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Od wydawcy
Czerwcowy numer Głosiciela wita zdjęciem kładki na Pa-
leśniance w Zakliczynie zamontowanej tutaj w połowie 
maja 2020 roku, co jest ważnym elementem budowanej 
trasy rowerowej EuroVelo 11. No właśnie!!! W przestrze-
ni informacyjnej pojawiają się różne nazwy budowanego 
u nas odcinka trasy rowerowej będącej częścią europejskiej 
sieci tras rowerowych EuroVelo. VeloDunajec czy VeloNa-
tura, a ja tu jeszcze piszę o EuroVelo 11… Która nazwa jest 
właściwa ? Okazuje się, że wszystkie! Możemy śmiało po-
chwalić się znajomym, że w niedzielne popołudnie przeje-
chaliśmy trasę wszystkich tych Velo w okolicy Zakliczyna, 
ale po kolei. W europejskiej nomenklaturze jest to trasa 
EuroVelo 11. Trasa ma 6 tys. km, zaczyna się w Norwegii, 
a kończy w Grecji przebiegając w sumie przez 11 europej-
skich krajów. Długość polskiego odcinka od granicy z Litwą 
do granicy ze Słowacją wynosi 700 km. Rowerzyści nazy-
wają tą trasę „Bestią Wschodu”. Nazwa VeloNatura to po 
prostu małopolski odcinek trasy EuroVelo 11. Przebiega on 
po najbardziej atrakcyjnych terenach doliny Popradu i Du-
najca w otoczeniu Beskidu Sądeckiego i Pogórza. Od startu 
w Muszynie na granicy ze Słowacją do mety w Kościelcu 
w powiecie proszowickim (na granicy ze Świętokrzyskiem) 
trasa liczy sobie 271 km i przebiega przez takie miejscowo-
ści jak: Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro, Stary Sącz, Nowy 
Sącz, Kurów, Zbyszyce, Gródek n/Dunajcem, Rożnów, 
Czchów, Zakliczyn, Dąbrówka Szczepanowska, Zgłobice, 
Ostrów, Bogumiłowice, Szczepanów, Dąbrówka, Mikluszo-
wice, Wola Batorska, Niepołomice, Brzegi, Kraków, Lubo-
rzyca, Posądza, Proszowice, Kościelec. No to teraz jeszcze 
o DunajecVelo. Ta trasa liczy 237 km i zaczyna się w Zako-
panem, a kończy w Wietrzychowicach. Od Starego Sącza 
do Ostrowa przebiega wspólnie z trasą EuroVelo 11 czy 
jak kto woli NaturaVelo, a w Wietrzychowicach łączy się 
z Wiślaną Trasą Rowerową. Od początku, czyli Zakopane-
go, mijamy takie miejscowości jak: Poronin, Biały Dunajec, 

Szaflary, Nowy Targ, Dębno, Niedzica Zamek, Sromowce 
Niżne, Szczawnica, Krościenko n/Dunajcem, Tylmanowa, 
Zabrzeż, Łącko, Stary Sącz, Nowy Sącz, Kurów, Zbyszyce, 
Gródek n/Dunajcem, Rożnów, Czchów, Zakliczyn, Dąbrów-
ka Szczepanowska, Zgłobice, Ostrów, Biskupice Radłow-
skie i docieramy na metę w Wietrzychowicach. W najwięk-
szym skrócie to by było na tyle z mojej strony na temat Velo, 
które nam powstaje na terenie gminy Zakliczyn na wałach 
nad Dunajcem. Zapraszam do lektury Głosiciela, w którym 
o trasach rowerowych już nie będę się rozpisywał, bo aura 
i luzowanie restrykcji epidemiologicznych zachęcają do ro-
werowych wycieczek, do czego i ja namawiam Państwa. 

Wydawca mediów lokalnych: 
Miesięcznika Głosiciel i portalu Zakliczyninfo 

Zakliczyńskie Centrum Kultury 32-840 Zakliczyn, Rynek 1
Dyrektor: Kazimierz Dudzik, e-mail: dyrektor.zck@op.pl 

Sekretarz Redakcji: Maria Chruściel, e-mail: glosiciel@op.pl
Korekta: Maria Chruściel i Ewelina Siepiela

Skład i druk: Maciej Aleksander, www.grupaalex.pl

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 Inspek-
torem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: dyrektor.zck@op.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

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

ISSN 1231 – 4641    Nakład: 3 000 egz. 

Życzę ciekawej lektury – Kazimierz Dudzik 

CZERWIEC 2020 | NR 4/272 3



GŁOSICIEL

CZERWIEC 2020 | NR 4/272 4

Gmina Zakliczyn wyremontuje 
trzy drogi dojazdowe do pól

Gmina Zakliczyn wkrótce wyremontuje 
trzy drogi dojazdowe do pól dzięki dota-
cji przyznanej przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego. Kwota przyznanego do-
finansowania wynosi 105 tys. zł, a środki 
te pochodzą z należności i opłat rocznych 
związanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych.

W tym roku 162 gminy wyremontu-
ją drogi dojazdowe do pól dzięki dota-
cji przyznanej przez władze Małopolski. 
Rozdysponowały na ten cel prawie 13 
mln zł. Przedsięwzięcia polegające najczę-
ściej na położeniu twardej lub utwardzo-
nej nawierzchni w wybranej przez lokalne 
władze technologii dofinansowywane są 
w wysokości 50 proc. wartości tych zadań. 

- Prace na tych drogach są ważne, bo uła-
twiają codzienne funkcjonowanie i prace rolnikom, dojazd do 
trudnych miejsc. Rolnicy wykorzystują do pracy w polu coraz 
nowocześniejszy sprzęt rolniczy, który wymaga odpowiednich 
tras, by dojechać na role – twierdzi wicemarszałek Małopol-
ski Łukasz Smólka.

Gmina Zakliczyn wyremontuje w tym roku trzy drogi w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – w Wesołowie (160 mb), 
Olszowej (260 mb) i Gwoźdźcu (350 mb). Otrzymała na ten cel 
105 tys. zł dofinansowania z województwa. Pozostała kwota 
zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Zakliczyn 
przetarg na realizacje tego zadania został już ogłoszony.

SERWIS SAMORZĄDOWY

Gmina Zakliczyn ogłasza rekrutację uczestników bez-
płatnych szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. 
“Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
Szkolenia skierowane są do seniorów: kobiet w wieku 60+ 
oraz mężczyzn w wieku 65+ będących mieszkańcami miasta 
Zakliczyn, którzy ze względy na zły stan zdrowia, samot-
ność, niepełnosprawność czy niesamodzielność wymagają 
wsparcia w funkcjonowaniu w warunkach domowych i po-
mocy w integracji społecznej. Liczba uczestników szkoleń 
komputerowych wynosi 60 osób. O zakwalifikowaniu do 
szkoleń komputerowych decydować będzie kolejność zgło-
szeń, z tym warunkiem, że pierwszeństwo w zakwalifikowa-
niu się do udziału mają seniorzy, którzy korzystają z usługi 
Teleopieki w ramach projektu pn. “Aktywni seniorzy w cy-
frowym Zakliczynie”.

Szkolenia komputerowe przeprowadzone będą w Zakli-
czynie na przełomie czerwca i lipca 2020 r. w wymiarze 6 

godzin (2 dni po 3 godziny), w grupach 5-osobowych. Te-
matyka szkoleń obejmuje m.in. podstawowe umiejętności 
obsługi komputera/smartfonu, zasady bezpiecznego korzy-
stania z Internetu, zakładania Profilu Zaufanego, Interneto-
wego Konta Zdrowotnego czy e-recepty. Każdy uczestnik 
szkolenia otrzyma dodatkowo w formie użyczenia laptop 
wraz z mobilnym Internetem z możliwością bezpłatnego ko-
rzystania do dnia 31.12.2020 r.

Termin składania kart zgłoszenia przez zainteresowane 
osoby upływa w dniu 15 czerwca 2020 r. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa beneficjentów 
w szkoleniach komputerowych, karta zgłoszenia oraz do-
datkowe informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 15 
(pokój 6), pod numerem telefonu 14 66 52 275, wew. 18 
lub adresem e-mail: senior@zakliczyn.pl, a także na stronie 
internetowej projektu: senior.zakliczyn.pl.

Rekrutacja do Aktywnych seniorów 
w cyfrowym Zakliczynie



Pomoc samorządu dla ratowników 
medycznych w Zakliczynie

3 maja 2020 roku w Zakliczynie
3 maja 2020 roku w kościele pw. św. Idziego opata w Zakli-
czynie świętowaliśmy 229 rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja i 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły – papieża 
Polaka św. Jana Pawła II według rygorów stanu epidemii. 
Na długo utkwi nam to w pamięci, wszak nieliczni mogli 
świętować wspólnie, a większość z nas tylko dzięki do-
brodziejstwu transmisji internetowej.  O tym, jak ważna 
jest Konstytucja 3 Maja w świadomości historycznej Pola-
ków, bardzo celnie wyraził się historyk, prof. Henryk Sam-
sonowicz: - Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element 
pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć 
nie może. Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: 
właśnie 3 maja 1791 roku oraz 11 listopada 1918 roku i 4 
czerwca 1989 roku. Proboszcz parafii pw. św. Idziego opa-
ta ks. Paweł Mikulski podczas homilii wypowiedział zna-
mienne słowa po tym, jak przypomniał, że uroczystości 
rocznicowe były planowane w Zakliczynie na duża skalę.  

Może św. Jan Paweł II właśnie takiego skromnego święto-
wania sobie życzy?

Burmistrz Dawid Chrobak po mszy świętej, pod pomni-
kiem św. Jana Pawła II, mówił o tym jak ważna dla Zakliczy-
na i Gminy jest postać najznamienitszego z polskiego rodu; 
Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn i patrona miasta 
Zakliczyn. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn w obecno-
ści proboszcza, ks. Mikulskiego trzymającego w dłoniach 
relikwie św. Jana Pawła II, złożył w imieniu społeczności 
Gminy Zakliczyn wiązankę kwiatów, a asystujący mu wi-
ceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Nijak i radny Mate-
usz Kwiek zapalili znicze. Wiązankę złożył również dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich i radny Rady 
Powiatu Tarnowskiego w jednej osobie Józef Gwiżdż. Za-
brzmiała też ulubiona, papieska pieśń „Barka” w wykonaniu 
Tadeusza Malika z reprezentantkami Kapeli św. Idziego.

Gmina Zakliczyn udzieliła wsparcia miejscowemu ze-
społowi ratownictwa medycznego Powiatowej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego. Zakliczyńskiej filii wyjazdo-
wej burmistrz Dawid Chrobak przekazał pralkę, su-
szarkę oraz generator ozonu.

- Sprzęt przyda się personelowi Pogotowia w codziennej 
pracy w okresie panującej pandemii koronawirusa – tłu-
maczy burmistrz Dawid Chrobak. – Pomoże ratownikom 
medycznym między innymi w utrzymywaniu czystości i ste-
rylności mundurów.

O taką pomoc do zakliczyńskiego samorządu zwrócili 
się tamtejsi ratownicy medyczni w związku z koniecz-
nością wdrażania specjalistycznych procedur oraz do-
datkowych środków ostrożności w okresie pandemii 
koronawirusa.

Tekst: Kazimierz Dudzik, 
Foto: Stanisław Kusiak 
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KULTURA NA CZASIE

Kluczowe projekty 2020 roku 
Stowarzyszenie „Klucz” działające od 2012 roku przy Za-
kliczyńskim Centrum Kultury realizuje znakomite projekty 
grantowe w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży i doro-
słych, promocji kultury lokalnej oraz Gminy Zakliczyn. Tylko 
w 2019 roku „Klucz” przy współpracy z Zakliczyńskim Cen-
trum Kultury zrealizował 17 projektów grantowych o łącz-
nej wartości 276 tysięcy 400 złotych. Pozyskane fundusze 

grantowe pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Wojewódz-
twa Małopolskiego i budżetu Gminy Zakliczyn. Mimo, że 
rok 2020 jest szczególnym czasem ze względu na panującą 
epidemię, to zarówno instytucja kultury jak i działające przy 
niej stowarzyszenie nie zwalniają tempa oferując programy 
odpowiadające wymogom nowej rzeczywistości społecznej.  

ZUL – Szkoła dla Życia
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się inauguracja Zakli-
czyńskiego Uniwersytetu Ludowego, która miała miejsce 
w ubiegłym roku. Ten, jeden z największych programów 
kształcenia ustawicznego, jaki miał miejsce w Gminie Za-
kliczyn na przestrzeni ostatnich lat, będzie kontynuowany 
w 2020 roku pod nazwą „ZUL – Szkoła dla Życia”.  Projekt 
został dofinansowany z programu Edukacja Kulturalna 
2020 w kwocie 37 tys. zł ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. 

W czerwcu odbędzie się nabór uczestników do ZUL – 
Szkoły dla Życia. W zajęciach będzie mogło brać udział 
od 20 do 30 osób w trzech trymestrach. Tematem I try-
mestru będą oblicza globalizacji, drugiego; jak opakować 
walory w produkt, a trzeciego; wiejski biznes. Każde spo-
tkania w ramach ZUL-u w Sali im. S. Jordana w ratuszu 
będą składały się z 90 minutowego wykładu i tyle samo 
trwającego panelu dyskusyjnego. Na zakończenie każde-
go trymestru odbędzie się tak zwane spotkanie wyjazdo-
we; to znaczy po pierwszym trymestrze pojedziemy do Fi-
lipowic, po drugim do Jamnej, a po trzecim do Gwoźdźca. 

W grudniu, na zakończenie ZUL – Szkoły dla Życia odbę-
dzie się gala podsumowująca tegoroczną edycję Uniwer-
sytetu,  podczas której zostaną wręczone uczestnikom 
dyplomy uczestnictwa i certyfikaty ukończenia ZUL – 
Szkoły dla Życia. Projekt Stowarzyszenia „Klucz” dofinan-
sowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  

Mistrz i uczeń 
Mistrz i Uczeń – Heligonka – to projekt dofinansowany 
z programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2020 w kwocie 
20 tys. zł. Założeniem programu jest nauka gry na heligon-
ce dla 5 uczniów w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 
cały rok. Zainteresowanie zajęciami jest większe niż ramy 
programu i dlatego mistrz heligonki Tadeusz Malik pro-
wadzi w ratuszu w poniedziałki i we wtorki indywidulane 
zajęcia z gry na heligonce dla siedmiorga uczniów, a są to; 
Ewelina Surga, Mirosław Żychowski, Adam Gaura, Ame-
lia Damian, Anna Drożdż, Stanisław Damian i Małgorzata 
Nowak. Projekt Stowarzyszenia „Klucz” dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury. Warto przy tym 
zwrócić uwagę, że to kolejny rok i kolejna edycja programu 
„Mistrz i uczeń” w którym Stowarzyszenie „Klucz” uzy-
skuje dofinansowanie. W przeszłości zajęcia mistrzowskie 
prowadzili m.in.: Stanisław Socha, Janusz Cierlik czy Mar-
cin Korbut. 

Tekst: Kazimierz Dudzik,  
            Ewelina Siepiela 
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Zakliczyńska e-powieść
Kiedy w Polsce został wprowadzony stan epidemii 
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID -19 
wywoływanej koronawirusem SARS CoV – 2, nie zasypiali-
śmy gruszek w popiele podobnie jak wicepremier i minister 
kultury prof. Piotr Gliński uruchamiając program „Kultura 
w sieci”. Program „Kultura w sieci” cieszył się wielkim po-
wodzeniem wśród instytucji kultury i organizacji pozarzą-
dowych, a także samych artystów. Projekty do „Kultury 
w sieci” złożyło Stowarzyszenie „Klucz”, Zakliczyńskie Cen-
trum Kultury, a także do programu stypendialnego Tadeusz 
Malik. W programie adresowanym dla instytucji kultury 
i organizacji pozarządowych złożono 6 tys. wniosków spo-
śród których niespełna 1 200 otrzymało dofinansowanie. 
Projekt Stowarzyszenia „Klucz” pod tytułem „Zakliczyńska 

e-powieść” (bardzo wysoko oceniony) uzyskał wsparcie fi-
nansowe w wysokości 38 tys. zł. Dzięki tym środkom na-
gramy 10 filmowych etiud filmowych, które złożą się na Za-
kliczyńską e-powieść. Filmy będą udostępniane na portalu 
Zakliczyńskiego Centrum Kultury – Zakliczyninfo.pl. Jakie 
tytuły będą nosić poszczególne etiudy? Historia tajemni-
czej trumienki, Skarbnik Duszy, Cierpienie ciała, zbawienie 
duszy, Wielki upadek sławnego rodu, Sąd nad Faustem 
Sycynem, Zakazany pojedynek, Demony Jakuba Szeli, Ju-
lia, córka wielkiego malarza, Zakliczyńscy Żydzi i Żołnierz 
Jana Pawła II. Całość, tego ambitnego projektu złoży się 
na około godzinną Zakliczyńską e-powieść. Projekt Stowa-
rzyszenia „Klucz” dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

Granty Stowarzyszenia „Klucz” o których wyżej napisałem mają wartość 133 tys. złotych. Do tego należy jeszcze 
dołożyć (na razie zawieszoną) Akademię dla Aktywnych w ramach której Stowarzyszenie „Klucz” prowadzi 4 ośrodki 
wsparcia. Złożyliśmy również wnioski do Mecenatu Małopolski i Mecenatu – Bis, ale raczej nie liczę na to, że te kon-
kursy grantowe w tym roku będą przez Województwo Małopolskie realizowane. 

Czerpiąc z tradycji
Projekt Stowarzyszenia „Klucz” pod nazwą „Czerpiąc 
z tradycji” został dofinansowany kwotą 38 tys. zł z pro-
gramu „EtnoPolska 2020”, do tej kwoty musimy dorzucić 
2 100 zł wkładu własnego. Dzięki pozyskanym środkom, 
możemy przygotować i wystawić sztukę teatralną inspi-
rowaną kulturą ludową Krakowiaków Wschodnich, Pogó-
rzan i Lachów Sądeckich. Znakomity artysta Jan Jakub 
Należyty, współpracujący od pewnego czasu z Zakliczyń-
skim Centrum Kultury, przygotowuje scenariusz sztuki. 

W czerwcu 2020 roku zostanie przeprowadzony casting 
wśród chętnych do zagrania ról w sztuce – potrzebujemy 
minimum 8 aktorów do spektaklu. Od lipca prowadzone 
będą warsztaty i próby teatralne, by na przełomie wrze-
śnia i października być gotowym na wystawienie spek-
taklu w Zakliczynie i w jednej z sąsiednich gmin. Projekt 
Stowarzyszenia Klucz” dofinansowano ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 
2020. 

GŁOSICIEL
KULTURA NA CZASIE



GŁOSICIEL

CZERWIEC 2020 | NR 4/272 8

Zdalne warsztaty ZCK
Niebawem rozpoczniemy realizację największego projek-
tu ZCK w 2020 roku, który nosi nazwę „Zdalne warszta-
ty ZCK”. Podobnie jak projekt „Zakliczyńska e-powieść” 
Stowarzyszenia „Klucz”, również „Zdalne warsztaty ZCK 
otrzymały”, po uzyskaniu wysokiej oceny, środki finanso-
we z programu „Kultura w sieci” w wysokości 47 tys. zł. Na 
czym polega ten projekt? Pisząc w największym skrócie, 
projekt złożony jest z cyklu kursów/warsztatów z zakresu 
edukacji kulturalnej, które będą realizowane w formie pię-
ciominutowych filmików. Warsztaty będą dotyczyły obsza-
rów kultury, jakimi są: taniec, fotografia, literatura i sztuka.

Zapewnimy darmowy dostęp dla każdego odbiorcy 
warsztatów i kursów - link do aplikacji internetowej bę-
dzie dostępny w zakładce na portalu Zakliczyńskiego 
Centrum Kultury - www.zakliczyninfo.pl  Każdy filmik po-
przedzi krótka, prosta ankieta, którą uczestnik wypełni 
przed przystąpieniem do kursu. Po kursie ankieta zostanie 

powtórzona w celu spraw-
dzenia wiedzy jaką kursant 
zdobył, w ten sposób bę-
dziemy mogli sprawdzić 
efektywność naszego pro-
jektu, ile osób skorzystało 
z naszego darmowego kur-
su oraz w jakim zakresie po 
kursie zwiększyła się wie-
dza jego uczestników. To 
nie jest jakaś szczególna fa-
naberia z naszej strony, lecz 
wymóg (trudny wyraz) ewaluacji projektu. Łącznie przy-
gotujemy 32 filmiki, po osiem z każdej dziedziny. Projekt 
Zakliczyńskiego Centrum Kultury dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura 
w sieci. 

125 tys. zł na programy grantowe 
Zakliczyńskiego Centrum Kultury w 2020 roku

W poprzednim „Głosicielu” pisałem o tym, że rok 2019 był 
rekordowym rokiem pod względem uzyskanych przez Za-
kliczyńskie Centrum Kultury środków w budżecie. Przypo-
mnę teraz, że ZCK uzyskało nieco ponad 141 tys. zł z dotacji 
i programów grantowych. Mimo, że rok 2020 jest ciężkim 
rokiem, bo oprócz trudności wynikających ze stanu epide-
mii mieliśmy jeszcze pożar ratusza, obniżono nam dotację 
podmiotową o 100 tys. złotych, to dokładamy wszelkich 
wysiłków, aby poziom naszej oferty programowej był inte-
resujący. Dzięki operatywności zespołu ZCK; w szczegól-
ności Eweliny Siepieli – specjalistki ds. programów gran-
towych, głównej księgowej Edyty Ramian, Haliny Machel 

– instruktorki ds. kultury ludowej, Marii Chruściel – spe-
cjalistki ds. administracyjno – ekonomicznych, Stanisławo-
wi Kusiakowi – instruktorowi ZCK i referentce Elżbiecie 
Mliczek, a także życzliwości grantodawców oraz wsparciu 
w aplikacji do programów grantowych ze strony burmistrza 
Dawida Chrobaka, mogę napisać z pełną odpowiedzialno-
ścią, że do budżetu ZCK w tym roku udało nam się ścią-
gnąć z zewnątrz już ponad 125 tys. zł, czyli niewiele mniej 
niż w ubiegłym roku. O darowiźnie w wysokości 15 tysięcy 
złotych przekazanej ZCK na stroje ludowe dla Opatkowic 
przez Spółkę dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej 
w Zakliczynie już pisałem, teraz o kolejnych programach. 

Gdy nasi dziadkowie byli dziećmi
Kolejny projekt eduka-
cji kulturalnej dofinan-
sowany kwotą 20 tys. 
zł z programu Kultura 
Ludowa i Tradycyj-
na 2020 do którego 
również zobowiązani 
jesteśmy znaleźć wła-
sny wkład finansowy. 

Myślę, że warto go poszukać. A dlaczego? Projekt adreso-
wany jest do dzieci. Celem projektu jest zapoznanie dzieci 
z tematyką dawnych zabaw ich dziadków, muzyką ludową 
oraz tańcami charakterystycznymi dla regionu krakowia-
ków wschodnich. Nabór uczestników rozpoczniemy pod 

koniec czerwca 2020 roku. Zajęcia taneczne ze znako-
mitymi choreografami; Markiem Harbaczewskim i Mał-
gorzatą Kiereś rozpoczną się w lipcu 2020 roku i są de-
dykowane dla osiemnaściorga dzieci w wieku od 6 do18 
lat. Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu przez dwie 
godziny w świetlicy w Paleśnicy. Z kolei w zajęciach mu-
zycznych prowadzonych przez absolwenta krakowskiej 
Akademii Muzycznej - Marcina Korbuta weźmie udział 
sześcioro dzieci w wieku 6-18 lat, a dokładnie członkowie 
Kapeli „Małe Opatkowice” – te zajęcia będą się odbywać 
w Zakliczyńskim Centrum Kultury. Projekt Zakliczyńskiego 
Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. 

KULTURA NA CZASIE
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Zakliczyński Matecznik Kultury Ludowej

Mobilny Dom Kultury

Kolejny projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury zo-
stał dofinansowany z programu EtnoPolska 2020 w wy-
sokości 43 tys. zł i wymaga on z naszej strony własne-
go wkładu finansowego. Pamiętacie Państwo, że wraz 
z MCK „Sokół” Nowy Sącz realizowaliśmy prawie trzy-
letni cykl edukacyjny w ramach Małopolskiej Szkoły Tra-
dycji. Dzięki zakliczyńskim matecznikom kultury ludowej 
funkcjonującym w ramach Małopolskiej Szkoły Tradycji 
powstała Kapela Opatkowice. Tamten projekt dobiegł 
końca, stąd pomysł na Zakliczyński Matecznik Kultury 
Ludowej. W ramach zajęć przewidzianych w projekcie, 
przygotowane zostaną starannie w oparciu o materiały 
etnograficzne nuty do polek, krakowiaków czy oberka. 
Projekt adresowany jest do około 13 osób (dorosłych, 

młodzieży oraz dzieci), dla których zrealizujemy łącz-
nie 16 minimum 3 godzinnych spotkań. Spotkania będą 
warsztatami doskonalącymi grę na instrumentach ludo-
wych (klarnet, heligonka, skrzypce, kontrabas) dla człon-
ków kapeli „Opatkowice.”  Podczas warsztatów obok na-
uki czy doskonaleniu gry, będzie ćwiczona dykcja i gwara 
charakterystyczna dla naszego regionu, tak by brzmienie 
ballad i przyśpiewek było stosowne do regionu Krako-
wiaków wschodnich. Finałem realizacji projektu będzie 
organizacja otwartego występu finałowego uczestników, 
który odbędzie się w Sali im. Spytka Jordana w zakliczyń-
skim ratuszu. Projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury 
dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu EtnoPolska 2020. 

Na ten projekt adresowany do świetlic ZCK otrzymaliśmy 
dotację z Fundacji Orlen w wysokości 15 tys. zł. Mam na-
dzieję, że na jesieni powrócimy z działalnością świetlic i bę-
dziemy mogli zrealizować projekt na który otrzymaliśmy 
dotację. Mobilny Dom Kultury to projekt który składa się 
z opracowania planu promocji działań czterech świetlic ZCK 
w: Filipowicach, Gwoźdźcu, Woli Stróskiej i Rudzie Kameral-
nej oraz przeprowadzeniu w świetlicach warsztatów: tańca, 
fotografii, malarstwa i krawiectwa. Warsztaty odbędą się 
w każdej z wymienionych świetlic. O udziale w warsztatach 
będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Łącznie zostaną 
przeprowadzone 64 zajęcia warsztatowe (po 2 godziny każ-
de) czyli 128 godzin zajęć w czterech świetlicach.

Opis warsztatów:
Warsztaty fotograficzne – zajęcia o podstawach fotografii 
oraz w terenie, by w każdej z lokalnych społeczności w czte-
rech miejscowościach znaleźć historyczne elementy krajo-
brazu, uchwycić ich piękno i opowiedzieć poprzez fotogra-
fię ich historię.

Warsztaty taneczne - zajęcia tańca nowoczesnego in-
spirowane historią tańca, w przystępny sposób pokażemy 
uczestnikom jak na przestrzeni dziejów ewoluował taniec.

Warsztaty malarskie - uczestnicy nauczą się korzystać 
z podstawowych metod i technik malarskich, zainspirujemy 
się dziełami sławnych artystów, poznamy różne dziedziny 
sztuki malarskiej.

Warsztaty krawieckie - nauczy-
my dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe, nieaktywne zawodowo 
w jaki sposób można wykorzy-
stać krawiectwo do wykonania 
przedmiotów użytku codzien-
nego bądź ozdób dekoracyjnych 
związanych z danym okresem, np. 
Bożonarodzeniowym.

KULTURA NA CZASIE
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W 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II 
Zakliczyńskie Centrum Kultury organizuje konkursy 
w związku z 100. Rocznicą urodzin św. Jana Pawła II oraz 
ogłoszonym przez Sejm RP rokiem 2020 – rokiem Jana 
Pawła II. Konkursy pod patronatem burmistrza Dawida 
Chrobaka adresowane są do starszych uczestników pa-
miętających papieża Jana Pawła II – to jest konkurs „Moje 

spotkanie ze Świętym Janem Pawłem II.” Drugi konkurs 
adresowany jest do młodszych, którzy mogą dowiedzieć 
się o papieżu – Polaku z przekazów świadków Jego ży-
cia i działalności. Ten konkurs nosi tytuł „Opowiedz 
mi o Świętym.” Zachęcamy do udziału w konkursach – 
szczegóły znajdziecie na portalu ZCK – Zakliczyninfo.pl  

KULTURA NA CZASIE
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ARiMR otwiera się i oferuje 

Wniebowzięcie Pańskie 
według rytu tradycyjnego na Jamnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 
maja sukcesywnie otwiera swoje placówki dla rolników. Od 
tego dnia w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych 
rolnicy mogą ponownie załatwić sprawy związane z reje-
stracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi oraz działania-
mi premiowymi. ARiMR m.in. do 20 lipca przyjmuje wnioski 
o przyznanie pomocy na operacje typu “Modernizacja go-
spodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwe-
stycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed 

skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji o dotację na 
inwestycje w nawadnianie gospodarstw. W ramach naboru 
rolnicy mogą ubiegać się o dotację m.in. na budowę studni 
i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, ma-
gazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania 
wody, instalacji nawadniających i systemów sterowania na-
wadnianiem. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 
50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe 
informacje rolnicy uzyskają i wnioski mogą składać w oddzia-
łach regionalnych ARiMR lub za pośrednictwem biur powia-
towych Agencji.

21 maja, na Mszy Świętej w rycie tradycyjnym na Jamnej 
o godz. 16 ponownie zabrzmiała polifonia renesansowa. 
Tym razem była to piękna polska czterogłosowa msza re-
nesansowa. W swoim oficjalnym kalendarzu dla rytu trady-
cyjnego Kościół obchodził w ten dzień Uroczystość Wnie-
bowstąpienia Pańskiego. We Mszy śpiewanej, odprawianej 
w rycie dominikańskim części stałe pochodziły z Mszy Te 
Deum laudamus Krzysztofa Borka, polskiego kompozytora 
z XVI wieku, związanego z Krakowem i katedrą na Wawe-
lu. Śpiewy własne uroczystości zostały zaśpiewane według 
nut chorałowych. Muzyczną część liturgii wziął na siebie 

legendarny zespół wokalny muzyki dawnej „Bornus Con-
sort” prowadzony przez Marcina Bornusa-Szczycińskiego. 
Jak mówi niestrudzony propagator nabożeństw w rycie tra-
dycyjnym na Jamnej, ojciec Wiesław Gołaski: - Niech te „ni-
gdy nie odrzucone” skarby Kościoła - czcigodny ryt zakonny 
i szlachetna muzyka - podniosą nas ku Bogu i napełnią rado-
ścią z Jego chwały!

Ja przypominam, że msze święte w rycie tradycyjnym 
odprawiane są w kościele Dominikanów na Jamnej w każdą 
niedzielę o godzinie 16 – tej.  

Małopolska czeka na patronat św. Jana Pawła II 

Rada przyjęła Raport o stanie Gminy Zakliczyn za rok 2019 

18 maja 2020 roku minęła 100. rocznica urodzin św. Jana 
Pawła II, człowieka szczególnie bliskiego sercom wszystkich 
Małopolan. Z inicjatywy Marszałka Województwa Małopol-
skiego Witolda Kozłowskiego, Sejmik Województwa Mało-
polskiego przyjął w maju ubiegłego roku rezolucję w spra-
wie ustanowienia św. Jana Pawła II patronem Małopolski. 
Wnioskodawcy z nadzieją czekają na ostateczną decyzję 

Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Wa-
tykanie. My przypominamy, że Zakliczyn od 3 lat szczyci 
się mianem miasta, którego patronem jest św. Jan Paweł II. 
Kongregacja ds. kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na 
mocy uprawnień udzielonych jej przez Papieża Franciszka 
zatwierdziła świętego Jana Pawła II, jako Patrona miasta Za-
kliczyn w 2017 roku w 460 rocznicę lokacji miasta. 

Rada Miejska w Zakliczynie podczas 23. sesji obecnej ka-
dencji, w dniu 28 maja 2020 roku, przyjęła Raport o stanie 
Gminy Zakliczyn za rok 2019. Obszerny liczący 112 stron 
materiał zawiera informacje i dane uzyskane od komó-
rek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Zakliczynie oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych, które stanowią źró-
dło informacji o stanie naszej gminy. Przedstawiają sytuację 
Gminy Zakliczyn w najważniejszych obszarach jej funkcjo-
nowania, takich jak: strategie i programy rozwoju, budżet 
gminy, podatki i opłaty lokalne, inwestycje gminne, mienie 

gminne i gospodarka komunalna, oświata i kultura, pomoc 
społeczna, profilaktyka alkoholowa i pożytek publiczny, 
działalność gospodarcza i bezrobocie, bezpieczeństwo pu-
bliczne i ochrona przeciwpożarowa, Urząd Miejski i sprawy 
administracyjne, realizacja uchwał Rady Miejskiej w Zakli-
czynie. Po przyjęciu Raportu radni udzielili jednogłośnego 
wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn, 
a po przyjęciu sprawozdania finansowego również jedno-
głośnego absolutorium burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi 
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.  

KALEJDOSKOP pod redakcją Kazimierza Dudzika
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Smog sprzymierzeńcem koronawirusa 

Dograją sezon najwyższe ligi 

Tarnowska PWSZ rozpoczęła rekrutację  

Naukowcy z Harvardu, po przeanalizowaniu danych z kilku 
tysięcy jednostek administracyjnych USA, doszli do wnio-
sku, że na obszarach od wielu lat narażonych na smog ry-
zyko śmierci przy infekcji koronawirusem wzrasta o ok. 15 
procent.

Konsultant wojewódzki ds. alergologii prof. Ewa Czar-
nobilska tłumaczy: - Są badania, które mówią, że smog może 
nie tylko zaostrzać istniejącą astmę, ale prowadzić to rozwoju 
astmy przewlekłej i obturacyjnej choroby płuc. A to są jed-
nostki, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu Covid 19.

Z kolei wicemarszałek Województwa Małopolskiego To-
masz Urynowicz podkreśla, że Program ochrony powie-
trza w Małopolsce jest właśnie aktualizowany, także pod 
kątem nowej rzeczywistości, jaką niesie życie po obecnej 
epidemii Covid 19 i w czasie jej ewentualnych nawrotów. 
Dlatego wierzę, że nowe fakty są po prostu kolejnym ar-
gumentem za wymianą przestarzałego pieca. Zwłaszcza, 
że po uproszczeniu zasad rządowego programu Czyste Po-
wietrze coraz łatwiej o dotację.

Ekstraklasa oraz I i II liga piłkarska dogrywają sezon 2019/20. 
Piłkarze niższych lig zakończyli sezon na rundzie jesiennej. 
Warto przypomnieć, że w związku z taką sytuacją Dunajec 
Zakliczyn w tarnowskiej klasie okręgowej zajął 3 miejsce. 
Awans uzyskał Metal Tarnów, a drugie miejsce zajęła rewela-
cja rozgrywek - Gromnik. Nasze A – klasowe Pogórze Gwoź-
dziec zajęło 7 miejsce w tabeli, a Jedność Paleśnica miejsce 
12 i oba kluby utrzymują się na tym poziomie rozgrywek. 

Inauguracja nowego sezonu 2020/2021 zaplanowana zosta-
ła na pierwszą połowę sierpnia, o ile pozwoli na to sytuacja 
epidemiologiczna. Ostateczny kształt lig i system rozgrywek 
na poszczególnych szczeblach zostanie podany przez Wy-
dział Gier MZPN i Komisje Gier Podokręgów po zakończeniu 
procesu licencyjnego i potwierdzeniu przez kluby udziału 
w danych rozgrywkach – czytamy na stronie Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej. 

1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na studia w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na rok aka-
demicki 2020/2021. Uczelnia wprowadziła kilka istotnych 
zmian, które mają ułatwić wszystkim chętnym zdobycie 
indeksu na wybranym kierunku. Najważniejsze korekty 
w regulaminie rekrutacji dotyczą wydłużenia obowią-
zujących terminów oraz rezygnacji z przeprowadzania 

egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych na kie-
runkach, na których dotąd były prowadzone. Brak egza-
minów oznacza, że kryterium przyjęć są wyniki egzaminu 
maturalnego – w przypadku rekrutacji na studia pierwsze-
go stopnia oraz wyniki egzaminu dyplomowego – w przy-
padku rekrutacji na studia drugiego stopnia.

Można znów robić prawo jazdy 

Województwo Małopolskie dla Szpitala im. Św. Łukasza

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie 
wznowił egzaminy teoretyczne i praktyczne na wszyst-
kie kategorie prawa jazdy. Jako ostatnie zostały urucho-
mione egzaminy praktyczne na najbardziej popularną 

kategorię – B. Prowadzone są też szkolenia i kursy – za-
równo w formie stacjonarnej, jak i online. Wejście do 
budynku MORD wymaga dostosowania się do rygorów 
sanitarnych.

Poprawa warunków pobytu dla najmłodszych pacjen-
tów oraz powstanie nowoczesnego Bloku Operacyjne-
go w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarno-
wie – to cele, które uda się zrealizować dzięki wsparciu 
Województwa Małopolskiego. Umowę w sprawie do-
finansowania inwestycji w placówce podpisali 22 maja 

2020 roku marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek 
Łukasz Smółka i dyrektor szpitala Anna Czech. Umowa 
dotyczy przekazania środków w wysokości 600 tysię-
cy złotych na dokumentację związaną z budową bloku 
operacyjnego oraz 3,3 mln zł na modernizację oddziału  
pediatrycznego. 

KALEJDOSKOP pod redakcją Kazimierza Dudzika
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Najpopularniejsze męskie nazwiska w Polsce

Gmina Zakliczyn w statystyce 

Najpopularniejszy jest Nowak – takie nazwisko w Pol-
sce nosi 138 119 mężczyzn, Kowalskich jest już tylko 88 
674, a Wiśniewskich 69 558. W pierwszej dziesiątce są 
jeszcze Wójcikowie na 4 miejscu, Zielińscy na miejscu 9 

i Szymańscy na miejscu 10. Znane w gminie Zakliczyn 
nazwiska wysoko w klasyfikacji to: Woźniak (11 miejsce), 
Pawłowski (22 miejsce), Wróbel (27 miejsce), Dudek (29 ) 
i Majewski (31). 

Gmina Zakliczyn składa się z 23 miejscowości sołeckich 
i miasta Zakliczyn i ma powierzchnię ponad 122,5 km². Naj-
większą pod względem powierzchni miejscowością w gmi-
nie jest Gwoździec (9,5 km²) który jest obszarowo ponad 
dwukrotnie większy niż Zakliczyn (4,02 km²). Z kolei naj-
mniejszy pod względem powierzchni jest Melsztyn (1,79 

km²). Liczba ludności Gminy Zakliczyn na dzień 31 grudnia 
2019 roku wynosiła 12 549 mieszkańców, w tym 6358 ko-
biet i 6191 mężczyzn. Najwięcej obywateli Gminy mieszka 
w Zakliczynie - 1550, najmniej w Jamnej –104. Liczba lud-
ności w gminie Zakliczyn w okresie od 2015 do 2019 roku 
wzrosła o 108 mieszkańców.

Był sołtysem, zostanie księdzem
O Janie Kurku głośno zrobiło się pięć lat temu, gdy jesz-

cze jako uczeń szkoły średniej został wybrany na sołtysa 
Poręby Spytkowskiej. W ogólnopolskich mediach można 
było przeczytać, że młody sołtys łączy działalność pu-
bliczną z przygotowaniami do matury, a dietę sołtysow-
ską, wypłacaną przez gminę Brzesko wynoszącą 200 

złotych, przeznacza na nagrody w organizowanych przez 
siebie konkursach. Poręba Spytkowska znowu ma powód 
do dumy z Jana Kurka, który z funkcji szybko zrezygnował, 
ponieważ... wstąpił do seminarium duchownego w Tarno-
wie. Teraz przyjął święcenia diakonatu, co oznacza, że już 
za rok będzie księdzem. 

Na te imiona będą kręcić nosem w USC

Zapraszamy do reklamy – teraz 
o połowę tańszą w Głosicielu

Ludziom przychodzą różne pomysły do głowy podczas 
wybierania imion dla swoich pociech. Rada Języka Polskie-
go ma zestaw imion, które nie zaleca przyjmować urzęd-
nikom z USC gdyby ktoś nalegał. W tym zestawie są takie 

którymi rzeczywiście nie powinno się obciążać dzieci na 
całe życie, np. Opieniek, Tupak czy Pakita. Nie wiedzieć 
czemu, znalazły się w tym zestawie bardzo popularne on-
giś imiona takie jak: Xymena, Maxymilian czy Boromir.      

Stan epidemii spowodowany koronawirusem, a w konse-
kwencji zamrożenie życia społecznego i gospodarczego 
odczuliśmy wszyscy. Teraz, gdy następuje odmrażanie go-
spodarki czekają nas nowe wyzwania i trudny powrót do 
normalności. Dziękuję tym, którzy już zdecydowali się na 
reklamę w Głosicielu i zapraszam kolejnych reklamodawców 
do korzystania z naszej oferty w mediach informacyjnych Za-
kliczyńskiego Centrum Kultury. Od 25 maja 2020 roku pod-
jąłem decyzję o obniżeniu cen reklam w Głosicielu o 50%. 
Jeśli Państwo zdecydują się na reklamę w naszych mediach 
(również na Zakliczyninfo) do 20 czerwca 2020 roku – cena 
reklamy nie zmieni się do końca roku.

KALEJDOSKOP pod redakcją Kazimierza Dudzika
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Zakliczyński odcinek EuroVelo prawie gotowy

Z Tarnowa do KL Auschwitz – 80 lat temu 
zaczęła działalność niemiecka fabryka śmierci

O tym jakie mamy na terenie gminy Zakliczyn Velo pisałem 
w artykule „Od Wydawcy.” Trwają końcowe prace przy bu-
dowie trasy EuroVelo - 11 na odcinku od zapory w Czchowie 
do Lusławic. Jednym z elementów infrastruktury na trasie 
jest kładka rowerowa nad Paleśnianką przy ujściu rzeczki do 
Dunajca. Kładka została ustawiona w piątek 15 maja 2020 
roku, a sam manewr ustawiania konstrukcji na przyczółkach 
wzbudził spore zainteresowanie przygodnych osób. Teraz 
trwają prace nad skomunikowaniem kładki z istniejącą już 
w znakomitej większości zbudowaną w tym odcinku trasą ro-
werową. Niebawem osoby uprawiające turystykę rowerową 

będą mogły osobiście sprawdzić jak spisuje się kładka na Pa-
leśniance. Długość budowanego przez Województwo Mało-
polskie odcinka przez gminy Czchów i Zakliczyn wynosi 16,8 
kilometrów, a koszt inwestycji to blisko 9 mln zł. Z uzyska-
nych przeze mnie informacji wynika, że koszt kładki na Pa-
leśniance wyniósł około 1 mln 400 tys. zł. W kwietniu tego 
roku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie otwarto 
oferty na budowę kolejnych 600 metrów trasy z Lusławic do 
Wróblowic na odcinku do projektowanej kładki na potoku 
Siemiechówka. Cena realizacji tego odcinka to będzie nie-
spełna 320 tys. zł.   

Rozkaz założenia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz 
wydał 27 kwietnia 1940 roku Reichsfuehrer SS Heinrich 
Himmler. Organizacją zajął się Rudolf Hoess. 20 maja 1940 
roku do Rapportfuehrer Gerhard Palitzsch przywiózł do Au-
schwitz 30 więźniów, niemieckich kryminalistów osadzonych 
w Sachsenhausen. Na rękach wytatuowano im numery od 1 
do 30. Więźniowie ci stworzyli zaczątek kadry funkcyjnej.
80 lat temu, 14 czerwca 1940 roku, do tworzonego niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz z więzienia 
w Tarnowie dotarł pierwszy transport 728 polskich więź-
niów politycznych. Za datę uruchomienia obozu uważa się 
14 czerwca 1940 roku. 

Wśród deportowanych byli żołnierze kampanii wrześnio-
wej, którzy usiłowali przedrzeć się na Węgry, członkowie 
podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści 
i studenci, a także kilku polskich Żydów. Pociąg składał się 
z wagonów osobowych drugiej klasy.
Po przybyciu do Auschwitz więźniom wytatuowano numery 
od 31 do 758 i umieszczono na okres kwarantanny w budyn-
kach dawnego Polskiego Monopolu Tytoniowego, nieopodal 
terenu dzisiejszego Państwowego Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau. Najniższy numer - 31 - wytatuowano Stanisławowi 
Ryniakowi.

Dużą grupę w tarnowskim transporcie stanowili osiem-
nasto-, dwudziestoletni uczniowie gimnazjów i studenci 
aresztowani jesienią 1939 roku oraz zimą i wiosną 1940 
roku w różnych miejscowościach Polski południowej (oko-
lice Nowego Targu, Zakopanego, Nowego Sącza, Krynicy, 
Sanoka). Podążali w kierunku granicy ze Słowacją z zamia-
rem jej nielegalnego przekroczenia i przedostania się przez 
Węgry do Francji, do tworzonej tam przez gen. Władysława 
Sikorskiego polskiej armii. Część osób aresztowano już na 
Słowacji. Niemcy określali ich mianem „turystów” bądź „gra-
niczników”. Do tej grupy należeli m.in. Jerzy Bielecki, aresz-
towany na początku maja 1940 roku w Dąbrowie k. Nowego 
Sącza oraz Kazimierz Albin i jego starszy brat Mieczysław, 

którzy dwukrotnie próbowali przekroczyć granicę, ostatecz-
nie zostali aresztowani na dworcu kolejowym w Muszynie. 
Oprócz „turystów” w transporcie przywieziono do obozu 
także organizatorów akcji przerzutu na Węgry. Byli to głów-
nie mieszkańcy Zakopanego i okolic, narciarze i przewodnicy 
tatrzańscy. Wśród nich Bronisław Czech – znakomity nar-
ciarz, taternik, trzykrotny uczestnik olimpiad.

W transporcie znaleźli się również członkowie utworzo-
nego jesienią 1939 roku Związku Walki Zbrojnej, w tej grupie 
był m.in. pchor. Antoni Wykręt oraz kapitan Tadeusz Paolo-
ne (w obozie przebywał pod nazwiskiem Lisowski), organiza-
tor konspiracji w Tymbarku.

Liczną grupę stanowiła też młodzież aresztowana wiosną 
1940 roku w ramach akcji AB wymierzonej w polską inteli-
gencję. W transporcie były także osoby aresztowane przez 
Niemców w czasie obław ulicznych. 

Punktem zbiorczym dla całego transportu było więzienie 
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w Tarnowie. Więźniów 
przeniesiono tutaj 
z mniejszych placówek 
w Zakopanem, No-
wym Targu, Nowym 
Sączu, Rzeszowie, Ja-
rosławiu, Przemyślu 
i Sanoku. W aresztach 
i więzieniach byli pod-
dani przesłuchaniom 
połączonym z biciem 
i torturami. Przeniesie-
ni do Tarnowa, zostali 
umieszczeni w zatło-
czonych celach. Do-
kuczały im szczególnie głód, wszy oraz całkowita izolacja 
– zakaz pisania listów, brak spacerów, a nawet zakaz zbli-
żania się do okien. Mimo tych obostrzeń więźniom udawa-
ło się nawiązać kontakt między celami oraz z otoczeniem. 
Wyrzucane przez nich grypsy zbierali w nocy tarnowianie 
mieszkający w pobliżu więzienia. Przesyłano je następnie 
pod wskazany adres i w ten sposób rodziny dowiadywały 
się o miejscu pobytu swoich bliskich. Wkrótce do niektórych 
więźniów zaczęły nadchodzić paczki z żywnością. Pomocy 
udzielali także polscy strażnicy więzienni oraz miejscowe od-
działy Polskiego Czerwonego Krzyża i Polskiego Komitetu 
Opiekuńczego.

13 czerwca wieczorem opróżniono wszystkie cele, więź-
niom zwrócono ich depozyty, a następnie poprowadzono 
ich do budynku łaźni miejskiej, gdzie całą grupę poddano 
kąpieli i dezynfekcji. Tam również wszyscy oni spędzili noc. 
Nazajutrz o świcie więźniów uformowanych w stuosobowe 
kolumny poprowadzono pustymi ulicami miasta w kierun-
ku dworca kolejowego. Na stacji całą grupę skierowano do 
podstawionego wcześniej pociągu osobowego. Stłoczeni 
w przedziałach, byli pilnowani przez strażników niemieckich, 
którzy zajęli miejsca w korytarzach wagonów. Ponieważ po-
ciąg ruszył w kierunku zachodnim, panowało przekonanie, 
że wywożą ich na przymusowe roboty do III Rzeszy.

Pierwszym przystankiem na trasie przejazdu był Kraków. 
Tutaj przez dworcowe megafony dowiedzieli się o upadku 

Paryża, wiadomość ta wywołała ogól¬ne przygnębienie. Po 
kilku godzinach jazdy dotarli do stacji Oświęcim (przemia-
nowanej na Auschwitz). Po krótkim postoju pociąg skręcił 
powoli w kierunku budynków Monopolu Tytoniowego, 
usytuowanych w pobliżu przedwojennych koszar wojska 
polskiego. Był to kres ich podróży. Przez okna wagonów zo-
baczyli uzbrojony kordon esesmanów oraz grupę więźniów 
funkcyjnych, których początkowo, na skutek nieznanego 
stroju, wzięli za niemieckich marynarzy.

Przy akompaniamencie wrzasków esesmanów wypędzo-
no więźniów z pociągu i przegnano ich na podwórze jed-
nego z budynków otoczonego drutem kolczastym; na jego 
narożnikach wznosiły się budki strażnicze. Po skrupulatnym 
sprawdzeniu listy obecności zapędzono wszystkich do piw-
nicy, gdzie odbyły się strzyżenie oraz dezynfekcja. Następnie 
przeprowadzono rejestrację nowo przybyłych, oznaczając 
ich kolejnymi numerami obozowymi od 31 do 758. Po zakoń-
czeniu formalności podzielono więźniów na mniejsze grupy 
i umieszczono na nocleg w kilku salach na parterze i piętrze 
budynku. Podłogi sal były wysłane jedynie cienką warstwą 
słomy. W olbrzymim zatłoczeniu i niemiłosiernym zaduchu 
więźniowie spędzili pierwszą noc w nowym miejscu.

Spośród 728 Polaków przywiezionych do KL Auschwitz 
w pierwszym transporcie – co najmniej 227 zginęło w obo-
zie. Co najmniej 266 więźniów przeniesiono lub ewakuowa-
no do innych niemieckich obozów koncentracyjnych, gdzie 
61 zginęło, w tym kilkudziesięciu 3 maja 1945 roku „u pro-
gu wolności” w Zatoce Lubeckiej, w czasie ewakuacji obozu 
Neuengamme, na statkach zbombardowanych przez lotnic-
two alianckie. Łącznie zatem zginęło ok. 300 osób, a prze-
żyło – najprawdopodobniej ok. 320 osób (w tym ponad 70 
zostało zwolnionych z obozu). Los ponad 100 więźniów po-
zostaje do dziś nieznany.

W Auschwitz hitlerowcy uwięzili około 140-150 tysięcy 
Polaków. Około 70-75 tysięcy zginęło w obozie, a wielu po 
przeniesieniu do innych obozów.

W KL Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 miliona 
ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców ra-
dzieckich i osób innej narodowości. 

14 czerwca został ustanowiony na mocy chwały sejmo-
wej w 2006 roku Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Nazi-
stowskich Obozów Koncentracyjnych. 

Źródło informacji: (IPN) Szymon Kowalski – historyk, pracownik 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
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Usługi Pogrzebowe OLCHAWA 
Jurków 26, 32-860 Czchów 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/dobę 

    603 680 051 
e-mail: biuro@krzysztofolchawa.com                       Kwiaciarnia – 693 409 539 

„To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. 
To oni żyją, a my umieramy”. 

Ks. Piotr Pawlukiewicz 
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Konkurs Głosiciela
Rekordowa liczba nadesłanych, prawidłowych rozwiązań majowego konkursu 
Głosiciela – dziękujemy za zainteresowanie, a szczęśliwców zapraszamy po 
odbiór bonów. Majowe hasło to „Jan Paweł Wielki”. Prawidłowe odpo-
wiedzi nadesłało aż 107 osób. W wyniku losowania przeprowadzonego 
pod nadzorem sekretarz redakcji Marii Chruściel, nagrody w postaci 
bonów upominkowych wędrują do:

 – Ireneusza Hołdy – bon do sklepu Anitex  

 – Barbary Wolak z Dzierżanin – bon do sklepu Biedronka 
(do zrealizowania na stoisku mięsnym)

Gratulujemy zwyciężczyniom i zapraszamy do udziału w czerwcowym konkursie: 

Uzupełnij brakujące litery w wyrazach, wytnij/zrób zdjęcie i prześlij 
hasło do Sekretarz Redakcji Marii Chruściel: glosiciel@op.pl lub 
wyślij listem albo przynieś do ratusza wraz ze swoim imieniem, 
nazwiskiem i adresem. 

Spośród tych, którzy nadeślą do 20 czerwca 2020 roku prawidłowe 
rozwiązania rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowane przez 
firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie.

Powodzenia!
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