski, 19. Filip Świderski (Kamil Wójcik 46’),
8. Adrian Wójcik, 7. Patryk
Czermak (Marcel Duda 65’),
18. Krzysztof Sady, 14. Artur
Kiełbasa (Daniel Osowski 46’),
10. Arkadiusz Sady.
Drużyna z Zakliczyna
była w tej rundzie rozgry-

wek bezkompromisowa,
wygrywając 11 spotkań
i przegrywając 4 mecze –
nie odnotowaliśmy żadnego
remisowego meczu LKS
Dunajec Zakliczyn. Lider
z Tarnowa popsuł humory
sąsiadów z Wojnicza, wygrywając na stadionie Olimpii
z gospodarzami 5:1. Metal
to murowany kandydat do
awansu. Teraz przed piłkarzami zimowa przerwa.
Kazimierz Dudzik
graf. Dunajec
Zakliczyn
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Poziomo:
3) afrykański ssak
10) piękno
11) egipska bogini
12) część garnituru
13) stopień
14) czar, powab
15) taniec ludowy
22) potężna flota
24) na męskiej szyi
25) z Mannem
27) na nim spuszczony nos
28) włoskie miasto
29) po wypadku, urazie
32) puszczane wodą
33) obfite łzawienie
36) wypad za miasto
43) na niej głowa
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44) filtrują organizm
45) upleciony z włosów
46)	…Jerozolimskie
w Warszawie
47) sprzęt namierzający
48) kobieta pewna siebie
Pionowo:
1) mat. na buty
2) trzęsawisko
3) wiszące łóżko
4) miasto we Włoszech
5) typ Fiata
6) słynne w Poznaniu
7) głos kota
8) ubity w fajce
9) rezydencja magnata
16) ubranie Szkota
17) odpady w stolarni
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Rozpoznaj – Wyślij – Wygraj zakupy!
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Pracownię Projektową „Grafion” inż.
Tadeusz Świderski założył 1 kwietnia 1996
roku i bynajmniej nie był to primaaprilisowy
żart, bowiem pracownia istnieje do dzisiaj
i ma się bardzo dobrze. Obecnie zatrudnia
27
trzech pracowników. Wspiera ją Pracownia
Projektowa „Grafos” pani Marii Świderskiej
27
- małżonki pana inżyniera. Oboje wiele lat
przepracowali w Urzędzie Gminy w Zakliczynie. Pan Tadeusz w latach 1973-1996 pełnił
w urzędzie funkcję inspektora ds. budownictwa drogowego i ogólnego. W latach
1999-2005 - gminny inspektor nadzoru nad
robotami drogowymi. Zaraz po studiach
zatrudni się w Tarnobrzeskim Przedsiębior41
42
stwie Budowlanym, następnie w Miejskim
41
42
Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym
w Tarnowie. W latach 1996-2010 sprawował
funkcję inspektora nadzoru nad robotami
drogowym w gminie Gródek nad Dunajcem,
a następnie w gminie Czchów. Za najciewłasne projekty uznaje amfiteatr
16 w Zielonej Świetlicy, Dom Pogodnej Jesienikawsze
w Zakliczynie czy też świetlicę w Wesoło16wie oraz rondo w Zakliczynie. Jego pracownia zaprojektowała niezliczone kilometry
22 chodników, dróg i innych zadań. 74-letni inż. Tadeusz Świderski ukończył III Liceum
w Tarnowie i Politechnikę Warszawską. Latem otrzymał podczas gali
22Ogólnokształcące
w stolicy Złoty Dyplom z racji 50. rocznicy ukończenia studiów na Politechnice.
Bony zakupowe, ufundowane przez Firmę ANITEX, wylosowały: Zuzanna Jastrząb
i Ewa Foryś - obie panie z Wesołowa. Gratulujemy! Bony do odbioru w redakcji.
Norbert Kaczmarczyk spod Proszowic - nowo wybrany poseł z listy Prawa
i Sprawiedliwości uruchomił w Mikołajki swoje czwarte w okręgu tarnowskim biuro
poselskie. 30-letni parlamentarzysta w poprzednich wyborach w roku 2015 dostał
się do Sejmu z listy Kukiz’15. W obecnych jako bezpartyjny kandydat z listy Prawa
i Sprawiedliwości otrzymał kolejny mandat poselski. Dwa dni po wyborach postanowił reprezentować barwy innego ugrupowania koalicyjnego w ramach Zjednoczonej
Prawicy. Do której partii obecnie należy widoczny na fotografii młody parlamentarzysta i rolnik z Czajęczyc k. Proszowic?
Odpowiedzi wyłącznie na załączonym kuponie z oświadczeniem o ochronie danych
osobowych w zamkniętych kopertach prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2020 r. na adres:
Redakcja Głosiciela, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn (przyjmiemy je również w redakcji
w ratuszu). Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy dwa bony o wartości
50 zł każdy, ufundowane przez Firmę ANITEX, Zakliczyn, ul. Jagiellońska.
FOT. MAREK NIEMIEC
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członek Palestry
mięso sarny
na niepogodę
statek powietrzny
rodzina lutników
np. ściekowy
z Adamem
skorupiaki
postawił go zdun
księga liturgiczna
centrum miasta
dzielnica Warszawy
pociecha matki
okresy w dziejach
pomoc z powietrza
kotwica w murze
zarost na twarzy
brana u krawca

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło – przysłowie. Treść hasła
na załączonym poniżej kuponie z zaznaczonym w kratce oświadczeniem o ochronie danych osobowych 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, ufundowane przez Biedronkę w Zakliczynie. Termin nadsyłania rozwiązań upływa 31 stycznia 2020
r. Hasło Krzyżówki nr 113: W listopadzie pusto w sadzie”. Nagrody wylosowały: Danuta Grońska
z Bieśnika i Marzena Michalik z Zakliczyna. Laureatki otrzymują bony zakupowe o nominale
50 zł do realizacji wyłącznie na stoisku mięsnym AMP w Biedronce, ul. Polna 2 w Zakliczynie, do
opr. Antoni Sproski
odebrania w redakcji.
Uwaga! drodzy „krzyżówkowicze”. To prawdopodobnie ostatnia krzyżówka opublikowana w Głosicielu. Niestety, ziemski padół opuścił nagle nasz stały współpracownik.
Śp. Antoniego Sproskiego wspominamy na łamach tego wydania. W numerze styczniowo-lutowym zamieścimy nazwiska laureatów świątecznej krzyżówki..

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

Zakliczyn,
ul. Polna 2

KONKURS SPONSORUJE ANITEX

ANITEX

Odzież: damska, męska, młodzieżowa
Zakliczyn, ul. Jagiellońska 4
tel. 14-66-52-145

Uwaga! Rozwiązania konkursowe i krzyżówki prosimy nadsyłać
w zamkniętych kopertach wyłącznie na kuponach zamieszczonych poniżej
z adnotacją o ochronie danych osobowych.
 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 114
Hasło: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Imię i nazwisko ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Konkurs Głosiciela Nr 11-12’2019
Odp. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Imię i nazwisko: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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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!

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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Stacja Kontroli Pojazdów Kazimierz Bednarek
Zakliczyn, ul. Grabina 6
(na terenie SPU Zakpol)

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

Zapraszamy i życzymy szerokiej drogi!
Stacja czynna:
pon.-pt w godz. 7-18
w soboty w godz. 7-14
tel. 14-66-53-794

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

FPUH KRĘG-BUD
Grzegorz Kwiek
UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI:
Zakliczyn, ul. Spółdzielcza (obok tartaku)
tel. 14-66-52-156

HURTOWNIA PASZ
koncentraty, mieszanki dla trzody,
drobiu, bydła, królików i in.
śruta sojowa i rzepakowa
folie kiszonkarskie
artykuły zootechniczne, karmniki
i poidła, wysłodki buraczane
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Nowe BINOKLE optyk
Z Wami od 1990 roku

GABINET OKULISTYCZNY
SALON OPTYCZNY
KOMPLEKSOWE BADANIE WZROKU
Przyjmuje: lek. med. Beata MIKOSZ

ZAKLICZYN
NAME

ul. Malczewskiego 57
513PHONE
398 984
poniedziałek
- piątek 8:30-16:00
LOCATION

w w w. n b o p t y k . p l
ADDRESS
WEBSITE
MAIL

Zapraszamy

