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Szkoła Podstawowa im. Jacka Mal-
czewskiego obchodziła uroczyście 
115-lecie istnienia. Z tego tytułu, 
„Szkoła Marzeń” otrzymała sztan-
dar. Na pomysł jego ufundowania 
wpadł szkolny katecheta - o. Tomasz 
Michalik OFM (obecnie na placówce 
w Bieczu). Uroczystą Eucharystię 
w kościele klasztornym pw. MB 
Anielskiej odprawili katecheci, były 
i obecny. Homilię wygłosił o. Arnold 

Potępa, zaś o. Tomasz Michalik 
poświęcił sztandar i przyklęknąwszy 
ucałował proporzec z wizerunkiem 
Jacka Malczewskiego i godłem naro-
dowym z wyszytym napisem „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”. Po nabożeństwie 
uczestnicy uroczystości udali się do 
macierzystej placówki, tamże obej-
rzeli program artystyczny poświę-
cony patronowi szkoły. (mn)
 Czytaj na str. 16

Prezydent RP Andrzej Duda 
w Zakliczynie

Leśne trofeum
Taki oto okaz znalazł pan Jan Włudyka 
z Zakliczyna w bieśnickich lasach. Cie-
pły listopad sprzyja połowom runa 
leśnego, synoptycy mówią o rekor-
dowych temperaturach jesieni w Tar-
nowskiem. Ten dorodny prawdziwek 
został znaleziony rankiem 3 listopada, 
jego waga to 476 g, średnica kapelusza 
- 24 cm. Pan Jan penetruje i inne lasy, 
najchętniej w Bieśniku, ale i w Słonej, 
Kończyskach czy Jamnej. Za każdym 
razem wraca z pełnym koszykiem. 
Grzyby marynuje i suszy. Już dawno 
zgromadził zapasy na Wigilię i święta 
w swojej spiżarce.  (mn)

Jeszcze nie przebrzmiały echa spekta-
kularnych obchodów 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, a już tydzień później nastąpiła 
w Zakliczynie nie mniej efektowna kul-
minacja niepodległościowych obcho-
dów związana z Narodowym Świętem 
Niepodległości. W międzyczasie z tego 
tytułu w naszych szkołach przepro-

wadzono uroczyste akademie, jak np. 
w Szkole Podstawowej im. Lanckoroń-
skich czy Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych, gdzie w Galerii Sławnych 
Polaków umieszczono wizerunek 
Ignacego Jana Paderewskiego, pianisty 
i polityka, jednego z ojców-założycieli 
wolnej Polski po 123 latach rozbiorów, 
związanego z pobliską Kąśną Dolną.
 Czytaj na str. 8 i 9

To było historyczne wydarzenie – do Zakliczyna przyjechał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 
Wziął udział w zakliczyńskich uroczystościach z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
które odbyły się na Rynku, skąd 22 grudnia 1914 roku polscy legioniści wymaszerowali na bitwę do Łowczówka. 

- W tym właśnie roku: w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, tu, w Zakliczynie, na ziemi tarnowskiej, 
chciałem Państwu życzyć: aby taka właśnie była Polska, o jakiej wszyscy marzymy, o jakiej marzyli wtedy ci, którzy 
szli walczyć, wierząc, że chcieć to móc. Jestem przekonany, że Państwo tu, w Zakliczynie, również w to wierzą. 
Niech Pan Bóg ma w swojej opiece Zakliczyn i jego mieszkańców, ziemię tarnowską oraz całą Rzeczpospolitą – tymi 
słowami zakończył swoje przemówienie przy ratuszu podczas spotkania z mieszkańcami. Czytaj na str. 3 i 4

21 października br. przeprowadzone 
zostały wybory do samorządów miej-
skich, powiatowych i wojewódzkich. 
Startujący bez konkurencji Burmistrz 
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid 
Chrobak uzyskał 4049 głosów popar-
cia, co stanowiło aż 84,28 proc. waż-
nych głosów. 

W Radzie Miejskiej Prawo i Spra-
wiedliwość dysponuje 10 radnymi 
i jedną radną z Porozumienia Jaro-
sława Gowina, PSL reprezentuje 
trzech radnych i jeden mandat dla 
KWW Mateusza Kwieka z Lusła-
wic. Na kandydatów Prawa i Spra-
wiedliwości oddano 2100 głosów, tj. 
56 proc., na kandydatów PSL 935 
głosów, tj. 25 proc., na kandydatów 
KW Porozumienie Jarosława Gowina 
- 311 głosów, tj. 8 proc. oraz KWW 
Mateusza Kwieka - 216 głosów, tj. 
5 proc.

Nowa Rada Miejska w Zakliczynie 
kadencji 2018-2023 pracować będzie 
w następującej obsadzie:

Zofia Boczek - KW PiS (debiut), 
Renata Dyngosz - KW Porozu-
mienie Jarosława Gowina (debiut), 
Anna Moj - KW PiS, Ewa Nijak - 
KW PiS, Magdalena Oleksik - KW 
PiS (debiut), Teresa Piekarz - KW 
PiS, Janusz Flakowicz - KW PiS 

(powrót), Jan Jewulski - KW PSL 
(debiut), Maciej Krakowski - KW 
PiS, Mateusz Kwiek - KWW Mate-
usza Kwieka (debiut), Henryk Lasota 
- KW PiS, Stanisław Nadolnik - KW 
PSL, Zygmunt Olchawa - KW PiS 
(debiut), Kazimierz Piechnik - KW 
PSL, Marek Soból - KW PiS (debiut).

W Radzie Powiatu Tarnowskiego 
PiS osiągnęło łącznie 18 z 29 man-
datów. W okręgu: Pleśna, Wojnicz, 
Zakliczyn PiS zdobyło 3 mandaty 
i ponad 55 proc. poparcia. Gminę 
Zakliczyn w Radzie Powiatu reprezen-
tują: Irena Kusion - 1265 głosów oraz 
Józef Gwiżdż - 988 głosów. Z listy PiS 
mandat radnego uzyskał Paweł Smo-
leń - Przewodniczący Rady Powiatu 
- 3278 głosów. Z naszego okręgu do 
Rady Powiatu weszli również Jacek 
Kurek - 794 głosy (KWW Wspólny 
Powiat) oraz Kazimierz Burnat - 1088 
głosów (KW PSL). Kandydaci PiS do 
Sejmiku otrzymali 2 772 głosy, tj. ok. 
56 proc. poparcia; Anna Pieczarka - 
1811, Wojciech Skruch - 371 i Józef 
Gawron - 234.  (mn)
 Czytaj na str. 5 i 6

Jubileusz „Szkoły Marzeń”

Krajobraz po wyborach

W hołdzie Niepodległej…
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Usługi RTV - Mariusz Marzec
naprawa sprzętu rtv, sprzedaż i montaż anten 

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

tel. 14-68-43-600, 603-111-837, 603-992-957
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To było historyczne wydarze-
nie – do Zakliczyna przyjechał 
Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej Andrzej Duda. 
Wziął udział w zakliczyńskich 
uroczystościach z okazji 100. 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, które 
odbyły się na Rynku, skąd 
22 grudnia 1914 roku polscy 
legioniści wymaszerowali na 
bitwę do Łowczówka.

Witając Głowę Państwa na zakli-
czyńskiej ziemi burmistrz Dawid 
Chrobak  powiedział, że mieszkańcy 
Miasta i Gminy Zakliczyn są szczę-
śliwi i dumni, że Polska ma takiego 
prezydenta. Prezydenta wyznającego 
nasz system wartości – chrześcijański 
i konserwatywny. Prezydenta będą-

cego człowiekiem honoru, na którym 
można polegać. Prezydenta pamięta-
jącego o prawdziwych narodowych 
bohaterach i broniącego polskich 
interesów.

- Panie Prezydencie! Jest Pan 
długo oczekiwanym i niezwykle mile 
widzianym tutaj Gościem. Chcemy, 

aby czuł się Pan w Zakliczynie jak 
u siebie w domu – stwierdził.

Z kolei starosta Roman Łucarz 
przypomniał, że ziemia tarnowska 
to ziemia wybitnych Polaków, którzy 
przyczynili się do odzyskania nie-
podległości w 1918 roku. – Jesteśmy 
wierni Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. 

Żadne liberalne ideologie nie są w sta-
nie wymazać z nas przywiązania do 
wartości chrześcijańskich, do tej ziemi, 
do naszej kultury i tradycji – mówił.

W swoim wystąpieniu prezydent 
Andrzej Duda potwierdził, że jest 
człowiekiem o światopoglądzie raczej 
konserwatywnym, dla którego warto-

Prezydent RP Andrzej Duda w Zakliczynie

Odnawia się Polska i zyskuje piękną twarz

Prezydent Andrzej Duda na zakliczyńskim Rynku Powitanie dzieci w strojach krakowskich Inscenizacja wymarszu do Łowczówka

Grawertonowy list na pamiątkę wizyty Powitanie samorządowców na czele z przewodniczącą RM Anną Moj Na początek Hymn Narodowy

Powitanie Pana Prezydenta przez Burmistrza Zakliczyna i Starostę Tarnowskiego Andrzej Duda pojawił się punktualnie o godz. 10, witany gorącymi oklaskami  Publiczność uważnie słuchała przemówienia głowy państwa

Pokłon sztandarom Blasku spotkaniu na Rynku użyczył koncert Chóru Cantando Canzoni

Andrzej Duda o swoich związkach 
z Zakliczynem
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Niezwykle serdecznie witam Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudę na Ziemi Zakliczyńskiej.

Witam w mieście Zakliczynie, którego patronem od 
ubiegłego roku jest Święty Jan Paweł II, co jest dla nas 
dużym zaszczytem, ale także zobowiązaniem.

Szanowny Panie Prezydencie!
Ogromnie cieszymy się, że w Stulecie Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości możemy Pana gościć 
w miejscu, skąd 22 grudnia 1914 roku polscy Legio-
niści wymaszerowali do Łowczówka, gdzie stoczyli 
słynną bitwę, która zapoczątkowała powrót Polski na 
mapy świata i otwarła nam drogę do wolności. Jednym 
z nich był nasz lokalny bohater – kapitan Kazimierz 
Bojarski, pseudonim „Kuba”, którego odnowiona 
mogiła została kilka dni temu poświęcona na cmenta-
rzu w Zakliczynie.

Panie Prezydencie! Mieszkańcy Miasta i Gminy 
Zakliczyn są szczęśliwi i dumni, że nasza Ojczyzna 
ma Prezydenta wyznającego nasz system warto-
ści – chrześcijański i konserwatywny. Prezydenta 
będącego człowiekiem honoru, na którym można 
polegać. Prezydenta pamiętającego o prawdzi-
wych narodowych bohaterach, broniącego polskich 
interesów i  z godnością sprawującego funkcję głowy 
państwa.

Panie Prezydencie! Jest Pan długo oczekiwanym 
i niezwykle mile widzianym tutaj Gościem. Chcemy, 
aby czuł się Pan w Zakliczynie jak u siebie w domu.

Na dzisiejszych zakliczyńskich uroczystościach 
z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
witam:

Pana Michała Wojtkiewicza – posła na Sejm RP
Pana Jarosława Szlachetkę – posła na Sejm RP
Pana Zbigniewa Cichonia – senatora RP
Pana Ministra Wojciecha Kolarskiego
Ks. Kapelana Zbigniewa Krasa
Pana Józefa Gawrona – Wicewojewodę Małopolskiego
Witam niezwykle ciepło licznie przybyłych Miesz-

kańców Ziemi Zakliczyńskiej oraz okolicznych gmin, 
którym dziękuję za patriotyczną postawę.

Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Pośle, Szanowny 
Panie Wojewodo, Szanowny Panie 
Starosto, Szanowny Panie Bur-
mistrzu, Wielce Szanowna Pani 
Kurator, Szanowni Państwo Radni, 
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście, 
Drodzy Mieszkańcy Zakliczyna!

Panie Burmistrzu, zapewniam 
Pana, że w Zakliczynie czuję się 
jak u siebie. Państwo zapewne 
nawet nie wiedzą, ale moje związki 
z Zakliczynem są – można powie-
dzieć, że z dzisiejszego punktu 
widzenia mają w jakimś sensie 
charakter historyczny. Ale one są 
i mój sentyment do Zakliczyna jest 
ogromny.

Po raz pierwszy przyjechałem 
do Zakliczyna na początku lat 80., 
przywiózł mnie tutaj mój dziadek 
ze Starego Sącza, dla którego było 
to miasto jego wczesnej młodości. 
Przyjechał tu kiedyś jako nastoletni 
chłopak właśnie w II Rzeczypo-
spolitej, w latach 20., niedługo po 
tym, jak byli tutaj obecni legioniści. 
Uczył się tu zawodu kuśnierza. 
To była jego młodość, piękne lata, 
które wspominał z uśmiechem. 
Oprowadzał mnie wtedy jako 
małego chłopca po Zakliczynie – 
to było moje pierwsze spotkanie 
z Państwa miastem. Więc już 
wtedy zrodził się we mnie wielki 
sentyment do Zakliczyna, jako że 
dziadek był w moim życiu bardzo 
ważną osobą.

I drugi taki element, który 
wiązał mnie i wiąże sentymental-
nie z Zakliczynem, to czasy liceum, 
gdy z dwoma pięknymi dziew-
czynami z Zakliczyna chodziłem 
do szkoły. I odwiedzałem je tutaj. 
Więc bardzo lubię Zakliczyn i czuję 
się tu jak u siebie. Zapewniam 
Państwa, że schodziłem te wszyst-
kie zakliczyńskie uliczki, byłem nad 
Dunajcem i w innych miejscach. 
Państwa miasto jest bardzo bliskie 
mojemu sercu. Tak więc dziękuję 
za to gorące przywitanie.

Ale to prawda, że jestem czło-
wiekiem o światopoglądzie raczej 
konserwatywnym, dla którego war-
tości, które ważne są dla Państwa 
– jak powiedzieli Pan Burmistrz 
i Pan Starosta – są ważne również 
dla mnie. Pamięć tradycji legiono-
wej tak mocno wpisana w tę ziemię 
jest dla mnie – jako człowieka, 
a dziś Prezydenta Rzeczypospolitej 
– także niezwykle istotna.

Rzeczywiście tamtego grudnio-
wego dnia 1914 roku przed 104 
laty wyszły stąd Polskie Legiony – 1 
Brygada, jej kolejne bataliony – by 
stawić czoła rozpędzonym Rosja-
nom pod Łowczówkiem. To była 
pierwsza wielka bitwa oraz pierw-
sza wielka próba wojenna polskich 
legionistów i Polskich Legionów, 
którą zdali znakomicie, nie pozwa-
lając oskrzydlić wojsk austriackich. 
Wielu polskich żołnierzy wtedy 
poległo – bo ponad 130. Ponad 
340 zostało rannych, więc Legiony 
poniosły ogromne straty.

Dowodził wtedy ppłk Kazimierz 
Sosnkowski, ale tutaj u Was, na 
zakliczyńskim cmentarzu, do dziś 
spoczywa mjr Kazimierz „Kuba” 
Bojarski – żołnierz, wtedy dowódca 
jednego z plutonów – który ciężko 
ranny w tej bitwie zmarł w jednym 
z domów w Zakliczynie przy 

ul. Różanej. I nie kto inny, tylko 
ówczesny brygadier Józef Piłsudski 
poprosił Waszych pradziadków – 
ówczesnych mieszkańców Zakli-
czyna – by ten jego żołnierz, który 
tak bohatersko stawał w obronie tej 
ziemi, mógł zostać tu pochowany, 
choć stąd nie pochodził. I dlatego 
do dziś jest tutaj jego mogiła. Dzię-
kuję, że została pięknie odnowiona, 
że pomnik wzniesiony w latach 
20. zyskał tak wspaniałą i piękną 
formę.

Mam nadzieję, że jest to pewien 
symbol tego, że w tej chwili odna-
wia się również Polska – zyskuje 
ona piękną twarz Polski, która 
będzie się ambitnie i dobrze roz-
wijała, tak jak ambitnie i dobrze 
rozwijała się tamta II Rzeczpospo-
lita. I mam nadzieję, że będzie się 
rozwijała na tyle dynamicznie, że 
nic nie pozwoli przerwać tego roz-
woju. Jest to bardzo ważne nasze 
zadanie: abyśmy tak to realizowali.

Nie mam żadnych wątpliwości, 
że tutaj, na tej ziemi, przy men-
talności, którą Państwo mają, 
przy tradycji, w której zostaliście 
wychowani, którą nosicie w sercach 
– etosie ciężkiej pracy, służby, wiary 
w ojczyznę, postawy patriotycznej, 
służby bliźniemu, głębokiej wiary 
i przywiązania do ziemi ojców – że 
w tej części Polski na pewno są 
ludzie, którzy będą umieli nie tylko 
tę tradycję podtrzymać, zaangażo-
wać swoje odważne i sprawne ręce 
w dalszy rozwój Rzeczypospolitej, 
ale przede wszystkim będą to czy-
nili z otwartym i mężnym sercem; 
z głęboką wiarą w to, że Polska 
może być potężna, silna, nasza, że 
każdego dnia swoją pracą możemy 
się przyczyniać do tego, że Polska 
będzie lepsza dla nas wszystkich.

W tym właśnie roku – w stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości – tu, w Zakliczynie, na ziemi 
tarnowskiej, tego Państwu chcia-
łem życzyć: aby taka właśnie była 
Polska, o jakiej wszyscy marzymy, 
o jakiej marzyli wtedy ci, którzy szli 
walczyć, wierząc, że chcieć to móc. 
Jestem przekonany, że Państwo 
tu, w Zakliczynie, również w to 
wierzą.

Niech Pan Bóg ma w swojej 
opiece Zakliczyn i jego mieszkań-
ców, ziemię tarnowską oraz całą 
Rzeczpospolitą.

Dziękuję.

Przemówienie Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy

FOT. STANISŁAW KUSIAK

Wystąpienie Burmistrza Zakliczyna

ści, o których mówili burmistrz i sta-
rosta, są również ważne. Zapewnił, że 
w Zakliczynie czuje się jak u siebie.

-  Państwo zapewne nawet nie wie-
dzą, ale moje związki z Zakliczynem 
są – można powiedzieć, że z dzisiej-
szego punktu widzenia mają w jakimś 
sensie charakter historyczny. Ale one 
są i mój sentyment do Zakliczyna jest 
ogromny – powiedział. -  Po raz pierw-
szy przyjechałem do Zakliczyna na 
początku lat osiemdziesiątych, przy-
wiózł mnie tutaj mój dziadek ze Sta-
rego Sącza, dla którego było to miasto 
jego wczesnej młodości. Przyjechał tu 

kiedyś jako nastoletni chłopak wła-
śnie w II Rzeczypospolitej, w latach 
dwudziestych, niedługo po tym, jak 
byli tutaj obecni legioniści. Uczył się 
tu zawodu kuśnierza. To była jego 
młodość, piękne lata, które wspominał 
z uśmiechem. Oprowadzał mnie wtedy 
jako małego chłopca po Zakliczynie 
– to było moje pierwsze spotkanie 
z Państwa miastem. Więc już wtedy 
zrodził się we mnie wielki sentyment 
do Zakliczyna, jako że dziadek był 
w moim życiu bardzo ważną osobą. 

I drugi taki element, który wiązał 
mnie i wiąże sentymentalnie z Zakli-
czynem, to czasy liceum, gdy z dwoma 
pięknymi dziewczynami z Zakliczyna 
chodziłem do szkoły. I odwiedzałem je 
tutaj – kontynuował. - Więc bardzo 
lubię Zakliczyn i czuję się tu jak u sie-
bie. Zapewniam Państwa, że schodzi-
łem te wszystkie zakliczyńskie uliczki, 
byłem nad Dunajcem i w innych miej-
scach. Państwa miasto jest bardzo bli-
skie mojemu sercu. Tak więc dziękuję 
za to gorące przywitanie. 

Wspomniał postać legionisty 
Kazimierza „Kuby” Bojarskiego, 
dowódcy jednego z plutonów, który 
ciężko ranny w bitwie pod Łowczów-
kiem, zmarł w jednym z domów 
w Zakliczynie przy ul. Różanej. 
Został pochowany na miejscowym 
cmentarzu, choć stąd nie pochodził. 
Prezydent dziękował za odnowienie 
jego mogiły, że pomnik wzniesiony 
w latach dwudziestych zyskał tak 
wspaniałą i piękną formę.

- Mam nadzieję, że jest to pewien 
symbol tego, że w tej chwili odnawia 
się również Polska. Zyskuje ona piękną 
twarz Polski, która będzie się ambitnie 
i dobrze rozwijała, tak jak ambitnie 
i dobrze rozwijała się tamta II Rzecz-
pospolita. I mam nadzieję, że będzie 
się rozwijała na tyle dynamicznie, że 
nic nie pozwoli przerwać tego rozwoju 
– stwierdził Andrzej Duda.

Wyraził też głęboką wiarę w to, 
że Polska może być potężna, silna, 
nasza, że każdego dnia swoją pracą 
możemy się przyczyniać do tego, iż 
Polska będzie lepsza dla nas wszyst-
kich. 

- W tym właśnie roku: w stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości tu, w Zakliczynie, na ziemi 
tarnowskiej, tego Państwu chciałem 
życzyć: aby taka właśnie była Polska, 
o jakiej wszyscy marzymy, o jakiej 
marzyli wtedy ci, którzy szli walczyć, 
wierząc, że chcieć to móc. Jestem prze-
konany, że Państwo tu, w Zakliczynie, 
również w to wierzą. Niech Pan Bóg 
ma w swojej opiece Zakliczyn i jego 
mieszkańców, ziemię tarnowską oraz 
całą Rzeczpospolitą – zakończył swoje 
wystąpienie.

Prezydent obejrzał jeszcze insce-
nizację wymarszu Polskich Legionów 
z zakliczyńskiego Rynku, a następ-
nie udał się na uroczystości do Łow-
czówka.

Rafał Kubisztal
fot. Łukasz Kieroński,  

Stanisław Kusiak i Michał Papuga
Prezydent RP wspominał postać mjr. „Kuby” 
Bojarskiego

Pan Prezydent z rodziną Pana Burmistrza Uściski dłoni, uśmiechy i wspólne zdjęcia, a nawet selfie, z młodzieżą i z mieszkańcami miasta
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Okręg 7 Gminy: Pleśna, 
Wojnicz, Zakliczyn

KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Paweł Smoleń 3279 (21,37%)
Irena Helena Kusion 1265 
(8,24%)
Anna Zofia Wadas 977 (6,37%)
Lucyna Malec 812 (5,29%)
Józef Gwiżdż 988 (6,44%)
Jacek Józef Włodek 844 (5,50%)
Przemysław Krzysztof Skruch 719 
(4,69%)

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE
Adam Marian Czaplak 696 (4,54%)
Jan Jakub Szczerba 711 (4,63%)
Kazimierz Burnat 1089 (7,10%)

Beata Maria Padło 231 (1,51%)
Piotr Jan Nadolnik 210 (1,37%)
Małgorzata Maria Woda 127 
(0,83%)
Barbara Kłósek 278 (1,81%)

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW WSPÓLNY 
POWIAT
Robert Grzegorz Kłósek 552 
(3,60%)
Jacek Szczepan Kurek 794 
(5,17%)
Józef Piotr Wojtas 780 (5,08%)
Arleta Małgorzata Krakowska 135 
(0,88%)
Magdalena Katarzyna Zamiatała 
186 (1,21%)
Katarzyna Agata Gołębiowska 39 
(0,25%)
Jerzy Tadeusz Soska 634 (4,13%)

WYNIKI WYBORÓW 
NA BURMISTRZA 
W GMINIE 
ZAKLICZYN

KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Dawid Przemysław Chrobak 4049 
głosów (84,28%)

WYNIKI WYBORÓW 
DO RADY MIEJSKIEJ 
W ZAKLICZYNIE 

Okręg 1 Sołectwo: Gwoździec
KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE
Stanisław Antoni Nadolnik

Okręg 2 Sołectwa: Charze-
wice, Faliszewice
KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE
Jan Jewulski 158 głosów (54,30%)
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Urszula Łośko 133 głosy (45,70%)

Okręg 3 Sołectwa: Mel-
sztyn, Roztoka, Zawada 
Lanckorońska
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Magdalena Teresa Oleksik 216 
(70,59%)
KOMITET WYBORCZY WOLNI 
I SOLIDARNI
Roman Józef Skalski 90 (29,41%)

Okręg 4 Sołectwo: Wróblo-
wice
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Ewa Agnieszka Nijak

Okręg 5 Sołectwo: Lusławice
KOMITET WYBORCZY WYBOR-
CÓW MATEUSZ KWIEK
Mateusz Mirosław Kwiek 216 
(53,33%)
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Anna Czermak 160 (39,51%)
KOMITET WYBORCZY WYBOR-
CÓW KUKIZ’15
Paweł Józef Bober 29 (7,16%)

Okręg 6 Sołectwo: Wesołów
KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE
Beata Leśniak 81 (23,48%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Henryk Tadeusz Lasota 264 (76,52%)

Okręg 7 Sołectwo: Stróże
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Maciej Stefan Krakowski

Okręg 8 Sołectwa: Filipowice, 
Ruda Kameralna
KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE
Dariusz Paweł Kornaś 157 (44,10%)
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Zygmunt Olchawa 199 (55,90%)

Okręg 9 Sołectwa: Wola 
Stróska, Zdonia
KOMITET WYBORCZY POROZU-
MIENIE JAROSŁAWA GOWINA

Renata Agnieszka Dyngosz 203 
(50,75%)
KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE
Edward Józef Mietła 54 (13,50%)
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Andrzej Malik 143 (35,75%)

Okręg 10 Sołectwa: Bieśnik, 
Kończyska, Słona
KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE
Danuta Nowak 130 (32,26%)
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Teresa Piekarz 215 (53,35%)
KOMITET WYBORCZY WYBOR-
CÓW KUKIZ’15
Bogdan Kazimierz Mróz 58 (14,39%)

Okręg 11 Sołectwo: Faściszowa
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Zofia Boczek

Okręg 12 Sołectwa: Borowa, 
Olszowa
KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE
Kazimierz Piechnik 150 (50,85%)
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Janusz Dariusz Klocek 145 (49,15%)

Okręg 13 Sołectwa: 
Dzierżaniny, Jamna, Paleśnica
KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE

Stanisław Woda 61 (20,96%)
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Anna Maria Moj 230 (79,04%)

Okręg 14 Miasto Zakliczyn 
– ulice: Jacka Malczews-
kiego, Jagiellońska, Jana 
III Sobieskiego, Klasztorna, 
Krakowska, Ofiar Katynia, 
Polna, Ruchu Oporu, Spyt-
ka Jordana, Stanisława 
Wyspiańskiego, Szkolna, 
Tadeusza Kościuszki, Tar-
nowska, Zielona
KOMITET WYBORCZY POROZU-
MIENIE JAROSŁAWA GOWINA
Ryszard Adam Okoński 108 (35,29%)
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Marek Bogusław Soból 198 
(64,71%)

Okręg 15 Miasto Zakliczyn 
– ulice: Adama Mickiewicza, 
Browarki, Dr. Stanisława 
Korczyńskiego, Grabina, 
Józefa Piłsudskiego, Kamie-
niec, Łęgi, Łukówka, Mikołaja 
Kopernika, Ogrodowa, 
Różana, Rynek, Spokojna, 
Spółdzielcza
KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE
Bogdan Piotr Litwa 144 (42,23%)
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Janusz Antoni Flakowicz 197 
(57,77%)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Dziękuję serdecznie za liczny udział w wyborach samo-
rządowych w dniu 21 października. To wyraz troski 
o nasze wspólne sprawy, o rozwój naszych miejscowości.

Dziękuję za poparcie mojej kandydatury na Burmi-
strza Miasta i Gminy Zakliczyn. 4049 głosów na TAK 
(blisko 85 proc. poparcia ) traktuję jako aprobatę mojej 
osoby i programu rozwoju Gminy Zakliczyn, który 
Państwu przedstawiłem.

Dziękuję za głosowanie na kandydatów Prawa 
i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Tarnowskiego oraz 
Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Dziękuję mojej Żonie Monice i Rodzinie za wsparcie 
w kampanii wyborczej.

Perspektywy przed Naszą Gminą są bardzo dobre. 
Mamy mocne wsparcie ze strony Rządu RP oraz dużą 
przychylność Prezydenta Andrzeja Dudy, który złożył 
wizytę w Zakliczynie w dniu 4 listopada 2018 r.

Nadal bardzo dobrze układać się będzie współpraca 
z władzami samorządowymi powiatu tarnowskiego, 
w którym PiS rządził będzie samodzielnie, a będziemy 
mieć także sojusznika w Zarządzie Województwa 
Małopolskiego, decydującym o rozdzielaniu środków 
unijnych.

Samorząd tworzymy wszyscy, dlatego też życzę 
sobie i Państwu wielu sukcesów i wiary w to, że praca 
na rzecz rozwoju Gminy Zakliczyn warta jest naszego 
poświęcenia i zaangażowania.

Zakliczyn będzie jeszcze mocniejszy. Będziemy 
wiodącą i dynamicznie rozwijającą się gminą w całym 
regionie.

Z wyrazami szacunku

Dawid Chrobak
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

Drodzy Mieszkańcy  
Miasta i Gminy Zakliczyn!

Wyniki wyborów do Rady 
Powiatu Tarnowskiego

W Radzie Miejskiej zasiądą debiutujące radne (od lewej): Renata Dyngosz z Woli Stróskiej 
i Zofia Boczek z Faściszowej. Obok Ewa Nijak z Wróblowic wybrana na kolejną kadencję

Radna RPT Irena Kusion (z prawej) uzyskała spore poparcie w swoim okręgu
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Irena Kusion, kandydująca z listy 
PiS z 2 pozycji, uzyskała najlepszy 
wynik wyborczy spośród wszyst-
kich kandydatów do Rady Powiatu 
Tarnowskiego z gminy Zakliczyn. 
Pani Irena uzbierała 1 265 głosów 
okazując się bodaj najbardziej sku-
teczną w tym względzie radną w skali 
powiatu, zważywszy że w stosunku 
do wyniku wyborczego sprzed czte-
rech lat (wtedy był to debiut) powięk-
szyła sześciokrotnie stan posiada-
nia. Kto oddał najwięcej głosów na 
Irenę Kuson ? Oczywiście wybor-
czy z gminy Zakliczyn. W gminie 
Zakliczyn Irena Kusion uzyskała 
poparcie 1 124 wyborców. Najwię-
cej wyborców głosowało na panią 
Irenę w komisji obwodowej w Szkole 
Podstawowej w Zakliczynie – 184, 
następnie w ratuszu – 148, prawie tyle 
samo w Paleśnicy – 146, w Stróżach 
– 141 i Filipowicach – 132. Wypada 
odnotować ponad 80 głosów uzy-
skanych w Wesołowie i Lusławicach, 
ale też ponad 50 głosów oddanych 
w Gwoźdźcu i Charzewicach. Na 
Irenę Kusion oddawali głosy miesz-
kańcy sąsiednich gmin. W gminie 
Wojnicz 80 wyborców, w tym najwię-
cej w Olszynach (18) oraz w gminie 
Pleśna 61 głosów, w tym najwięcej 
w Janowicach (24).

Józef Gwiżdż, kandydujący rów-
nież z listy PiS z miejsca 5, uzyskał 988 

głosów i mandat radnego powiato-
wego. W gminie Zakliczyn na Józefa 
Gwiżdża głosowało 912 wyborców, 
z czego ponad połowa z Zakliczyna 
i okolic Zakliczyna. Dla przykładu 
w ratuszu na Gwiżdża oddało głos 
274 wyborców, w Szkole Podstawo-
wej w Zakliczynie 172, w Lusławi-
cach 124. Na Prezesa Towarzystwa 
Samarytańskiego im. Jana Pawła 
II głosowali pensjonariusze Domu 
Pogodnej Jesieni w Zakliczynie (16). 
W gminie Pleśna Józef Gwiżdż uzbie-
rał 61 głosów, najwięcej w Janowicach 
(28), a w gminie Wojnicz 15 głosów, 
najwięcej w Olszynach (8).

Józef Wojtas kandydował z listy 
Wspólnego Powiatu z pozycji numer 
3, uzyskując trzeci wynik spośród 
naszych kandydatów, który jednak 
mandatu nie dał byłemu przewodni-
czącemu i radnemu Rady Miejskiej 
w Zakliczynie. Zabrakło niewiele, 
bo tylko 15 głosów, by przeskoczyć 
Jacka Kurka, który mandat ma. Na 
Józefa Wojtasa najwięcej wyborców 
głosowało w ratuszu – 147, potem 
w Filipowicach – 137, a następnie 
w Stróżach – 115. Ogółem w gminie 
Zakliczyn Józef Wojtas uzbierał 669 
głosów. Najmniejsze poparcie (nie 
licząc obwodów zamkniętych) miał 
Józef Wojtas w Gwoźdźcu – 9 gło-
sów. Ponad 110 wyborców postawiło 
na Wojtasa w sąsiednich gminach. 

W gminie Wojnicz 77 wyborców, 
z czego w Olszynach 44, a w gminie 
Pleśna 34 wyborców, z czego w Rzu-
chowej 14.

Adam Czaplak był liderem 
listy PSL w wyborach do powiatu 
z naszego okręgu wyborczego, uzy-
skując poparcie 696 wyborców, 
co dało mu dopiero trzeci wynik 
na liście za Burnatem i Szczerbą 
i czwarty wynik spośród kandydatów 
z gminy Zakliczyn. To spora niespo-
dzianka, zważywszy na fakt, że cztery 
lata temu Czaplak otarł się o wynik 
1 000 głosów w powiatowych wybo-
rach, a to oznacza, że ubyła mu jedna 
trzecia wyborców. W gminie Zakli-
czyn na Adama Czaplaka głosowało 
568 wyborców, z czego najwięcej 
w ratuszu – 125, Szkole Podstawowej 
w Zakliczynie – 95, w Paleśnicy – 86. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
minionej kadencji punktował w zasa-
dzie w całej gminie Zakliczyn, ale 
w większości obwodów liczba głosów 
nie zbliżała się do 50. Poza gminą 
Zakliczyn na Czaplaka głosowało 76 
wyborców z gminy Pleśna oraz 52 
wyborców z gminy Wojnicz. Wynik 
Adama Czaplaka jest z pewnością 
jedną z największych niespodzianej 
wyborczych, ale nie jedyną.

Jerzy Soska kandydował z ostat-
niego miejsca na liście Wspólnego 
Powiatu, uzyskując piąty wynik spo-

śród kandydatów z gminy Zakliczyn 
– 634. W gminie Zakliczyn na byłego 
dyrektora ZSP w Zakliczynie i bur-
mistrza głos oddało 541 wyborców, 
z czego 146 w ratuszu, 106 w Stróżach, 
77 w Szkole Podstawowej w Zakli-
czynie. 52 głosy zyskał Jerzy Soska 
w Lusławicach, 49 w Wesołowie i 41 
w obwodzie paleśnickim, a także 38 
głosów w Charzewicach. Łącznie 
więcej niż w Gwoźdźcu i w Filipo-
wicach Jerzy Soska uzyskał głosów 
w Olszynach w gminie Wojnicz (29). 
W gminie Wojnicz na Soskę głoso-
wało 52 wyborców, a w gminie Ple-
śna 41. Łaska wyborców na pstrym 
koniu jeździ. Niektórzy twierdzą, że 
gdyby Jerzy Soska, obecny dyrektor 
brzeskiej „Zielonki”, wystartował 
do Rady Powiatu w Brzesku, miałby 
pewny mandat.

Piotr Nadolnik kandydował z listy 
PSL z pozycji 6 i uzyskał poparcie 
210 wyborców, z czego 111 w rodzi-
mym Gwoźdźcu. Na Piotra głoso-
wano głównie w miejscowościach, 

o których mówi się w Zakliczynie „za 
wodą”, czyli z tamtej strony Dunajca. 
Drugi wynik wyborczy Nadolnik 
uzyskał w Charzewicach (45), gdzie 
głosują mieszkańcy Faliszewic i Cha-
rzewic. W sumie w gminie Zakliczyn 
na Piotra Nadolnika głosowało 179 
wyborców, w gminie Wojnicz - 24, 
a w gminie Pleśna – 7.

Małgorzata Woda, startująca 
z pozycji 6 na liście PSL, zamyka 
listę naszych kandydatów do Rady 
Powiatu Tarnowskiego z wynikiem 
wyborczym 127. Jak można się 
domyślać, najwięcej głosów - 72 
– uzyskała w Paleśnicy. W gminie 
Zakliczyn na Małgorzatę Wodę gło-
sowały 92 osoby, poza gminą Zakli-
czyn 25 wyborców; w gminie Pleśna 
i 10 w gminie Wojnicz.

Paweł Smoleń – lider listy PiS 
z Grabna i niekwestionowany zwy-
cięzca wyborów powiatowych z liczbą 
3 279 głosów kandydował w naszym 
okręgu. Oczywiście najwięcej na 
Pawła Smolenia głosowało mieszkań-
ców Grabna i okolic - 525 wyborców 
i wyborców z gminy Wojnicz – 2 753. 
W gminie Zakliczyn Paweł Smoleń 
zebrał 237 głosów (więcej niż dwójka 
kandydatów z naszej gminy), z czego 
najwięcej w Gwoźdźcu i w Paleśnicy. 
Wszystko wskazuje na to, że Paweł 
Smoleń ponownie będzie jako prze-
wodniczący kierował pracami Rady 
Powiatu Tarnowskiego w kadencji 
2018-23.

Kazimierz Dudzik

Prawo i Sprawiedliwość - 43,5% 
Koalicja Obywatelska - 22,6% PSL - 
10,0%, Kukiz’15 - 5,76%
Okręg nr 5: Stanisław Sorys (PSL), 
Krzysztof Nowak (Koalicja Oby-
watelska), Anna Pieczarka (PiS), 
Stanisław Bukowiec (PiS), Marta 
Malec-Lech (PiS), Wojciech 
Skruch (PiS), Józef Gawron (PiS)

Okręg 5 Powiaty: bocheński, 
brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. 
Tarnów

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE
Jan Józef Piwowarczyk 1 472 
(0,66%)
Janina Maria Węglarz 935 (0,42%)
Grzegorz Brach 1 804 (0,80%)
Lidia Barbara Jaźwińska 1 372 
(0,61%)
Monika Kinga Marczyk-Augustyń-
ska 615 (0,27%)
Katarzyna Sabina Jasnos 1 558 
(0,69%)
Stanisław Andrzej Sorys 12 349 
(5,51%)
Adam Kwaśniak 5 124 (2,28%)
Łukasz Michał Węgrzyn 3 838 
(1,71%)

KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Stanisław Marcin Bukowiec 8 978 
(4,00%)
Anna Maria Pieczarka 72 739 
(32,43%)
Marta Magdalena Malec-Lech 8 
485 (3,78%)
Wojciech Skruch 9 223 (4,11%)
Piotr Marek Dziurdzia 6 908 
(3,08%)
Artur Michał Asztabski 4 186 
(1,87%)
Anna Bernadeta Mikosz 1 773 
(0,79%)

Józef Wojciech Gawron 8 206 
(3,66%)
Agnieszka Szakuła 1 670 (0,74%)

KOALICYJNY KOMITET 
WYBORCZY SLD LEWICA 
RAZEM
Jerzy Andrzej Woźniak 2 913 
(1,30%)
Dorota Kocoń 573 (0,26%)
Stanisław Marian Siadek 461 
(0,21%)
Stanisław Andrzej Piwowarski 445 
(0,20%)
Barbara Zgłobicka 343 (0,15%)
Jacek Andrzej Jabłoński 492 
(0,22%)
Helena Jewuła 856 (0,38%)
Jan Skiba 422 (0,19%)

KOMITET WYBORCZY PARTII 
RAZEM
Przemysław Łyczko 180 (0,08%)
Barbara Maria Kusiak-Kobylarz 
160 (0,07%)
Dawid Paweł Migacz 288 (0,13%)
Nikoletta Julia Kozińska 164 
(0,07%)
Ewa Skowrońska 925 (0,41%)
Dawid Wojciech Sznajder 319 
(0,14%)
Daniel Marcin Łoboda 273 (0,12%)

KOMITET WYBORCZY WOLNI 
I SOLIDARNI
Klaudia Małgorzata Bogusz 174 
(0,08%)
Marta Magdalena Mucha 358 
(0,16%)
Dariusz Chmura 450 (0,20%)
Dariusz Robert Mechla 73 
(0,03%)
Stanisław Marek Kleszcz 420 
(0,19%)
Krzysztof Mirosław Bruc 213 
(0,09%)
Maria Małgorzata Fulara 88 
(0,04%)
Magdalena Król 373 (0,17%)
Krzysztof Grzegorz Gagatek 663 
(0,30%)

KOALICYJNY KOMITET 
WYBORCZY PLATFORMA.
NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA
Barbara Maria Krupa 3 247 
(1,45%)
Krzysztof Czesław Nowak 11 476 
(5,12%)
Jacek Paweł Pająk 3 214 (1,43%)
Henryk Tadeusz Słomka-Narożan-
ski 3 161 (1,41%)
Mirosław Władysław Banach 2 715 
(1,21%)

Halina Czesława Pasternak 1 202 
(0,54%)
Piotr Marek Skupiewski 485 
(0,22%)
Dorota Hauben-Kołodziej 575 
(0,26%)
Jolanta Agata Kramarczyk 1 728 
(0,77%)

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW BEZPARTYJNI 
SAMORZĄDOWCY
Monika Małgorzata Habryło-Stec 
986 (0,44%)
Marek Bartłomiej Wrona 1 229 
(0,55%)
Dariusz Potok 825 (0,37%)
Andrzej Marek Mirski 1 681 
(0,75%)
Anna Krzysztofowicz 1 547 
(0,69%)

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW WOLNOŚĆ 
W SAMORZĄDZIE
Bogdan Robert Wlazło 383 (0,17%)
Maria Barbara Lechowicz 539 
(0,24%)
Alina Barbara Boryczka 1 308 
(0,58%)
Mirosław Sławomir Karczmarczyk 
489 (0,22%)
Paulina Weronika Wadas 303 
(0,14%)
Remigiusz Piotr Walas 213 
(0,09%)
Anna Maria Łepech 90 (0,04%)

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW KUKIZ’15
Dawid Adam Stolarz 1 039 (0,46%)
Jakub Tomasz Migała 4 514 
(2,01%)
Zbigniew Adam Bednarz 1 015 
(0,45%)
Eryk Albert Ciepliński 359 (0,16%)
Arkadiusz Tomasz Kozioł 1 067 
(0,48%)

Agnieszka Monika Bundock 252 
(0,11%)
Justyna Weronika Dulian 938 
(0,42%)
Mariola Beata Gąciarz 1 078 
(0,48%)
Barbara Bogula 479 (0,21%)

KOMITET WYBORCZY 
„WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”
Barbara Marcinkowska 1 299 
(0,58%)
Wioletta Beata Mikos 491 (0,22%)
Mieczysław Bień 2 926 (1,30%)
Tomasz Piotr Początek 670 (0,30%)
Bogusław Marian Kogut 1 171 
(0,52%)
Leonarda Marzec 183 (0,08%)
Bożena Malaga-Wrona 1 504 
(0,67%)
Rafał Pochroń 968 (0,43%)
Jerzy Henryk Tyrkiel 563 (0,25%)

KOMITET WYBORCZY PAR-
TIA ZIELONI
Marcel Ireneusz Kwaśniak 1 030 
(0,46%)
Anna Magdalena Ruman 187 
(0,08%)
Wojciech Michał Wilk 307 (0,14%)
Zbigniew Roch Bielecki 275 
(0,12%)
Barbara Agnieszka Mazur 442 
(0,20%)
Bożena Maria Cwetsch 101 (0,05%)
Sławomir Filip Gąsiorowski 203 
(0,09%)

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW ISKRA
Maria Anna Kret 291 (0,13%)
Dariusz Teodor Woźny 90 
(0,04%)
Joanna Kucharska 194 (0,09%)
Paweł Józef Parcz 102 (0,05%)
Alicja Maria Chaim 114 (0,05%)
Krzysztof Tadeusz Buzała 161 
(0,07%)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego

Geografia powyborcza w powiecie
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Anna Pieczarka (PiS) niekwestionowana liderka wyborów – 72 739 głosów (32,43 proc. poparcia)

Paweł Smoleń (PiS) ponownie 
Przewodniczącym Rady Powiatu?
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FOT. STANISŁAW KUSIAK
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Jeszcze nie przebrzmiały echa 
spektakularnych obchodów 
100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości z udziałem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
a już tydzień później nastąpiła 
w Zakliczynie nie mniej efek-
towna kulminacja niepodległo-
ściowych obchodów związana 
z Narodowym Świętem Niepod-
ległości. W międzyczasie z tego 
tytułu w naszych szkołach 
przeprowadzono uroczyste 
akademie, jak np. w Szkole 
Podstawowej im. Lanckoroń-
skich czy Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych, gdzie w Galerii 
Sławnych Polaków umiesz-
czono wizerunek Ignacego 
Jana Paderewskiego, pianisty 
i polityka, jednego z ojców-za-
łożycieli wolnej Polski po 123 
latach rozbiorów, związanego 
z pobliską Kąśną Dolną.

- Spotkaliśmy się w naszej świą-
tyni, by wspólnie świętować 100-
lecie niepodległości naszej uko-
chanej Ojczyzny, uzyskanej w 1918 
roku. Jesienią 1918 roku spełniło 
się marzenie wielu pokoleń naszych 
rodaków. Ich serca były przepełnione 
radością, cieszyli się, że ta jutrzenka 
wolności rozbłysła wreszcie na pol-
skim niebie. Bóg nam rzeczywiście 
pobłogosławił. Polska, która przez 
123 lata była wymazana z mapy 
Europy, wreszcie zmartwychwstała. 
We wszystkich kościołach rozległo 
się wtedy dziękczynne „Te Deum”, 
„Te Deum laudamus!”. Polacy mogli 
wreszcie wyśpiewać „Ojczyznę 
wolną pobłogosław, Panie” - mówił 
w swojej podniosłej homilii ks. pro-
boszcz Paweł Mikulski, podkreśla-
jąc, że o wolność trzeba nadal dbać, 
trzeba ją pielęgnować, o nią walczyć 
i nie jest nam podarowana raz na 
zawsze. W Eucharystii w intencji 
Ojczyzny wzięli udział wierni z całej 
gminy, poczty sztandarowe, filipo-
wicka orkiestra oraz przedstawiciele 
samorządu z burmistrzem Dawidem 

Chrobakiem oraz delegacja zaprzy-
jaźnionego Jászfényszaru z panią 
burmistrz Martą Czégledi z mał-
żonkiem. Na koniec odśpiewano 
wspomniane hymny: „Te Deum lau-
damus” („Ciebie Boga wysławiamy”) 
i „Boże, coś Polskę”.

Po przemarszu spod kościoła pod 
pomnik na Rynku w asyście orkie-
stry z tamburmajorem Dominikiem 
Malikiem nastąpiła ceremonia złoże-
nia wiązanek kwiatów i zapalonych 
zniczy pod pomnikiem ofiar wojen 
i prześladowań komunistycznych 

przy wtórze werbla. Przemawiali 
Burmistrz Zakliczyna i Burmistrz 
Jászfényszaru (w tł. naszej rodaczki, 
pani Bogusławy Szerencsés). Przy 
pomniku wartę zaciągnęli druhowie 
OSP Zakliczyn z dowódcą dh. Łuka-
szem Łachem. Młodzież zaprezento-
wała dwa misterne wieńce poświę-
cone legionistom, prace te otrzymała 
pierwsze miejsca w konkursie orga-
nizowanym w Łowczówku. Jeden 
z nich spoczął przy pomniku mjr. 
„Kuby” Bojarskiego na zakliczyńskim 
cmentarzu.

Przy odnowionym niedawno 
pomniku spotkali się, by oddać 
pokłon legionistom, uczestnicy 
16. Sztafety Pamięci „Łowczówek-
-Zakliczyn”. Wieniec, wiązanki 
kwiatów i znicze na mogiłach 
majora i pozostałych żołnierzy 
marszałka Piłsudskiego złożyły 
delegacje - polska i węgierska. Bli-
sko 25-kilometrową trasę pokonali 
również rowerzyści. Ceremonię 
poprowadzili komandorzy szta-
fety - Irena i Janusz Flakowiczowie 
przy pomocy wolontariuszy SKKT 

Compass. Obserwatorzy zwrócili 
uwagę na białe i czerwone koszulki 
z okolicznościowym nadrukiem, 
w których biegli młodzi sportowcy 
z obu krajów.

W tym samym czasie młodzież 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w strojach szlacheckich zaprosiła 
do poloneza na Rynku uczestników 
święta, pana burmistrza, radnych 
i pozostałe osoby zgromadzone 
przy ratuszu. Taniec narodowy na 
kilkadziesiąt par okazał się mocnym 
akcentem uroczystości. 

Godny finał niepodległościowych obchodów

Eucharystię sprawował ks. Paweł Mikulski Delegacja węgierska w zakliczyńskiej świątyni

Przemarsz w rytm filipowickiej orkiestry

Samorządowcy oddali hołd poległym i prześladowanym

W Sztafecie Pamięci pobiegła młodzież polska i węgierska Mityng pod pomnikiem na zakliczyńskich „plantach”

Wspólne zdjęcie dla potomnych Z koncertem pieśni patriotycznych wystąpił chór z MDK w Bochni

Polonez na Rynku
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Podobnie jak wspólne odśpiewanie 
czterech zwrotek Hymnu Narodowego 
w samo południe, tuż przed pamiątko-
wym zdjęciem dla potomnych z okazji 
100-lecia wolnej Polski. Barwny tłum 
sfotografował z II piętra Urzędu Miej-
skiego uznany fotografik, a zarazem 
instr. ZCK - Stanisław Kusiak (nota-
bene autor urokliwych zdjęć z wizyty 
Andrzeja Dudy w Zakliczynie). 

Wcześniej, tuż po patriotycznym 
mityngu przy pomniku na zakli-
czyńskich „plantach”, na stopniach 
ratuszowych arkad zaprezentował 
się godnie, zapraszając do wspólnego 
śpiewu, chór „Złota jesień”, działający 
przy Młodzieżowym Domu Kultury 
w Bochni pod dyrekcją akordeonisty 
Marcina Korbuta, instruktora tejże 
placówki, odbywającego sobot-
nie zajęcia z młodzieżą w ratuszu 
w ramach „Matecznika Tradycji”. 

Równolegle z galą uhonorowania 
uczestników Sztafety Pamięci meda-
lami i upominkami, którą przeprowa-
dzili organizatorzy Sztafety w sali im. 
Spytka Jordana, na północnej pierzei 
rynku ustawili się biegacze, by rywa-
lizować w 24. Ulicznym Biegu Nie-
podległości, zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn. To 
jedna z najstarszych imprez spor-
towych tego typu w wolnej Polsce. 
Wolontariusze Sokoła przyjęli ponad 
150 zgłoszeń w kilku kategoriach. 
Przy pięknej pogodzie impreza wzbu-

dziła spore zainteresowanie i wiele 
radości wśród małych adeptów bie-
gania i ich rodziców (niektórzy biegli 
ze swoimi latoroślami dla otuchy cały 
dystans), jak i dorosłych uczestników, 
wszak idea (a nie wynik) jest najważ-
niejsza. Trasę zabezpieczali ochot-
nicy OSP Zakliczyn. Na głównego 
sędziego wyznaczono animatora 
paleśnickiego Orlika, lubianego przez 
młodzież, energicznego instruktora 
sportu - Roberta Kraja.

W ceremonii nagrodzenia naj-
lepszych biegaczy uczestniczył bur-
mistrz Dawid Chrobak, wręczając 
z organizatorami medale, puchary 
i nagrody rzeczowe. Na podium 
stanęły najlepsze trójki, oklaski-
wane i obfotografowywane przez 
rodziny i przyjaciół. Uczestnicy biegu 
otrzymywali batony regeneracyjne, 
wodę i napoje oraz bigos przygoto-
wany przez Restaurację Podzamcze 
w Melsztynie (tę samą potrawę, ale 
według własnego przepisu, serwował 
od południa na Rynku uczestnikom 
święta Bar „Anetka” z Faściszowej).

W przeddzień niepodległościo-
wych uroczystości w ratuszowej 
ratusza, w swojej interesującej, histo-
rycznej prelekcji, wystąpił red. Piotr 
Filip, prowadzący z małżonką por-
tal tarnowskieinfo.pl. Tytuł wykładu 
„Z Zakliczyna do Łowczówka”. 
Obszerne fragmenty w Głosicielu.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Zakliczyn otrzymał pierwszą 
transzę pieniędzy z ogólnej 
rezerwy budżetowej Prezesa 
Rady Ministrów na rewitali-
zację Rynku. Prace ruszą po 
wyborze wykonawcy inwe-
stycji – jeszcze w tym roku 
zrealizowany zostanie pierw-
szy etap, zakładający remont 
elewacji i wykonanie opaski 
wokół Ratusza, odnowienie 
kapliczki św. Floriana oraz 
konserwację zabytkowych 
elementów studni.

Samorząd gminy Zakliczyn 
wykonał w tej kadencji olbrzymią 
pracę związaną z całą procedurą 
przygotowawczą oraz kompletną 
dokumentacją projektową do roz-
poczęcia dużego przedsięwzięcia 
– rewitalizacji Rynku. W Urzę-
dzie Marszałkowskim w Krakowie 
złożony został kompletny wnio-
sek o dotację unijną, który pozy-
tywnie przeszedł ocenę formalną 
i merytoryczną. Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego, składający się 
z przedstawicieli PO i PSL nie 
podjął jednak decyzji o przyzna-
niu dofinansowania, umieszcza-
jąc zakliczyński wniosek na liście 
rezerwowej.

Burmistrz Dawid Chrobak złożył 
zobowiązanie, że zdobędzie pienią-

dze z innych źródeł. Słowa dotrzy-
mał! Wojewoda małopolski Piotr 
Ćwik przekazał burmistrzowi pro-
mesę w wysokości 400 tys. z ogólnej 
rezerwy budżetowej Prezesa Rady 
Ministrów. Gmina dołoży 100 tys. 
zł, więc jeszcze w tym roku wyko-
nane zostaną prace za pół miliona 
złotych.

- W przyszłym roku otrzymamy 
kolejne rządowe wsparcie do tego 

przedsięwzięcia i rozpocznie się 
już wymiana mocno zniszczonej 
płyty Rynku – informuje burmistrz 
Dawid Chrobak. – Inwestycja reali-
zowana będzie etapami, a zada-
nie zostanie zakończone w ciągu 
najbliższych dwóch lub trzech lat. 
Rynek zachowa handlową funkcję, 
ale zyska zupełnie nowe oblicze 
i będzie się przyczyniał do umac-
niana pozycji Zakliczyna jako han-
dlowej stolicy Pogórza oraz miasta 
atrakcyjnego dla turystów.

Burmistrz Dawid Chrobak pod-
kreśla, że przyznane dofinansowa-
nie na odnowę Rynku to kolejny 
przykład bardzo dobrze układającej 
się współpracy samorządu Zakli-
czyna z polskim rządem Prawa 
i Sprawiedliwości. Zyskują na tym 
mieszkańcy miejscowości tworzą-
cych zakliczyńską gminę, bo są pie-
niądze na działania rozwojowe oraz 
podnoszące jakość i komfort życia.

Warto przypomnieć, że w ostat-
nich trzech latach na same remonty 
dróg gmina został wsparta kwotą 
przeszło 6 mln zł z budżetu pań-
stwa. Otrzymała też m.in. 2,8 mln 
zł dofinansowania ze środków 
państwowych do budowy samo-
rządowego przedszkola ze żłobkiem 
w Zakliczynie.

Rafał Kubisztal
fot. UM

Kolejne pieniądze rządo-
we dla gminy Zakliczyn 
– 1,3 mln zł z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na naprawę 
uszkodzonych dróg. Jesz-
cze w listopadzie tego roku 
wyremontowane zostaną 
trzy odcinki gminnych dróg 
o łącznej długości 3 kilome-
trów 300 metrów.

Po wyłonieniu wykonawcy napra-
wiane będą odcinki dróg (m.in. poło-
żone zostaną nowe nakładki asfal-
towe) w Lusławicach - ul. Lwowska 
– 300 metrów, w Zdoni – 480 m 

i droga z Paleśnicy do Dzierżanin 
i dalej w kierunku Roztoki-Brzeziny 
– 2 520 m.

Przyznane dofinansowanie to 
80 procent wartości wykonania 
tych zadań – w sumie w tym roku 
w gminie Zakliczyn odnowionych 
będzie 8 odcinków dróg ze środków 
przyznanych przez MSWiA.

Już zakończone zostały prace na 
pięciu odcinkach o łącznej długo-
ści 4 200 mb za kwotę 1 360 000 zł 

w ramach przyznanej w marcu br. 
przez MSWiA promesy na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych, z czego 
blisko 1,1 mln zł to środki rządowe. 
Nowa nawierzchnia jest od niedawna 
na ul. Spokojnej (520 mb) i Korczyń-
skiego (820 mb) w Zakliczynie oraz 
drogach gminnych „koło szkoły” 
w Bieśniku (860 mb), „do szkoły” 
w Faściszowej (1 km) i w Lusławicach 
- ul. Lwowska (1 km).

Przyznane teraz dofinansowa-
nie w kwocie 1,3 mln zł sprawia, że 
rządowa pomoc na drogi w gminie 
Zakliczyn w ciągu ostatnich trzech 
lat wzrosła do 7,5 mln zł.

Rafał Kubisztal

Jeszcze w listopadzie remonty trzech 
odcinków dróg z rządowych pieniędzy

Rusza rewitalizacja Rynku 
w Zakliczynie!

Swojski bigos serwowały dwie restauracje: z Faściszowej i Melsztyna

Najlepsi biegacze w kategorii Open

W przyszłym roku 25. edycja Ulicznego Biegu Niepodległości

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

Promesa dla Zakliczyna od Wojewody Piotra Ćwika
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Kazimierz Bojarski, ps. Kuba, 
Ludwik, urodził się 15 stycz-
nia 1889 w Zamborzycach, 
obecnie dzielnicy Lublina. 
W tamtych czasach niezależ-
nej gminie.

Rodzice Kazimierza posłali 
syna w 1902 do szkoły handlo-
wej w Lublinie. Tam czternasto-
letni Kazimierz wszedł w kontakt 
z ruchem socjalistycznym i od 1904 
należał do organizacji młodzieżo-
wej PPS. 

Brał czynny udział w strajku 
szkolnym jako jeden z jego przy-
wódców. W rezultacie został usu-
nięty ze szkoły. Fakt ten nie tylko 
zwiększył jego zapał do walki o pol-
ską szkołę, ale także spowodowało 
wstąpienie w 1905 do Organizacji 
Bojowej PPS. 

Bojarski brał czynny udział 
w wielu akcjach bojowych, był 
intensywnie poszukiwany przez 
policję carską jako podejrzany 
o udział w wielu zabójstwach poli-
tycznych. Był oskarżany o pełnienie 
funkcji instruktora szóstki bojowej 
Frakcji Rewolucyjnej PPS oraz że 
kierował zabójstwami politycznymi 
w Lublinie. 

Władze carskie wiedziały, że 
Bojarski uciekł poza granice Kró-
lestwa, do Galicji. Czyniły sta-
rania o jego wydanie przez rząd 
austriacki. Pomimo zatrzymania 
Bojarskiego w Krakowie, nie został 
on wydany Rosjanom, a tylko wyda-

lony z Krakowa, co sprawiło, że 
udał się do Lwowa. Z jednaj strony 
kontynuował naukę, przygotowując 
się do egzaminu dojrzałości, ale 
aby zapewnić sobie środki do życia 
pracował jako praktykant w fabryce 
elektrotechnicznej. W 1910 złożył 
eksternistycznie egzamin dojrzało-
ści i wstąpił na Politechnikę Lwow-
ską. Nadal należał do sekcji zagra-
nicznej PPS oraz skończył szkołę 
Organizacji Bojowej, nadal też 
brał udział w akacjach bojowych, 
choć była to już epoka Związku 
Walki Czynnej, w szeregi którego 
Bojarski wstąpił. Kierował pierw-
szą kompanią robotniczą Związku 
Walki Czynnej we Lwowie, a od 
1912 w Związku Strzeleckim peł-
nił funkcję komendanta kompanii 
robotniczej. W styczniu 1913 roku 
był przez Piłsudskiego wysyłany 
do Królestwa z kilkoma misjami 
organizacyjnymi. 

W momencie wybuchu I wojny 
światowej Bojarski przebywał we 
Lwowie, gdzie kończył czwarty rok 
studiów politechnicznych i przygo-
towywał się do egzaminów koń-
cowych, nie dane mu było jednak 
skończyć studiów. 

Wybuch wojny tak opisuje 
w swoich Pamiętnika Wincenty 
Witos: - Z chwilą wybuchu i roz-
poczęcia wojny ogromna większość 
ludności polskiej w Galicji stała 
bezwzględnie po stronie państwa 
austriackiego zupełnie z przeko-
nania, nie próbując nawet stawiać 

jakichkolwiek wniosków dotyczą-
cych przyszłości. Wszyscy zresztą 
byli przekonani, że przy obecnej 
technice wojna będzie trwała naj-
wyżej parę miesięcy, nie każdy tam 
zginie, ale wszyscy zarobią, bo zwy-
kle po wojnach tak bywało. Nieco 
więcej obawiano się cholery i innych 
chorób, które towrzyszą wojnie, ale 
i to umiano sobie wytłumaczyć. 
Toteż wypowiedzenie i rozpoczę-
cie wojny było jakby spełnieniem 
cichych marzeń wielkiej części spo-
łeczeństwa polskiego.  

W innym duchu, bardziej reflek-
syjnym, wspomina te wydarzenia 
Tadeusz Jordan Rozwadowski we 
„Wspomnieniach wielkiej wojny”: - 
Wiadomość o zamachu na następcę 
tronu austriackiego, dokonanym 
w Sarajewie dnia 28 czerwca w połu-
dnie otrzymał dowódca korpusu 
krakowskiego generał Bohm-Ermolli 
tegoż samego dnia już o godzinie 
5 po południu na placu wyścigo-
wym, położonym na tak zwanych 
Błoniach, i naturalnie podzielił się 
nią natychmiast z nami wszystkimi 
starszymi oficerami oraz z kilku 
wybitniejszymipanami cywilnymi, 
z którymi zajmowaliśmy razem 
trybunę sędziowską. Konsternacja 
była ogólna, każdy odczuł od razu, 
że zdarzyło sie coś arcydoniosłego, 
co w skutkach swoich może sięgnąć 
daleko. Siedzący obok mnie pan 
Antoni Wodzicki, zawsze bardzo 
bystry, a przy tym doskonale infor-
mowany członek Izby Panów, ode-
zwał się do mnie po chwili: „Arcy-
książę nie był nam sympatyczny, nie 
znał nas Polaków i nie bardzo też 
lubił, lecz jego bądź co bądź silna 
i wybitna indywidualność mogła 
doprowadzić do przebudowy Austrii 
w duchu federalistycznym, dla nas 
ze wszch miar korzystnym. Jego 
smierć to początek końca monar-
chii habsburskiej. Bo zobaczysz 
Generale, że z tego zamachu wynik-
nie lada dzień wojna europejska, 
a jej zakończeniem będzie zupełne 
zupełne rozbicie Austrii”. 

Na moje pytanie, co z tego 
wszystkiego jego zdaniem dla Pol-
ski wyniknąć powinno, odpowie-
dział ten istotnie przenikliwy poli-
tyk, niedoceniany ogólnie dla zbyt 
żartobliwej formy swych odezwań, 
dopiero po pewnym namyśle: „Gdy 
się wezmą za łby ci wszyscy, którzy 
którzy swego czasu Ojczyznę naszą 
między siebie podzielili, to przecież 
jasne jest, że dla nas z tego korzyść 
wyniknąć musi. Tylko pożądane 
byłoby, abyśmy wszelką nadarzająca 
sie koniunkturę należycie wyzyskać 
potrafili”. 

Słowa te zrobiły na mnie głębokie 
wrażenie, a powtarzane przez niego 
kilkakrotnie z wielkim przejęciem 
zdanie: „...ten zamach to początek 
wielkiej wojny” – wydało mi się od 
razu bardzo logiczne i prorocze.

Tymczasem Bojarski wyjechał 
do Krakowa do organizowanych 
przez Piłsudskiego oddziałów. Brał 
udział w wyprawie kieleckiej i wal-
czył we wszystkich bitwach pułku. 
W pierwszych swych nominacjach, 
9 października 1914 w Jakubowi-
cach, Piłsudski, w gronie 134 legio-

nistów, mianował go porucznikiem. 
Były to pierwsze polskie patenty 
oficerskie od czasów powstania 
styczniowego. 

Dwa tygodnie później, od 22 do 
26 października, wziął udział w jed-
nej z najbardziej krwawych bitew 
Legionów pod Laskami, gdzie został 
ranny. Pomimo kontuzji nie wycofał 
się z pola walki. Walcząc w szere-
gach I batalionu, pod dowództwem 
Michała Żymierskiego, w końcowej 
fazie ataku przejął dowództwo, gdy 
ranni zostali zarówno Żymierski, jak 
i jego zastępca por. Grudzińskie-
-Pększyc. 

Po tej bitwie Piłsudski wydał 
następujący rozkaz: - Dziękuję I i III 
batalionom w imieniu sprawy, któ-
rej wszyscy służymy za ten dzień 
chwały. Z dumą patrzyłem na spokój 
i pewność siebie, z którymi oba bata-
liony poszły w ogień. Wreszcie potem 
i inne bataliony wytrzymały dnie 
próby pod Laskami. Ostatni zeszli-
ście z pozycji, gdy nadeszła ciężka 
godzina jej nie z Waszej winy. Honor 
naszego żołnierza został uszano-
wany nawet przez tych, którzy dotąd 
z głębokim niedowierzaniem i nie-
ufnością patrzyli na nasze usiłowa-
nie. Ponieśliśmy duże ofiary, lecz te 
sowicie sprawie się opłacają.

Wkrótce jego bohaterstwo 
zostało po raz drugi docenione. 
Kazimierz Bojarski został miano-
wany kapitanem i objął dowództwo 
batalionu.

23 grudnia 1914 wziął udział 
w bitwie pod Łowczówkiem. 
W historii Wielkiej Wojny, a nawet 
ciężkich walk toczonych na froncie 
galicyjskim w latach 1914–1915 
bitwa pod Łowczówkiem była 
jedynie epizodem. Dla legioni-
stów I Brygady stanowiła jednak 
ważny krok do niepodległej ojczy-
zny. Potwierdziła także męstwo 
i determinację polskich żołnierzy, 
ich niezłe wyszkolenie oraz przygo-
towanie do udziału w walce.  

Po kilku dniach i nocach spędzo-
nych w okopach pod Łowczówkiem 
nikt już nie mógl mieć wątpliwości, 
że polskie oddziały to pełnowarto-
ściowe wojsko. Dlatego po zakoń-
czeniu wojny na płycie Grobu Nie-
znanego Żołnierza, wśród miejsc 
bitew, w których uczestniczyli żoł-
nierze polskich formacji znalazł się 
również Łowczówek. 

W połowie grudnia po dotych-
czasowych ciężkich walkach, pod 
komendą Piłsudskiego pozostawało 
niespełna 2500 żołnierzy, w tym 
2150 piechoty i 250 kawalerii. 
Mimo tych strat, oddział znacznie 
przekraczał stan klasycznego pułku 
austriackiego. 19 grudnia ukazał 
się rozkaz przemianowujący 1 pułk 
w I Brygadę Legionów Polskich. Na 
kilka dni przed bitwą dokonano 
reorganizacji oddziałów polskich, 
tworząc samodzielną brygadę w sile 
dwóch pułków piechoty, liczących 
po trzy bataliony

Z Zakliczyna do Łowczówka
Wykład historyczny red. Piotra Filipa  

w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Zakliczynie

Piotr Filip - absolwent Wydziału Filozoficzno–Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Dziennikarz, współpracownik redakcji radiowych i prasowych. B. naczelnik Wydziału Kultury 
Urzędu Miasta Tarnowa, współtwórca m.in. Festiwalu Komedii „Talia”
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Legioniści przebywali w tym 
czasie w Nowym Sączu, odpo-
czywając po walkach pod Lima-
nową. Tam planowano spędzić 
święta Bożego Narodzenia. Pod 
nieobecność przebywającego 
w Wiedniu Józefa Piłsudskiego 
brygadą dowodził Kazimierz 
Sosnkowski, wówczas w stopniu 
podpułkownika.

Przedświąteczny nastrój prze-
rwał 20 grudnia wczesnym popo-
łudniem rozkaz natychmiastowego 
wymarszu na front. Trzy godziny 
później żołnierze rozpoczęli marsz 
przez Zakliczyn na Tarnów. 22 
grudnia o godzinie 5:30. wyma-
szerowano z Zakliczyna. Około 
15.00 na linię frontu dotarło 1600 
legionistów. 

1. pułk Edwarda Rydza „Śmi-
głego” z marszu zaatakował Rosjan 
na jednym ze zdobytych przez nich 
wzgórz w Łowczówku. Walcząc na 
bagnety i kolby karabinów, Polacy 
zepchnęli nieprzyjaciela z zajmo-
wanych stanowisk. 

Pułk „Śmigłego” składał sie 
z trzech batalinów: I, dowodzonego 
przez Kazimierza Kubę-Bojar-
skiego (279 żołnierzy, 49 podofi-
cerów i 14 oficerów), II, Kazimierza 
Herwina – Piątka (128 żołnierzy, 
20 podoficerów i ośmiu oficerów) 
oraz III, Stanisława Burchardta-
-Bukackiego (230 żołnierzy, 49 
podoficerówi 15 oficerów).  

Szybkość polskiego natarcia 
sprawiła, że Rosjanie nie zorien-
towali się z jak niewielkimi siłami 
walczą. W wyniku paniki zaczęli 
uciekać i poddawać się. Kolejne 
linie pozycji rosyjskich zajmował 
także batalion III. Wysłany za cofa-
jącym się nieprzyjacielem ośmio-
osobowy patrol wziął do niewoli 
sztab rosyjskiego 132. benderow-
skiego pułku piechoty.

Dowódcy rosyjscy, licząc na 
przewagę liczebną i posiadane 
odwody, nie zamierzali jednak 
oddawać terenu. Ogień artylerii 
pozbawił broniących się Polaków 
łączności i komunikacji. Pułki 
polskie znajdowały się daleko 
z przodu w porównaniu z pozo-
stałymi oddziałami austro–węgier-
skimi, co powodowało dodatkowe 
niebezpieczeństwo. Część oddzia-
łów austriackich bez uprzedze-
nia opuściła pozycje, co jeszcze 
bardzie skomplikowało sytuację 
polskiej brygady. Legioniści 
z coraz większym trudem odpie-
rali kolejne kontrataki. Zaczynało 
brakować amunicji i żywności. Nie 
było możliwości odesłania na tyły 
wszystkich rannych i poległych. 
Żołnierze strzelali z rosyjskich 
karabinów, zdobytych poprzed-
niego dnia. Sosnkowski skierował 
do walki ostatnie odwody, żołnie-
rzy pełniących służbę w taborach, 
kuchniach i kancelariach. - Głodni, 
brudni, bez zdejmowania butów od 
czterech dni, uważamy się i tak za 
uprzywilejowanych wobec naszych 
chłopców, którzy te cztery dni sie-
dzą w okopach, na zimnie, często 
o trzydzieści kroków od Moskali - 
pisał Felicjan Sławoj Składkowski 
w „Mojej służbie w Brygadzie”.

W takich okolicznościch 23 
grudnia śmiertelnie ranny dowódca 
1. batalionu, kapitan Kazimierz 
Bojarski „Kuba”, ranny na polu 
walki, zmarł w domu przy ulicy 
Różanej 4 w Zakliczynie. Była wigi-
lia 1914 roku. Miał zaledwie 26 lat. 

I Brygada 25 grudnia około 
16:00, otrzymała rozkaz wycofa-

nia się. Wysunięta daleko przed 
linie austriackie, przez co cały 
czas atakowana z trzech stron, 
Brygada rozpoczęła odwrót przez 
Lichwin i Wróblowice, gdzie zor-
ganizowano nocleg. Rano żołnie-
rze zjedli śniadanie, ale do wie-
czora pozostali we Wróblowicach. 
Około godziny 20:00 wyruszyli do 
Zakliczyna, gdzie spędzili kolejną 
noc. Tak wspominał przemarsz 
z Wróblowic do Zakliczyna jeden 
z jego uczestników – Wacław 
Lipiński (ps. Socha): - O ósmej 
ruszyliśmy naprzód i po dość 
uciążliwym marszu doszliśmy 
o jedenastej nocą do Zakliczyna, 
gdzie po kolacji na rynku – marsz 
spać na pięć godzin. O piątej rano 
niewyspani, zmęczeni zrzucyliśmy 
tornistry i jazda na rynek po her-
batę. Do ósmej staliśmy na rynku, 
podśpiewując grupami gwarząc 
o bitwie i o dalszych przypusz-
czalnych losach. Wieści krążą, że 
idziemy do Krakowa i Królestwa. 
Może do Niebieskiego...    

27 grudnia rano kontynuowano 
marsz w kierunku Lipnicy Górnej, 
gdzie legioniści dotarli około 16. 

W trakcie bitwy polscy żołnierze 
utrzymali odcinek frontu liczący 
około 20 kilometrów. Zginęło 128 
żołnierzy legionów, w tym 38 ofi-
cerów. 342 legionistów zostało ran-
nych, kilkunastu dostało się do nie-
woli. Odparto jednak kilkanaście 
kontrataków rosyjskich, wzięto do 
niewoli ponad 600 jeńców, w tym 
18 oficerów.

- U schyłku ubiegłego roku, 
podczas mojej nieobecności, sto-
czyliście z przeważającymi siłami 
nieprzyjaciela bój najkrwawszy 
i najcięższy z tych, jakieśmy dotąd 
mieli. Zyskaliście w nim nową 
sławę i nowy liść wawrzynu wple-
tliście do wieńca sławy polskiego 
żołnierza. W imieniu sprawy, której 
służymy, dziękuję wam wszystkim 
za tę pracę. Jestem dumny, towa-
rzysze broni, że wami przewodzę, 
jestem dumny z kłopotu, że gdy 
mam w rozkazie dziennym wymie-
nić najbardziej godnych chwały, 
szukać muszę czegoś nadzwyczaj-
nego, by wsród ogółu dzielnych, 
mężnych, znaleźć czyny, które nie 
będą dla nich powszednimi.

Józef Piłsudski
Komendant
Rozkaz z powodu boju pod 

Łowczówkiem. Wydany w Lip-
nicy Murowanej, gdzie po boju pod 
Łowczówkiem I Brygada pozosta-
wał w odwodzie.

31 grudnia, w ostatnim dniu 
1914 roku cytowany już tutaj 
Wacław Lipiński, podzielił się 
nastąpującą refleksją: - Kończy 
się dzisiaj rok 1914, a tymczasem 
wojnie ani nie śni się kończyć, choć 
wszyscy wybieraliśmy się przecie 
na nią najwyżej do świąt... Nikt 
nikogo do szczętu nie rozbił, ani 
Niemiaszki rady Moskalom dać nie 
mogą, ani Francuzy Germańcom... 
Ano zobaczymy co nam da przyszły 
rok – a tymczasem na Sylwestra 
będziem se życzyli, aby w Niepod-
ległej…

Kazimierz Paweł Bojarski został 
pośmiertnie zweryfikowany do 
stopnia majora piechoty, a ponadto 
w 1922 odznaczony Krzyżem 
Srebrnim Orderu Wojenego Vir-
tuti Militari oraz w 1930 Krzyżem 
Niepodległości z Mieczami za dzia-
łalność w PPS. 

Piotr Filip
fot. Marek Niemiec

Bezpłatne porady prawne
Radca prawny Dawid Chrobak,  

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

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

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

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Zakliczynie, Rynek 32 został wywieszony na 

okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Zakliczyn, przeznaczonych do 

oddania w dzierżawę i najem.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Zakliczyn informuje,

Rada Miejska w Zakliczynie 
na sesji w październiku br. 
jednogłośnie podjęła uchwałę 
w sprawie przystąpienia do 
spółki celowej – MDR Zakli-
czyn z siedzibą w Warszawie 
w celu realizacji Rządowego 
Programu Mieszkanie Plus.

Spółka będzie miała za zadanie 
wybudowanie na terenie gminy 
Zakliczyn budynków mieszkalnych, 
w których lokale zostaną przezna-
czone na długoterminowy wyna-
jem z możliwością ich sprzedaży. 
Powstaną dwa nowoczesne budynki 
– w Lusławicach (40 mieszkań) oraz 
w Paleśnicy (30 mieszkań).

Gmina sfinansowała już powsta-
nie dokumentacji projektowej (150 
tys. zł). Wybrała partnera przedsię-
wzięcia, którym został Bank Gospo-
darstwa Krajowego Nieruchomo-
ści. Wydane jest też pozwolenie na 
budowę.

- Chcemy dać szansę młodym 
ludziom, aby mogli pozostać na 
naszej ziemi, nie musieli za pracą 
i mieszkaniem wyjeżdżać do więk-
szych ośrodków miejskich lub za 
granicę. Tworzymy dla mieszkań-
ców warunki, w których mogą się 
rozwijać, zakładać rodziny – mówi 
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 
Dawid Chrobak.

Koszt budowy obydwu budynków 
wynieść ma ok. 9 mln zł. Mieszkania 
gotowe będą w 2020 roku. Zamiesz-
kać w nich będą mogły przede 
wszystkim małżeństwa z dziećmi, 
ale burmistrz zapewnia, że przy 
ustaleniu kryteriów nie zapomni się 
również o seniorach.

Przypomnijmy, że Program 
Mieszkanie Plus adresowany jest do 
wszystkich grup społecznych, a jego 
głównym celem jest poprawa sytuacji 
rodzin dla których uzyskanie miesz-
kania na rynku komercyjnym jest 
utrudnione.

Rafał Kubisztal
graf. UM

Jednogłośna 
uchwała w sprawie 

Mieszkania Plus
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Starosta Tarnowski Roman 
Łucarz oraz Wicewojewoda 
Małopolski Józef Gawron 
przekazali 9-osobowego 
Opla Vivaro dla potrzeb 
Domu Pomocy Społecznej 
w Stróżach. Samochód jest 
9-osobowy i jest przysto-
sowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych.

Koszt zakupu przez Starostwo 
Powiatowe w Tarnowie Opla Vivaro 
to przeszło 137 tys. zł, a Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych dofinansował to przed-
sięwzięcie kwotą 80 tys. zł.

- Otrzymany nowy samochód Opel 
Vivaro będzie wykorzystywany do 

przewozu mieszkanek naszego Domu, 
co zdecydowanie polepszy komfort 
jazdy i dostępność do wszelkich usług, 
które im zapewniamy - mówi dyrektor 
DPS w Stróżach Małgorzata Chrobak.

Z uwagi na schorzenia i niepeł-
nosprawność mieszkanek placówka 
jest w posiadaniu dwóch samocho-
dów 9-osobowych: Forda Customa, 
który otrzymała w 2013 roku, a teraz 
wymieniono wysłużonego Citroena 
Jumpera z 2000 roku, który przeje-
chał 373 088 km na nowego Opla 
Vivaro.

Dom Pomocy Społecznej w Stró-
żach funkcjonuje od 1951 roku. Jest 
to Dom dla przewlekle psychicz-
nie chorych kobiet. Jest placówką, 
która stara się jak najlepiej pomagać 

kobietom pokrzywdzonym przez 
los, kobietom, które wymagają sta-
łej opieki. Mieszkanki znajdują tam 
spokój, pomocną przyjazną dłoń, 
kontakt z naturą i przede wszystkim 
domowe ciepło.

Przy DPS w Stróżach funkcjonuje 
Środowiskowy Dom Samopomocy 

o zasięgu ponadgminnym przezna-
czony dla 20 osób z zaburzeniami 
psychicznymi i niepełnospraw-
nością intelektualną. Uczestnicy 
mają zapewniony m.in. dowóz do 
ośrodka samochodem. Średnio 
dziennie pokonuje on ok. 150 km. 
Do tej pory uczestnicy dowożeni byli 

samochodem Citroen Jumper, który 
z uwagi na dużą ilość pokonanych 
kilometrów był już bardzo wyeksplo-
atowany i wymagał częstych napraw 
oraz związanych z tym nakładów 
finansowych.

Rafał Kubisztal
fot. Marek Niemiec

DPS w Stróżach z nowym Oplem Vivaro

Opel Vivaro jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Wita gospodyni DPS-u – dyr. Małgorzata Chrobak

Pani dyrektor nie kryje satysfakcji z nowego nabytku

Przekazanie kluczyków do pojazdu

Gość specjalny w DPS-ie - Wicewojewoda Józef Gawron
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OSP Gwoździec może już 
korzystać ze swojego śred-
niego wozu bojowego, jakże 
przydatnego w podgórskich 
terenach naszej gminy.

- Pod koniec sierpnia jednostka 
OSP Gwoździec wycofała z dzia-
łań i oddała swój średni samochód 
bojowy STAR 266 w ręce firmy 
StarSan Duo w Starachowicach, 
gdzie przeszedł modernizację - 
informuje dh Jarosław Wąs. - Po 
prawie 8 tygodniach do jednostki 
wrócił odnowiony średni samochód 
bojowy STAR 266M z nową kabiną 
(MAN-a - przyp. red.), nowym silni-
kiem i nową skrzynią biegów, masz-
tem oświetleniowym. Wóz przeszedł 
kapitalny remont podwozia.

Gwoździeccy druhowie są pod 
wrażeniem możliwości terenowych 
swojego wozu, który świetnie sobie 
radzi w trudnym terenie.

Za naszym pośrednictwem Zarząd 
i druhowie OSP Gwoździec serdecz-
nie dziękują za otrzymane wsparcie 
finansowe w tej dziedzinie, tj. 100 tys. 
zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji - dzięki wspar-
ciu posła Prawa i Sprawiedliwości 
Michała Wojtkiewicza; 150 tys. zł na 
ten cel przekazała Gmina Zakliczyn 
za sprawą Burmistrza Miasta i Gminy 
Zakliczyn Dawida Chrobaka oraz 
radnych Rady Miejskiej.

- W szczególności należy docenić 
starania dh. Stanisława Nadolnika - 
naszego radnego RM, który zabiegał 
o dofinansowanie na ten cel - infor-

muje sekretarz jednostki Ewelina Sie-
piela. - Całkowity koszt modernizacji 
samochodu wyniósł ok. 250 tys. zł.

Trzeba przyznać, że pojazd robi 
wrażenie. O jego walorach mogli 
naocznie przekonać się uczestnicy 
niedawnych ćwiczeń strażackich na 
Kamieńcu. Po dotarciu silnika pojazd 
będzie w 100 procentach gotowy do 
akcji. A zdarzeń, głównie szosowych, 
u nas, u zbiegu dwóch dróg woje-
wódzkich, niestety, nie brakuje.

Kolejna dobra wiadomość, to 
jakże potrzebny w ratownictwie 
sprzęt, który otrzymała ostatnio 
jednostka OSP Filipowice. O tym 
grancie piszemy osobno.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Za pośrednictwem Redak-
cji Głosiciela, pragnę serdecznie 
podziękować Panu Posłowi Micha-
łowi Wojtkiewiczowi, Panu Bur-
mistrzowi Dawidowi Chrobakowi 
oraz moim Koleżankom i Kolegom 
z Rady Miejskiej w Zakliczynie - 
za życzliwość i wszelką pomoc, 
przede wszystkim finansową, 
związaną z kapitalnym remontem 
STAR-a 266M - wozu bojowego 
OSP Gwoździec, który tym samym 
znacznie wzmocni możliwości jed-
nostki w skutecznym reagowaniu 
na różnorakie zdarzenia, głów-
nie w ratownictwie drogowym na 
obszarze całej gminy.

Stanisław Nadolnik
Prezes OSP Gwoździec

STAR 266 po kapitalnym 
remoncie

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 H. Kochan
Filipowice – sklep T. Damian
Faliszewice – S. Biel
Paleśnica – SPAR, A. Spieszny
Paleśnica – sklep St. Woda
Roztoka – sklep K. Soból
Ruda Kameralna – sklep GS
Słona – sklep S. Biel
Stróże – sklep W. Biel
Stróże – sklep P. Soska
Wesołów - sklep J. Drożdż
Wola Stróska – sklep S. Biel
Wróblowice - sklep M. Osysko

Tu kupisz Głosiciela

Maksyma księcia de Lévis 
mówiąca o tym, że szlachec-
two zobowiązuje do szlachet-
nego postępowania, jak ulał 
pasuje do społeczności Szkoły 
Podstawowej im. Lanckoroń-
skich w Zakliczynie. Wszak 
mówiąc o tym, że szlachectwo 
zobowiązuje, mam na myśli 
nie tylko zacny ród patronu-
jący szkole, ale szereg przed-
sięwzięć realizowanych tutaj 
w zakresie ochrony i popula-
ryzacji naszego dziedzictwa 
kulturowego. 

Mogłem się o tym przekonać 9 
listopada br. podczas szkolnej uro-
czystości 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, na której 
obok społeczności szkolnej, również 
tej z filii w Charzewicach, pojawiła 
się córka kapitana Jana Dubaniow-
skiego „Salwy”, Maria Dubaniowska–
Guzdek (jak zawsze towarzyszył jej 
syn, a wnuk Kapitana), także władze 

samorządowe z burmistrzem Dawi-
dem Chrobakiem, radni samorządu 
powiatowego i gminnego, szefostwo 
organizacji szkolnych oraz pozasz-
kolnych.

Uroczystość poprowadziła Zosia 
Poręba, a zaczęła się owa szkolna 
gala niepodległościowego jubi-
leuszu od Mazura w wykonaniu 
najmłodszych uczennic i uczniów. 
Hymn śpiewaliśmy dwukrotnie; na 
początku uroczystości i o godzinie 
11:11 w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Rekord dla Niepodległej.” Wcze-
śniej dyrektor Józef Gwiżdż wręczył 
dyplom „Przyjaciela szkoły” byłemu 
burmistrzowi Kazimierzowi Korma-
nowi i obecnemu - Dawidowi Chro-
bakowi. Były wystąpienia gości oraz 
podsumowanie konkursu szkolnego 
„Patriotka 100-lecia”. To był niekon-
wencjonalny sposób uczczenia 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości polegający na tym, że 
był to konkurs cukierniczy, a uczest-
nicy upiekli 25 pięknych, a zara-

zem smacznych ciast obleczonych 
w barwy Niepodległej. Ciasta były 
tak pięknie i pieczołowicie przygo-
towane, że komisja nie mogąc się 
zdecydować na to, które z nich zasłu-
gują na najwyższy honor, postano-
wiła przyznać aż sześć pierwszych 
miejsc. To równoważne pierwsze 
miejsce zdobyli: Kornel Chryk, Wik-
toria Dziedzic, Otylia Kubisz, Julia 
Różycka, Aleksandra Sowa i Maja 
Zając.

Pozostając w konwencji cukierni-
czej, napiszę, że „wisienką na torcie” 
było widowisko historyczne ukazu-
jące w syntezie upadek i odrodzenie 
Rzeczypospolitej.

Szersza publiczność mogła zoba-
czyć to świetne widowisko oraz 
posłuchać koncertu pieśni patrio-
tycznych 18 listopada br. w szkolnej 
hali sportowej przy ul. Malczew-
skiego, na które zapraszał dyrektor 
Józef Gwiżdż.

Kazimierz Dudzik
fot. Stanisław Kusiak

Noblesse oblige 
zakliczyńskiej szkoły
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W roku szkolnym 2018/2019 
Szkoła Podstawowa im. 
Lanckorońskich w Zakliczy-
nie przystąpiła do konkursu 
„Odblaskowa Szkoła”. Głów-
nym celem konkursu było 
zwrócenie uwagi nauczy-
cieli, rodziców i opiekunów 
na konieczność korzystania 
przez uczniów i dzieci z ele-
mentów odblaskowych.
Dodatkowo przedsięwzię-
cie to kształtowało pozy-
tywne postawy ogranicza-
jące zagrożenia w ruchu 
drogowym.

Patronat honorowy konkursu 
„Odblaskowa Szkoła” objęli: Woje-
woda Małopolski – Piotr Ćwik, Mar-

szałek Województwa Małopolskiego 
– Jacek Krupa, Małopolski Komen-
dant Wojewódzki Policji – nadinsp. 
Krzysztof Pobuta, Małopolska Kura-
tor Oświaty – Barbara Nowak.

W związku z powyższą akcją pod-
jęto szereg działań m.in.: przeprowa-
dzono pogadanki, turnieje wiedzy 
na temat bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i konieczności nosze-
nia odblasków, zorganizowano kon-
kursy plastyczne „Bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym” oraz konkurs 
wiedzy teoretycznej. Z wykonanych 
przez uczniów elementów odblasko-
wych, znaków drogowych, plakatów 
i ulotek wykonano wystawy i gazetki 
ścienne.

Uczniowie klasy IIa Szkoły Pod-
stawowej wraz z wychowawcą, 

w ramach akcji zorganizowali dla 
Seniorów w Centrum Aktywizacji 
i Opieki w Kończyskach krótką insce-
nizację propagującą ideę noszenia 
elementów odblaskowych, a także 
wspólnie wykonywali odblaski. 

Wszyscy uczniowie klas I–III 
brali udział w ćwiczeniach związa-
nych z bezpiecznym przechodzeniem 
przez jezdnię.

Ponadto odbyły się spotkania 
z policjantami, którzy przeprowa-
dzili pogadanki na temat bezpieczeń-
stwa w drodze do i ze szkoły, wręczyli 
uczniom klas I–III kamizelki odbla-
skowe ufundowane przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida 
Chrobaka. 

Katarzyna Pach
fot. arch. szkoły

W ubiegłym roku szkolnym 
w ramach programu Erasmus 
Plus, sektor Kształcenie 
i Szkolenia Zawodowe, Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zakliczynie pozyskał 
kwotę 55 362 euro, tj. ponad 
235 tys. zł.

Na przełomie stycznia i lutego br. 
dwudziestu uczniów naszej szkoły: 
trzynastu z technikum obsługi tury-
stycznej i siedmiu z technikum pojaz-
dów samochodowych, wyjechało 
na miesięczny staż do austriackiej 
Karyntii. Były to m.in. miejscowości: 
Sirnitz, Klagenfurt i Villach. 

Na stażu zawodowym w przedsię-
biorstwach austriackich, uczestnicy 
projektu zdobyli wyjątkowe doświad-
czenie, poszerzyli swoją wiedzę 
i umiejętności zawodowe niezbędne 
dla pracowników ich specjalności, 
pracując w nowoczesnych przedsię-
biorstwach mechanicznych i gastro-
nomiczno-hotelarskich. Nabycie tej 
wiedzy zostało potwierdzone przy-

znaniem uczestnikom dokumentów: 
Certyfikatów i Europass-Mobility 
(paszporty językowe).

W ramach przygotowań do 
wyjazdu na staż, uczniowie odbyli 
kurs z języka niemieckiego, dzięki 
któremu mogli swobodnie komuni-
kować się w tym języku, oczywiście 
posługiwali się również językiem 
angielskim. Nabyli nowe umiejęt-
ności społeczne i adaptacyjne, Dzięki 
pobytowi i pracy w innym kraju, 
uczniowie otrzymali wielką porcję 
wiedzy oraz lekcję tolerancji. Zro-
zumieli zjawisko przenikania się róż-
norodnych kultur i zwyczajów oraz 
potrzebę wyrozumiałości i otwarcia 
się na przedstawicieli innych naro-
dów – z całą ich odmiennością, nie 
zawsze dla nas zrozumiałą i często 
trudną do zaakceptowania. 

Nabyte umiejętności stażyści 
z pewnością przeniosą i wykorzystają 
w przyszłym zakładzie pracy.

Grażyna Żabińska
Koordynator Projektu

fot. ZSP

Sprostowanie
W numerze październikowym wkradła się pomyłka dotycząca autorki 

wywiadu z Mariuszem Lasotą – trenerem LKS Dunajec Zakliczyn 
i nauczycielem ZSP w ramach Konkursu Dziennikarskiego „To się 
nadaje do Głosiciela. Opowieść o człowieku”. Otóż wyróżnioną autorką 
w konkursie jest Aleksandra Jaszczur z SP Zakliczyn, a nie jak napisali-
śmy w treści rozmowy - Aleksandra Musiał (natomiast nazwisko autorki 
tekstu pod jej artykułem jest poprawne). Autorkę i zainteresowanych 
tematem Czytelnikowi za ten lapsus przepraszamy.

Redakcja Głosiciela

Erasmus Plus 
w ZSP

Bądź widoczny!
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Zapowiedź kolejnego mar-
szu spotkała się z dużym 
odzewem nie tylko wśród 
parafian zakliczyńskiej para-
fii pw. Matki Bożej Anielskiej, 
wszak współorganizatorem 
korowodu była Szkoła Pod-
stawowa im. Lanckorońskich 
przy ul. Malczewskiego, 
skupiająca uczniów rów-
nież spoza franciszkańskiej 
parafii. 

Tamże, przed budynkiem szkoły, 
uformowano szyk pod nadzorem 
o. gwardiana Nataniela Marchwia-
nego, dyrekcji szkoły i wolontariuszy 
w asyście zmotoryzowanego zastępu 
miejscowej straży pożarnej (m. in. 
na quadzie naczelnik Łukasz Łach). 
W rozśpiewanej grupie przebie-
rańców burmistrz Dawid Chrobak 
z córeczką Olą.

Dzieci, młodzież i dorośli w pomy-
słowych strojach nieśli w dłoniach 
zapalone lampiony. Do rytmu przy-
grywali gitarzyści, intonując pieśni. 
O zmroku korowód, poprzez rondo, 
dotarł na Rynek, okrążywszy plac ze 
śpiewem udał się w kierunku fran-
ciszkańskiego klasztoru. W świątyni 
odmówiono Różaniec, a po Mszy św. 
gospodarze w brązowych habitach 
rozdawali uczestnikom korowodu 
upominki.

W całym kraju zorganizowano 
mnóstwo takich radosnych prze-
marszów, ku uciesze nie tylko dzie-
ciaków. Czyż nie przyjemniej w ten 
sposób wspomnieć wszystkich świę-
tych w wigilię Wszystkich Świętych, 
zamiast wzorem państw zachodnich 
bezmyślnie poddawać się maka-
brycznym, obcym naszej kulturze, 
zwyczajom Halloween?

Tekst i fot. Marek Niemiec

Barwne przebrania i lampiony w Korowodzie Świętych
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Szkoła Podstawowa im. 
Jacka Malczewskiego ob-
chodziła uroczyście 115-le-
cie istnienia. Z tego tytułu, 
„Szkoła Marzeń” otrzymała 
sztandar. Na pomysł jego 
ufundowania wpadł szkol-
ny katecheta - o. Tomasz 
Michalik OFM (obecnie na 
placówce w Bieczu), temat 
podchwycony przez kadrę 
nauczycielską i rodziców, za 
wiedzą i aprobatą burmi-
strza Dawida Chrobaka. Ta 
niespodzianka, akurat na 
jubileusz, wszak realizowana 
w pełnej dyskrecji, mile za-
skoczyła dyrektora placówki 
- mgr. inż. Adama Zawadę 
- który o tej cennej inicjaty-
wie dowiedział się w trakcie 
finalizacji projektu.

Uroczystą Eucharystię w kościele 
klasztornym pw. MB Anielskiej 
odprawili katecheci, były i obecny. 
Homilię wygłosił o. Arnold Potępa, 
zaś o. Tomasz Michalik poświęcił 
sztandar i przyklęknąwszy ucałował 
proporzec z wizerunkiem Jacka Mal-
czewskiego i godłem narodowym 
z wyszytym napisem „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”.

W faściszowskiej szkole nastąpił 
ciąg dalszy uroczystości. Po polone-
zie, z gracją odtańczonym przez pary 
uczniowskie, w salce gimnastycznej 
przemawiali: dyrektor Zawada, o. 
Tomasz i włodarz miasta i gminy. 
Burmistrz Dawid Chrobak z uzna-

niem wyrażał się o działalności 
szkoły, która uniknęła przed paroma 
laty planowanej likwidacji, dzięki 
powołaniu do życia stowarzyszenia. 
Obiecał wsparcie, m. in. przy adapta-
cji przyszkolnego boiska.

W kulminacyjnej części obcho-
dów jubileuszu, młodzież zaprezen-
towała się artystycznie w scenkach 
o Jacku Malczewskim, przybliżając 
zgromadzonym życie i twórczość 
tego wybitnego malarza-symboli-

sty, rezydenta pobliskiego dworu 
w Lusławicach, koncertując wokalnie 
w finale programu.

W święcie szkoły (i Faściszowej) 
uczestniczyła sołtys wsi Zofia Boczek, 
po tegorocznych wyborach samorzą-

dowych debiutująca radna w nowo 
powołanej Radzie Miejskiej w Zakli-
czynie, oraz radna Irena Kusion, która 
prolongowała swoje członkostwo 
w Radzie Powiatu Tarnowskiego.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Wierni z całej gminy oddali 
hołd Patronowi Zakliczy-
na. Uroczystość związana 
z Dniem Papieskim, 40-leciem 
inauguracji pontyfikatu św. 
Jana Pawła II - Honorowego 
Obywatela Miasta i Gminy 
Zakliczyn - i Jego patronatem 
nad naszym miastem - rozpo-
częła się Mszą św. w kościele 
pw. św. Idziego pod przewod-
nictwem ks. proboszcza Pawła 
Mikulskiego. 

W liturgii uczestniczyli duchowni 
obu zakliczyńskich parafii, w tym 
gronie o. proboszcz Nataniel Mar-
chwiany i ks. nestor Józef Piszczek 
oraz. o. Wacław Bujak, brat Józef 
Domagała i ks. Wiesław Biedroń. 
Różaniec w procesji pod pomnik 
poprowadził ks. Stanisław Trela.

W uroczystości wzięli udział bur-
mistrzowie, byli i obecny. Wiązankę 
kwiatów u stóp pomnika Papieża-
-Polaka złożył Dawid Chrobak w asy-
ście Kazimierza Kormana i Jerzego 
Soski oraz radnego miejskiego 
i zarazem sołtysa Wesołowa Hen-
ryka Lasoty. Akt zawierzenia mia-
sta i ziemi zakliczyńskiej odczytał 
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 
Dawid Chrobak - inicjator i realizator 
ustanowienia patronatu nad naszym 
miastem w osobie Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Liczni wierni ucałowali na 
koniec tego wzruszającego, modli-
tewnego spotkania relikwie najwięk-
szego z Polaków.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Modlitwa dziękczynna za dar Patrona Miasta

Jubileusz „Szkoły Marzeń”

O. Tomasz poświęca sztandar Początek uroczystości w szkole Inscenizacja uczniów

Nie mogło zabraknąć poloneza

Z procesją pod pomnik

Wierni ucałowali relikwie

Ks. Paweł Mikulski z relikwiami św. Jana Pawła II

Msza św. dziękczynna z udziałem duchownych obu zakliczyńskich parafii
Wiązankę kwiatów u stóp pomnika Papieża - Polaka złożył Dawid Chrobak w asyście Kazimierza 
Kormana i Jerzego Soski oraz radnego miejskiego i zarazem sołtysa Wesołowa Henryka Lasoty

Gratulacje od Burmistrza Zakliczyna Scenka o Jacku Malczewskim
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Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zakliczynie obchodził 
9 listopada br. swoje doroczne 
święto. Uroczystość związana 
z osobą patrona szkoły, mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, jak 
i 100-leciem odzyskania przez 
Polskę niepodległości, zgroma-
dziła w hali sportowej placówki 
przy ul. Grabina wszystkich 
uczniów szkół wchodzących 
w skład Zespołu, kadrę pe-
dagogiczną i pracowników 
obsługi, emerytowanych pra-
cowników, dyrektorów zaprzy-
jaźnionych szkół i instytucji, 
związkowców, rodziców i pozo-
stałych zaproszonych gości. 

Wśród oficjeli wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Tarnowskiego 
Adam Czaplak, Jacek Hudyma - Eta-
towy Członek Zarządu RPT, radna 
RPT Irena Kusion, ks. Paweł Mikulski 
- proboszcz parafii pw. św. Idziego, 
o. Szymon Wierzbiak i burmistrz 
Dawid Chrobak, który przekazał na 
ręce dyrektora ZSP Krzysztofa Małka 
biało-czerwoną flagę podarowaną 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
(nieco później identyczny prezent 
włodarz gminy wręczył dyr. Józe-
fowi Gwiżdżowi podczas uroczystej 
akademii w Szkole Podstawowej im. 
Lanckorońskich w Zakliczynie odby-
wającej się o tej samej porze).

Po przemówieniach nastąpiło ślu-
bowanie na sztandar szkoły i przeka-
zanie władzy na rzecz nowo powo-

łanego Samorządu Uczniowskiego. 
Bukietem kwiatów obdarowano 
dotychczasową opiekunkę samo-
rządu, pedagog Małgorzatę Nowicką.

Kolejne wydarzenie to ślubowanie 
klas pierwszych, po czym młodzież 
zaprezentowała część artystyczną. Na 
początek dostojny polonez w wyko-
naniu uczniów ZSP w szlacheckich 
strojach na 22 pary (!). W między-
czasie nastąpiło wręczenie nagród 
uczestnikom projektu „Niepodległa”, 
wspartego puli ministerialnej kwotą 10 

tys. zł. Szkoła otrzymała także wspar-
cie ze Starostwa Powiatowego na reali-
zację niepodległościowych obchodów.

Ważnym punktem programu było 
wręczenie nominacji stypendialnych. 
Szóstka uczniów otrzymała z Fun-
dacji im. Abp. Jerzego Ablewicza 
finansową pomoc. Przypomnijmy: 13 
października w tarnowskiej katedrze 
odbyła się uroczystość wręczenia sty-
pendiów młodym, zdolnym i zaan-
gażowanym społecznie uczniom, 
w tym gronie adepci ZSP. Do tych 

uczniów, których już wspiera die-
cezjalna fundacja, dołączyło sześciu 
nowych stypendystów, tj. Patrycja 
Musiał z kl. 3 TTM, Adrian Padoł 
z kl. 3 TB, Weronika Stanuch z kl. 3 
TTM, Jakub Tabiś z kl. 1 LO, Kry-
stian Tokarz z kl. 4 TB i Natalia Haraf 
z kl. 1 TG. W dalszej części programu 
artystycznego wystąpili uczniowie 
z montażem o tematyce niepodległo-
ściowej, wsparci diaporamą.

Corocznie podczas święta szkoły 
do Galerii Wielkich Polaków wpro-

wadzana jest kolejna światła postać, 
jako wzór do naśladowania dla lokal-
nej społeczności szkolnej. Tym razem 
w holu pojawiła się postać Ignacego 
Jana Paderewskiego. Laudację wygło-
sił dyr. Małek, po czym udano się 
do frontowej części budynku, by 
odsłonić okolicznościowa tablicę. 
Tej ceremonii dokonali radni powia-
towi: Irena Kusion i Jacek Hudyma 
z Zarządu RPT. W holu umieszczono 
obszerną wystawę poświęconą wiel-
kiemu pianiście, politykowi i patrio-
cie wypożyczoną z Muzeum I. J. 
Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

To nie koniec emocji. Punktual-
nie o godz. 11:11 nastąpiło wspólne 
odśpiewanie czterech zwrotek 
Mazurka Dąbrowskiego, poprzedzone 
śpiewem popularnych pieśni legiono-
wych, po czym uczniowie zaprosili 
ponownie do poloneza wszystkich 
gości i uczniów zgromadzonych na 
parkiecie hali. Widok zaiste imponu-
jący… Uroczystość w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych zakończyła 
wspólna fotografia, jako zwieńczenie 
obchodów święta i pamiątka dla kolej-
nych pokoleń z niepodległościowych 
obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Na podsumowanie wydarzeń 
i wspominki oraz dla pokrzepienia 
ciała po duchowej uczcie dyrekcja 
zaprosiła uczestników święta szkoły 
na poczęstunek (uczniowie skorzy-
stali z kulinarnej, świątecznej oferty 
szkolnej stołówki w swoich klasach).

Tekst i fot. Marek Niemiec

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!

Ignacy Jan Paderewski 
w Galerii Sławnych Polaków

Oficjele z powiatu i gminy

Ślubuje nowy samorząd uczniowski

Polonez na 22 pary Pamiątkowe zdjęcie na 100-lecie niepodległości

Flaga od Prezydenta RP

Ignacy Jan Paderewski w Galerii Sławnych Polaków
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25 lat temu, z inicjatywy 
ks. Michała Kapturkiewi-
cza, ówczesnego probosz-
cza parafii Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny 
w Domosławicach (obecnie 
rezydenta tejże parafii), 
oraz ówczesnego wójta gmi-
ny Zakliczyn - śp. Stanisława 
Chrobaka, zapoczątkowana 
została tradycja plenerowe-
go nabożeństwa w intencji 
poległych żołnierzy, którzy 
19 listopada 1914 r. stoczyli 
tu krwawą bitwę podczas 
I wojny światowej. 

Corocznie przybywają pod 
monumentalny pomnik wieńczący 
zbiorowe i pojedyncze wojenne 
mogiły mieszkańcy Charzewic, 
Melsztyna, Domosławic, Biskupic 
Melsztyńskich, Gwoźdźca, Zakli-
czyna, ale również z dalszych stron 
obu powiatów. Warto przypomnieć, 
że w 80. rocznicę wybuchu I wojny 
światowej do Charzewic przybyli 
dyplomaci z Konsulatu Austrii, 
wysoki rangą oficer Wojska Pol-
skiego oraz Ákos Engelmayer - 
węgierski dyplomata, dziennikarz, 
historyk i wykładowca, w latach 
1990–1995 ambasador Republiki 
Węgierskiej w Polsce, wielki miło-
śnik Polski i Polaków.

Uroczystości na „Pomnikach” 
w Czarnym Lesie, zorganizowa-
nej w niedzielę 21 października, 
w dniu wyborów samorządowych, 
przez sołectwo w Charzewicach, 
domosławicką parafię oraz OSP 
Charzewice i OSP Faliszewice przy 
wsparciu samorządu gminy, towa-
rzyszyły poczty sztandarowe, para-
fialna schola, orkiestra z Biskupic 
Melsztyńskich z trębaczem Janem 

Jewulskim - prezesem charzewic-
kiej straży pożarnej, zarazem, jak się 
wkrótce okazało, świeżo upieczonym 
radnym Rady Miejskiej w Zakliczy-
nie. Po Mszy św. z koncertem wystą-
pił Chór ZCK „Cantando Canzoni” 
z zespołem akompaniującym pod 
dyrekcją Adama Pyrka.

Zanim złożono wiązanki kwia-
tów i zapalono znicze u stóp 

kamiennego monumentu, odmó-
wiono Różaniec, po czym delegacje: 
samorządowców - na czele z panem 
burmistrzem oraz strażaków i szkół 
oddały hołd ofiarom tej okrutnej 
wojny, w 100-lecie odzyskania przez 
Polskę wolności i suwerenności. Po 
tej ceremonii wierni uczestniczyli 
w koncelebrowanej, polowej Eucha-
rystii z udziałem nestora ducho-
wieństwa - ks. prałata Michała Kap-
turkiewicza, ks. Marka Kądziołki 
- proboszcza parafii w Domosławi-
cach i ks. Rafała Cisowskiego - pro-
boszcza parafii pw. św. Katarzyny 
w Gwoźdźcu.

Cmentarz wojenny nr 290 
w Czarnym Lesie, zaprojektowany 
przez Roberta Motkę, to jeden z kil-
kudziesięciu powstałych na naszej 
ziemi, uznawany za najpiękniej 
usytuowany. Spoczywa tu 109 żoł-
nierzy armii austro-węgierskiej i 52 
żołnierzy armii rosyjskiej. Znane są 
nazwiska jedynie 12 pochowanych. 
W pobliżu znajdują się jeszcze dwa 
mniejsze cmentarze: nr 288, gdzie 
w zbiorowej mogile pochowano 29 
żołnierzy armii austro-węgierskiej 
oraz cmentarz nr 289 z 13 żołnie-
rzami armii rosyjskiej. Wśród pole-
głych wielu Polaków walczących po 
obu stronach…

Większość wojennych nekropolii 
w naszej gminie jest pielęgnowana 
przez mieszkańców, uczniów szkół 
i samorząd. Niektóre, jak np. mogiły 
wojenne i pomnik mjr. „Kuby” 
Bojarskiego na cmentarzu parafial-
nym w Zakliczynie czy też cmen-
tarz wojskowy żołnierzy wyznania 
mojżeszowego przy ul. Spytka Jor-
dana, zostały staraniem gminy nie-
dawno odresturowane, wszak - jak 
powiedział kard. Stefan Wyszyński, 
Prymas Tysiąclecia - „Naród bez 
dziejów, bez historii, bez przeszło-
ści, staje się wkrótce narodem bez 
ziemi, narodem bezdomnym, bez 
przyszłości…”.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Rocznicowe nabożeństwo w Czarnym Lesie

Uroczystość rozpoczęła się od Różańca

Polowa Eucharystia z udziałem ks. prałata Michała Kapturkiewicza,  
ks. Rafała Cisowskiego – proboszcza parafii pw. św. Katarzyny 
w Gwoźdźcu i ks. Marka Kądziołki - proboszcza parafii w Domosławicach Kwiaty od radnej Ireny Kusion Wiązankę kwiatów i znicze złożyli radni z włodarzem gminy

Schola poprowadziła modlitwę

Nie zawiodła orkiestra z Biskupic z Janem Jewulskim na trąbce

Nekropolia zmusza do zadumy i refleksjiNabożeństwo u stóp monumentalnego pomnika ma wyjątkowy klimat

Samorządowcy corocznie uczestniczą w czarnoleskiej uroczystości
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Na Kamieńcu odbyły się do-
roczne ćwiczenia gminnych 
jednostek straży pożarnej. 
W tym roku, inaczej niż do-
tychczas, skupiono się nad 
doskonaleniem ratownictwa 
drogowego. Na kilku wyzna-
czonych stacjach instrukto-
rzy OSP Zakliczyn udzielali 
wskazówek jak postępować 
w procedurze udzielania 
pierwszej pomocy, zanim 
na miejscu zdarzenia pojawi 
się pogotowie ratunkowe. 
Ćwiczono reanimację na 
fantomie i technikę wydo-
bywania „poszkodowanych” 
z pojazdu oraz udzielania 
im bezzwłocznej pomocy 
medycznej, profesjonalnego 
opatrzenia ran i zabezpie-
czenia do dalszego trans-
portu.

Zajęciom na płycie boiska przy 
Orliku i na placu zabaw przyglądali 
się przedstawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej, którzy z uznaniem ocenili 
umiejętności naszych druhów.

Ażeby skutecznie wykonywać 
swoje zadania, potrzebny jest sprzęt. 
W ostatnim czasie jednostki wzbo-
gaciły się o konkretne urządzenia 
i pojazdy, m. in. z Funduszu Spra-
wiedliwości. Na parkingu strażacy 
i obserwatorzy ćwiczeń mogli podzi-
wiać STAR-a 266M po kapitalnym 
remoncie, będącego na wyposażeniu 
OSP Gwoździec (remont pojazdu sfi-
nansowany przez gminny samorząd 
przy dotacji MSWiA), przy trybunie 
pięknie prezentował się inny samo-
chód, tj. lśniący czerwienią ford OSP 
Zakliczyn, nabyty zimą tego roku. 
Tuż przed rozpoczęciem plenero-
wych zadań przy Orliku, nastąpiło 
uroczyste przekazanie kolejnej par-
tii niezbędnego sprzętu do ratow-
nictwa drogowego, tym razem dla 
OSP Filipowice. Autorem wniosku 
o dotację z programu „Bezpieczna 
Małopolska” był samorząd gminy. 
Uzasadnienia i realizacji postępo-
wania przetargowego (zapytanie 
ofertowe) podjął się dh Józef Wojtas, 
wiceprezes filipowickiej jednostki. 
B. przewodniczący Rady Miejskiej 
koordynował wszelkie rozliczenia 

i składał sprawozdania w okresie 2 
miesięcy. To już kolejny zrealizowany 
przez dh. Wojtasa projekt dla jego 
macierzystej jednostki. W zakres 
nabytego sprzętu wchodzi zestaw 
uniwersalnych narzędzi ratowni-
czych – hydraulicznych, tj. agregat 
hydrauliczny, rozpieracz ramieniowy, 
nożyce, rozpieracz cylindryczny, wąż 
zasilający. Wartość narzędzi - 57 tys. 
zł (w tym 24 630,00 zł z dotacji Woje-
wództwa Małopolskiego).

W ceremonii przekazania sprzętu 
prezesowi OSP Filipowice Tade-
uszowi Martyce i wspomnianemu 
zastępcy prezesa wzięli udział: bur-
mistrz Dawid Chrobak, insp. UM ds. 
pożarnictwa Jolanta Budyn, prezes 
ZG OSP Tomasz Damian, komen-
dant gminny Łukasz Łach, przed-
stawiciele PSP Tarnów. Ćwiczeniom 
przyglądał się sekretarz gminy Janusz 
Krzyżak.

Po zakończeniu manewrów 
nastąpiło podsumowanie realizacji 
zadań i zasłużony poczęstunek dla 
wzmocnienia przy zmiennej aurze 
tego jesiennego dnia.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Pomnik z mogiłą ma-
jora Kazimierza Bo-
jarskiego „Kuby” na 
cmentarzu parafialnym 
w Zakliczynie staraniem 
Burmistrza i z udziałem 
środków z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego został 
w tym roku odnowiony 
oraz poświęcony 31 paź-
dziernika. 

W uroczystości wzięła udział 
społeczność szkolna Szkoły 
Podstawowej im. Lanckoroń-
skich w Zakliczynie z dyrek-
torem Józefem Gwiżdżem 
i Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. J. Piłsudskiego 
w Zakliczynie z dyrekto-
rem Krzysztofem Małkiem. 
W ceremonii przecięcia wstęgi 
na odnowionym pomniku 

uczestniczyli przedstawiciele 
obu szkół, burmistrz Dawid 
Chrobak oraz proboszcz parafii 
pw. św. Idziego opata w Zakli-
czynie ks. Paweł Mikulski, który 
poświęcił pomnik Legionisty. 
Warto dodać, że 11 listopada 
już po raz 16. z Łowczówka do 

Zakliczyna pobiegli uczestnicy 
Sztafety Pamięci, organizowanej 
niezmiennie od początku przez 
SKKT PTTK „Compass”, dzia-
łające przy Szkole Podstawowej 
w Zakliczynie.

Kazimierz Dudzik
fot. Stanisław Kusiak

Pamięci młodego Legionisty

Pożyteczne ćwiczenia fajermanów

Filipowicka drużyna z pozyskanym sprzętem

Instruuje druhna Agnieszka Martyka

Jedno z trudniejszych zadań

Burmistrz D. Chrobak przekazał sprzęt przedstawicielom Zarządu OSP Filipowice

Uroczyste odsłonięcie pomnika majora po renowacji Kwiaty od społeczności ZSP z dyr. Krzysztofem Małkiem
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To zobowiązanie poważnie 
potraktowało Szkolne Koło 
Krajoznawczo-Turystyczne 
„Compass” działające przy 
Szkole Podstawowej w Za-
kliczynie, które zaprosiło 
uczniów szkoły podstawowej 
z Gwoźdźca i Stróż na wyjazd 
edukacyjny w Beskid Mały 
i do Wadowic, rodzinnego 
miasta Karola Wojtyły. 

W przeddzień 40. rocznicy 
wyboru Polaka na Stolicę Piotrową 
dzieci i młodzież odwiedziły Nie-
gowić (pierwszą kapłańską parafię 
przyszłego papieża), przeszły 12-kilo-
metrową trasę: Tarnawa Górna–
Leskowiec (922 m n.p.m) – Groń 
Jana Pawła II – Ponikiew oraz zwie-
dziły miasto, w którym „wszystko 
się zaczęło”. Po uczcie, jaką zgoto-
wały jesienne, beskidzkie lasy, był 
też deser w postaci wadowickich 
kremówek. Podczas powrotu prze-
prowadzono konkurs wiedzy o Janie 

Pawle II, w którym młodzież popisała 
się naprawdę dużą wiedzą o życiu 
i działalności naszego patrona. Nie 
była to zasługa tylko tego wyjazdu, 
ale także innych działań prowadzo-
nych od lat przez SKKT „Compass”. 
Pragnę przypomnieć w tym miejscu 
o przedsięwzięciu „Śladami Świę-
tego Jana Pawła II”, które przeprowa-
dzone zostało w latach 2016/17. Link: 
http://zakliczyninfo.pl/index.php/
fotoreportaze/15-glosiciel/1171-w-
poszukiwaniu-autorytetu-sladami-
sw-jana-pawla-ii

Podczas wycieczki uczniowie 
zdobyli punkty do Odznaki Krajo-
znawczej im. Świętego Jana Pawła II, 
Górskiej Odznaki Turystycznej oraz 
przebyli kolejne kilometry w ramach 
realizowanego obecnie przedsięwzię-
cia „100 km na 100 lat Niepodległo-
ści”, które podsumowano 11 listo-
pada br. na zakończenie XVI Sztafety 
Pamięci „Łowczówek–Zakliczyn”.

Janusz Flakowicz
fot. SKKT Compass

Młodzież  
na Papieskim 

Szlaku
Wycieczka, pielgrzymka czy lekcja?

Przyjęcie za Patrona Miasta i Gminy 
Zakliczyn św. Jana Pawła II zobowiązuje
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Konferencja dobiegła końca. 
Burmistrz, wyraźnie zado-
wolony, zwrócił się, do 
obecnych ze słowami: - 

Proszę państwa, jest mi ogromnie 
miło, że tak odpowiedzialnie pode-
szliście do zadania uczczenia 600-
lecia naszego miasta. Stwierdzam, że 
przygotowania idą pełną parą i za trzy 
miesiące nie będziemy wstydzić się 
wobec gości polskich i zagranicznych. 
Jeszcze raz wszystkim serdecznie 
dziękuję. Jak to mówią: „koniec wień-
czy dzieło”. A więc proszę dokończyć. 

Wyszliśmy. W holu spotkałem 
księdza Jana, który z powodu śmierci 
wuja spóźnił się, i nie chcąc prze-
szkadzać, usiadł w ostatnim rzędzie.

- Serdecznie współczuję - uścisną-
łem mu dłoń.

- No cóż - odparł - zwykła kolej 
rzeczy. Dożył prawie stu lat, to piękny 
wiek.

- Mam zorganizować wystawę 
fotograficzną poświęconą dziejom 
i zabytkom miasta. Burmistrz zasuge-
rował, by umieścić ją w południowej 
nawie katedry. 

- To mój pomysł. Tam jest najlep-
sze światło oraz spora ilość nagrob-
ków i epitafiów, które stworzą natu-
ralne tło. W katedrze odbędzie się 
wykład inauguracyjny. Po nim goście 
zwiedzą wystawę. Jeśli masz chwilę 
czasu, to zapraszam do katedry. Chcę 
ci coś pokazać.

Przechodząc przez Rynek, zerk-
nąłem w stronę kamieniczki. Przez 
pozbawione szyb otwory okienne 
płynął strumień kurzu i odgłos pra-
cujących we wnętrzu maszyn. 

- Nie odczuwasz żalu? - spytał.
- Nie - odparłem - żal mi tylko 

tamtej atmosfery wzajemnej miłości, 
życzliwości, zaufania. Brak mi ludzi, 
którzy swoją obecnością wypełniali 
te wnętrza. Żal wspólnie spędzonych 
świąt, wycieczek za miasto, wieczor-
nych rozmów przy ciepłym piecu. 
Wujostwo byli wspaniałymi ludźmi, 
jakich dziś coraz mniej. 

- Masz rację - westchnął - ja też 
miałem dobre dzieciństwo, a jego 
wspomnienie krzepi w trudnych 
chwilach.

Wnętrze katedry tonęło w pół-
mroku, oświetlane kolorowymi bar-
wami witraży. Nawa południowa była 
najlepiej oświetlona i mimo czwartej 
po południu prawie jasna.

- Konferencję zaplanowano na 
dziesiątą - głos księdza Jana odbił 
się echem od sklepienia - więc otwar-
cie wystawy będzie około południa. 
Najlepsza pora. Spójrz tutaj - wskazał 
kamienna tablicę - odkryliśmy ją nie-
dawno po usunięciu kilku zmursza-
łych ławek. Ja, niestety, muszę biec. 
Za pół godziny mam konferencję 
katechetyczną. W sprawie wystawy 
służę wszelką pomocą.

Oddalił się szybko. Podszedłem 
bliżej zaciekawiony znaleziskiem. 
Barokowe epitafium zdobiły główki 
aniołków, a pomiędzy nimi popiersie 
świętej Weroniki, trzymającej w unie-
sionych lekko dłoniach chustę. Niżej 
biegł napis. 

TU LEŻY VERONIKA Z MADE-
ROW PALISZOWA / UMARŁA 
DNIA 5 MAI RP 1720

MEŻNA JUDITHA NAROD 
OCALIŁA / WYSTEPNA SALOME 
NAROD SWOY ZHANBIŁA

A VERONIKA KTOREJ 
WIECZNA CHWALA - GŁOWIE 
ZBAWICIELA CZESC I MIŁOSC 
DAŁA / 

A ZAS TA VERONIKA CIAŁO 
SWE ODDAŁA - PŁOMIENIOM 
BYLE TYLKO GŁOWA OCALAŁA / 

ZIEMSKI PŁOMIEŃ ZAŁO-
SNIE CIAŁO JEJ POKRUSZYŁ / ZA 
TO PŁOMIEŃ CZYSCOWY NIE 
DOTKNIE JEJ DUSZY.

TEN KAMIEN SWEY MATCE 
POŁOZYŁ SYN.

Stałem zdumiony, nie mogąc zro-
zumieć sensu inskrypcji. Jedno było 
pewne. Weronika Paliszowa zginęła 
tragicznie, ratując Coś, co ceniła 
ponad życie. Czyżby to była tajem-
nicza Postać? Ale dlaczego tu tylko 
mowa o Głowie? Gubię się w tym 
wszystkim. Kasia musi obejrzeć 
znalezisko księdza Jana. Z zadumy 
wyrwał mnie dźwięk telefonu.

- Przyjdź koniecznie - usłyszałem 
ściszony głos Kasi - mam coś cieka-
wego. Jestem w czytelni.

Wyszedłem z katedry i skiero-
wałem się do archiwum, mieszczą-
cym się w przyległym do kościoła 
budynku dawnego pałacu biskupiego. 
Czytelnia, o ile pamiętam, jest na pię-
trze. Na schodach złapał mnie Marek 
- dyrektor placówki, a dawniej kolega 
z klasy. Uścisnęliśmy sobie dłonie.

- Trochę dziś u nas głośno - starał 
się przekrzyczeć odgłos pracujących 
za ścianą maszyn - ale z okazji jubile-
uszu coś nam kapnęło. Postanowiłem 
zrobić nową czytelnię. Tam jest kilka 
nieużywanych dotąd pomieszczeń 
- wskazał ręką w nieokreślonym kie-
runku. - Obecna jest niekiedy ciasna. 
A ty pewnie do Kasi? No to na razie.

Na przekór słowom dyrektora 
w czytelni było prawie pusto. Jednak 
kilka osób rozrzuconych po całej sali 
przerwało studiowanie rękopisów 
i wpatrywało się w kąt pokoju, gdzie 
Kasia starała się uspokoić opasłego, 
łysego faceta, który najwyraźniej usi-
łował wyrwać jej leżący na biurku 
foliał.

- Proszę pana - mówiła poirytowa-
nym głosem - ten rękopis pochodzi 

z XVII wieku, a tematem pańskiej 
pracy jest średniowiecze. Zresztą nie 
mogę go w tej chwili udostępnić, gdyż 
jest przygotowany do konserwacji. 
Proszę uspokoić się i poczekać na 
realizację zamówienia. 

- Nie będzie mi taka laleczka 
mówiła, co mam czytać. Dawaj ten 
zeszyt albo złożę zażalenie. 

Przy tych słowach wyciągnął tłuste 
łapsko, usiłując wyrwać rękopis. 

- Przepraszam - podszedłem bli-
żej - nie ma pan prawa wszczynać 
awantury. Proszę w tej chwili odejść 
od biurka.

- Nie mam prawa - jednym 
ruchem wyciągnął z kieszeni rewol-
wer - jazda, spadaj! A ty - zwrócił 
się do Kasi - dawaj ten papier albo 
uszkodzę ci fryzurkę.

W tym momencie coś zaszurało 
i ogromny portret biskupa Chri-
stiana spadł ze ściany, zakrywając 
napastnika, a równocześnie rozległ 
się stłumiony wystrzał.

- Postrzelił się - Kasia zbladła, 
wskazując ręką na podłogę. Spod 
masywnej ramy obrazu sączyła się 
wąska strużka krwi.

Dwie studentki zaczęły krzy-
czeć. Starszy jegomość na próżno 
usiłował je uspokoić. Hałas potęgo-
wał ryk maszyn. Niespodziewanie 
w drzwiach stanął Marek. Stanął 
i skamieniał, wpatrując się w całą 
scenę. Zmobilizowałem go do dzia-
łania. Wezwał pogotowie i policję, 
a tymczasem ja z czytelnikiem pod-
nieśliśmy i postawili pod ścianą 
fatalny portret. Bandyta upadając, 
strzelił sobie prosto w serce. 

- No to po nim - stwierdził Marek. 
- Co się tu właściwie stało?

W tym momencie zjawili się 
policjanci. Kazali wszystkim zostać 
na miejscu. Kasia zrelacjonowała 
przebieg wypadków. potwierdzony 

przez obecnych. Spisali nas i pozwo-
lili odejść.

- Weź ją do domu - szepnął Marek 
- ja tu muszę zostać.

Pozbierałem jej rzeczy i zaprowa-
dziłem do samochodu. Wychodząc, 
wręczyła Markowi rękopis. - Zamknij 
go w sejfie - poprosiła - na razie nie 
może być udostępniany.

***
- Biskup Christian postanowił 

nam pomóc, a to napawa otuchą - 
stwierdziła Kasia, gdy wsiedliśmy 
do samochodu. Muszę przyznać, 
że przez chwilę miałam pietra, choć 
takie scenki w naszym szacownym 
lokalu były na porządku dziennym.

- Ten bandzior gotów był cię zabić.
- Nie tak szybko - machnęła ręką 

- wiem z doświadczenia, że tacy 
wymachują bronią dla wywołania 
wrażenia. Rzeczywiście, broń miał 
nabitą. Jednak wątpię, czy naprawdę 
chciałby z niej zrobić użytek. To 
zawsze ogromne ryzyko. 

- Na szczęście - przerwałem - 
biskup Christian załatwił sprawę. 
Oznacza to, że jest po naszej stronie 
i postanowił nam pomóc. 

- Bardzo możliwe. Widać uważa 
nas za wykonawców sprawy, którą 
jemu nie dane było dokończyć. A ty 
po kądzieli jesteś Paliszem. Zastana-
wia mnie tylko jedna rzecz, a miano-
wicie, skąd ten bandyta znał sprawę, 
i czy działał sam, czy na zlecenie. 
Dlatego prosiłam Marka o ukrycie 
rękopisu. Nikt, oprócz nas, nie może 
poznać jego treści.

- Ja nie znam - odparłem - chyba 
że zechcesz mnie w tej materii oświe-
cić. - Poznałem natomiast treść epita-
fium Weroniki Palisz, które pokazał 
mi ksiądz Jan. Przyznam jednak, że 
kompletnie nie rozumiem jego treści.

Wiadomość ta wywarła na niej 
ogromne wrażenie. - Naprawdę 
poznałeś epitafium, ależ to fanta-
styczne - zawołała - to jeden z ele-
mentów łamigłówki. Może pamię-
tasz, kto był jego fundatorem?

- Syn - odparłem - „kamień ten 
położył syn” czy coś w tym rodzaju.

- Syn - powtórzyła. - Jutro przed 
pracą wstąpimy do katedry, a dziś 
oświecę cię, jak to łaskawie określiłeś. 
A teraz zjemy coś pożywnego, gdyż 
czeka nas myślenie i działanie.

***
- Przypuszczam - zaczęła Kasia, 

gdy ze stołu znikły talerze po dru-
gim daniu, a ich miejsce zajął placek 
i herbata - że autorem Kroniki Miesz-
czanina jest ktoś z rodziny Paliszów 
lub osoba blisko z nimi powiązana. Jej 
autor twierdzi, że Paliszowie przywę-
drowali z południa, prawdopodobnie 
z Czech lub Węgier. Wojciech i Elza 
zamieszkali na Podzamczu. Działo się 
to w końcu XVI lub na początku XVII 
stulecia. Wojciech był stolarzem i sny-
cerzem. Pracował na potrzeby zamku 
oraz wykonywał meble na zamówienie 
mieszczan. Mieli siedmioro dzieci, 
z których tylko dwoje dożyło wieku 
dorosłego. Byli to syn Józef, który 
przejął warsztat po ojcu, oraz córka 
Anna, która została żoną bednarza.

Józef z kolei miał trzech synów: 
najstarszego Wojciecha, który zgod-
nie z rodzinną tradycją został stola-
rzem, średniego Erazma - znanego 
nam księdza, oraz najmłodszego 
Joachima - miejskiego medyka 
i astrologa.

Paliszowie byli katolikami, czym 
narazili się grafowi. Jednym z usu-

niętych przez niego rajców był wła-
śnie Joachim. Mocno zaangażował 
się w awanturę, broniąc innego 
kolegi, też niesłusznie usuniętego. 
Został wraz z bratem Erazmem ujęty 
i publicznie stracony.

- A więc Erazm nie zginął w poża-
rze - przerwałem - czy Weronika był 
jego matką?

- Tak - odparła - Weronika była 
żoną Józefa i matką całej trójki. Ona 
to, widząc płonącą kaplicę, wbiegła 
do środka, aby uratować to, co graf 
chciał zniszczyć.

- Czy dowiem się wreszcie, co to 
było?

- W Hiszpanii i we Włoszech 
popularne były figury w typie El 
Pasa, czyli figury mające rzeźbione 
głowy, dłonie i stopy, przytwierdzone 
do wykonanego z materii korpusu. 
Ubierano je w prawdziwe szaty, co 
dawało złudzenie żywej postaci. 
Tworzyli je często wybitni rzeźbiarze, 
a one cieszyły się wielkim kultem.

- W Barcelonie - przypomniałem 
- w Wielkim Tygodniu są niesione na 
olbrzymich platformach. Święto reli-
gijne i atrakcje dla turystów, którzy 
zjeżdżają tu z całego niemal świata. 

- No właśnie. To była owa tajem-
nicza Postać, o której wspominał 
Borastus. Oczywiście najważniejsza 
tu była głowa. Nasza figura przed-
stawiała Chrystusa Nazareńskiego. 
Głowa Jego była ponoć niezwy-
kle piękna, wzbogacona rubinami 
umieszczonymi w cierniowej koro-
nie niby krople krwi oraz kilkoma 
brylantami sprawiającymi wrażenie 
łez spływających po świętej Twarzy. 
Ponadto sama rzeźba była prze-
piękna. Rozumiesz więc, dlaczego 
przeor Pustelników, jak i Weronika, 
ratowali głowę. Reszta była mniej 
istotna. Każdy snycerz bez trudu 
mógł dorobić nowe kończyny.

- I co było dalej? - dopytywałem 
się jak dziecko, zafascynowane bajką. 

- Ofiara dzielnej Weroniki nie 
poszła na marne. Relikwia ocalała, 
groziła jej jednak konfiskata. Woj-
ciech nie mógł jej przechować, był 
bowiem pierwszym podejrzanym. 
Zresztą całe miasto żyło jeszcze 
w strachu. 

Pożar wybuchł w dzień targowy. 
Na rynku sprzedawał beczki wuj 
Wojciecha, jak pamiętasz, mąż jego 
ciotki Anny. Ukrył Głowę w jednej 
z beczek i wywiózł z miasta. Obie-
cał przechować skarb i oddać, gdy 
nadejdą lepsze czasy. Niestety, autor 
naszego dzieła ze względów bezpie-
czeństwa nie podał nazwiska bedna-
rza ani nazwy miejscowości.

- No to klops. Jesteśmy w punkcie 
wyjścia.

- Niekoniecznie. Poprosimy 
księdza Jana, by skontaktował nas 
z proboszczami sąsiednich parafii. 
W wielu zachowały się księgi zmar-
łych. Może znajdziemy Annę z Pali-
szów, a potem rozejrzymy się. Nie 
mogli mieszkać daleko, skoro bywali 
na targu.

- Jesteś genialna. Zaraz zadzwonię 
do księdza Jana. Jutro złożymy mu 
wizytę.

CDN
PS. W numerze październikowym 
Głosiciela wkradła się pomyłka. 
Zamiast słów: „Przodkowie wuja 
i mojej żony…” w pierwszym aka-
picie, winno być: „Przodkowie wuja 
i mojej mamy…”. Za ten błąd redak-
cyjny przepraszamy.

Ewa Jednorowska

Głowa

Figura Chrystusa Nazareńskiego przy ul. Jagiellońskiej w Zakliczynie
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Punktem wyjścia do po-
niższych rozważań, a także 
zachętą do pogłębienia 
i rozszerzenia wiedzy na 
temat szantażu emocjo-
nalnego stała się dla mnie 
lektura wywiadu Marianny 
Fijewskiej z 46-letnią wy-
chowanką pewnej rodziny 
zastępczej, zamieszczo-
nego 23 lipca br. Autorka 
– jako redaktor – współ-
pracuje z Wirtualną Polską 
w zespole Social Media od 
początku 2017 r. i zajmuje 
się tematami społeczny-
mi. Do samego wywiadu 
pragnę powrócić w dalszej 
części artykułu. 

Drugim ważnym źródłem 
informacji stał się wywiad w Eks 
Magazynie, który przeprowa-
dziła Joanna Jałowiec z Piotrem 
Mosakiem – psychologiem, spe-
cjalistą terapii związków z Cen-
trum Psychoterapii Psycholog.
com.pl. W wywiadzie dzieli się 
z redaktor naczelną swoją wiedzą 
teoretyczną, i, co ważne, swoim 
ogromnym doświadczeniem 
w pracy psychoterapeuty z ofia-
rami szantażu emocjonalnego. 

Z szantażem emocjonalnym 
spotykamy się w swoim życiu, 
rodzinie, w małżeństwach, pomię-
dzy bliskimi przyjaciółmi. Może 
on także występować wśród part-
nerów życiowych; jest też prakty-
kowany nawet przez dzieci. Często 
nie zdajemy sobie nawet sprawy, 
że ulegamy takiemu manipulowa-
niu – emocjonalnemu szantażowi. 
Ów szantaż występuje najczęściej 
w stosunkach rodzinnych, właśnie 
ze względu na bliskie relacje. Emo-
cjonalny szantaż polega głównie 
na wpędzaniu kogoś w poczucie 
winy, aby uzyskać swoje cele. 
I „podległa” osoba będzie robić 
wszystko, czego chce szantaży-
sta, żeby nie czuć się źle. Jakże 
częsty zarzut szantażującej matki: 
„To ja dla ciebie tak się poświę-
cam, a ty nie chcesz…”. Szantaż 
emocjonalny można nazwać pew-
nego rodzaju grą. „Grą”, ponie-
waż, jak sama nazwa nam podpo-
wiada, gra się komuś na emocjach 
i wpędza się go w poczucie winy. 
Taki mechanizm szantażu raczej 
nie zadziała w relacjach z obcą 
nam osobą. W takich sytuacjach 
możemy po prostu odmówić, czy 
nawet wyśmiać taką próbę.

Szantażem emocjonalnym 
może być także manipulowanie 
prośbami. Przykład: „Bardzo cię 
proszę, zrób to. Ale jeśli odmówisz, 
to będę taka smutna, nieszczę-
śliwa, tak się na tobie zawiodłam, 
tak mi przykro, że nawet tego nie 
jesteś w stanie dla mnie zrobić”. 
W normalnych relacjach, w sytu-
acjach, gdy przedstawiamy komuś 
prośbę, musimy się liczyć z moż-
liwością odmowy, niespełnienia 
prośby. Zakładamy, że usłyszymy 
„nie”. Natomiast szantażysta emo-
cjonalny na taką odmowę reaguje 
oburzeniem, pokazuje jak mu źle. 
Prośba staje się więc wymaganiem, 
bo jak nie, to będą „koszty emo-
cjonalne”. Szantażysta postępuje 
tak, że jeśli nie damy mu tego, 

czego chce, to poniesiemy karę 
niespełnienia jego potrzeb. 

Należy rozróżniać postawę 
egoisty od zachowania egocen-
tryka. Ten pierwszy dba przede 
wszystkim o siebie, nie chce jed-
nak psuć relacji z innymi. I, jak 
uważa Piotr Mosak, tak pojmo-
wany i zdefiniowany egoizm jest 
w sumie czymś dobrym. Natomiast 
egocentryk uważa się za osobę 
najważniejszą na świecie, i liczą 
się tylko jego potrzeby, a inni 
mają spełniać jego zachcianki, 
pełnić rolę służalczą. I to właśnie 
najczęściej egocentrycy stają się 
szantażystami emocjonalnymi. 
Ich charakterystyczną cechą jest 
też fakt, że nie są uczciwi. Skoro 
są najważniejsi, to idą po trupach 
do celu. 

Ciekawe są jego obserwacje 
z własnej praktyki psychotera-
peuty na temat zachowań i wła-
snych odczuć osób szantażo-
wanych emocjonalnie. Często 
zdarza się, że taka osoba przez 
wiele lat nie zauważa, by działo 
się coś złego. I cały czas myśli, że 
być może coś zrobiła źle, zawio-
dła męża czy mamusię. Dopiero 
kiedy zaczyna ponosić dodatkowe 
koszty, np. traci znajomych, pie-
niądze, własny wolny czas, nastę-
puje etap przejrzenia na oczy. Te 
dodatkowe  czynniki, inne niż te 
emocjonalne, stanowią przełom 
w ich życiu. „Takie osoby przy-
chodzą do mnie i nawet  nie wie-
dzą, co powiedzieć. »Przecież tej 
matce się należy, tyle lat się mną 
opiekowała«. Często są bardzo 
pogubione w tym, co czują”. 

Ciekawa jest odpowiedź na 
pytanie o genezę powstawania 
roszczeniowych postaw przy-
szłych szantażystów emocjo-
nalnych. „Po wielu latach pracy 
w zawodzie, mogę powiedzieć, że 
wiele cech to genetyka. Rodzimy 
się z pewnym bagażem, który 
nosimy w sobie i to jest 50 proc., 
a drugie 50 proc. to wpływ środo-
wiska i wychowania. Szantażystę 
emocjonalnego można rozpoznać 
już w przedszkolu. To dzieci, 
które wszystko innym odbierają, 
a same nie rozumieją, że trzeba 
coś dać. (…) Rodzice niekiedy 
pozwalają takiemu dziecku na 
szantażowanie, a ono szybko się 
uczy, jak manipulować innymi”. 

Inne ciekawe informacje znala-
złem w wypowiedziach Tomasza 
Nęckiego, lekarza, absolwenta 

Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, zamieszczonych 
na stronie poradnik zdrowie.
pl, i poświęconych szantażowi 
emocjonalnemu. Autor zauważa, 
że poprzez działanie na emo-
cje ofiary osoba szantażująca 
chce po prostu uzyskać swoje 
cele. Według niego, z szantażem 
emocjonalnym związane jest 
pojęcie mgły (angielskie FOG, 
stanowiące skrót od trzech słów – 
Fear – bojaźń, lęk, strach;  Obliga-
tion  – obowiązek, przymus; oraz 
Guilt – wina). „Mgła wynikająca 
z szantażu emocjonalnego to nic 
innego, jak »zamaskowywanie» 
ostatecznego przekazu, który 
ma wywołać w ofierze strach, 
uczucie winy oraz poczucie obo-
wiązku”. Wszelkie komunikaty 
wysyłane do ofiary, które wywo-
łują u niej nieprzyjemne uczucia 
i mają sprawić, by ofiara postąpiła 
w oczekiwany przez szantażystę 
sposób, należy uznać za przejawy 
szantażu emocjonalnego. Autor 
uważa, że nie wszyscy ludzie, 
którzy szantażują emocjonalnie 
innych działają w pełni świado-
mie. Mogą zdarzyć się sytuacje, 
kiedy sam szantażysta nie zdaje 
sobie sprawy z tego, że jego komu-
nikacja z innymi ludźmi nie prze-
biega prawidłowo.  

Ciekawie przedstawia się kla-
syfikacja postaw przybieranych 
przez ludzi szantażujących emo-
cjonalnie innych. Otóż specjali-
ści zajmujący się zagadnieniem 
szantażu emocjonalnego wyróż-
niają cztery różne postawy, które 
mogą przybierać osoby stosujące 
tę formę manipulacji. Pierwszą 
z nich określa się jako prokurator. 
Jego szantaż wydaje się najbardziej 
oczywisty i stosunkowo łatwo go 
rozpoznać. Każdy przejaw oporu 
wywołuje w nim złość. Niedosto-
sowanie się ofiary do żądania pro-
wadzi do jawnej złości prokuratora 
przejawiającej się agresją – czynną, 
np. w postaci gróźb („aktywny 
prokurator”) lub bierną, np. mil-
czenie („prokurator bierny”). Za 
przykład takiej postawy proku-
ratora może służyć stwierdzenie: 
„Jeśli kiedykolwiek skontaktujesz 
się ze swoim poprzednim partne-
rem, to cię skrzywdzę”. Prokurator 
dąży do takiego związku, w któ-
rym to tylko on rządzi, wierzy 
w słuszność tego, co robi, i w to, 
że tylko on ma prawo realizować 
swoje pragnienia. 

Drugą postawę nazwano 
biczownikiem. W tym przy-
padku ofiara jest przekonywana, 
że jeśli nie spełni wymaganych od 
niej oczekiwań, to… szantażysta 
doświadczy jakiegoś cierpienia, 
np. smutku czy przygnębienia. Za 
przykład może posłużyć zdanie 
kierowane do ofiary: „Jeżeli zde-
cydujesz się na wyjazd beze mnie, 
to będzie mi strasznie przykro, 
możliwe nawet, że się załamię”. 
W swoim postępowaniu przy-
pomina trochę postawę małego 
dziecka: „Jeśli nie pozwolisz mi 
obejrzeć filmu, to przestanę oddy-
chać i umrę”. Mogą oni oczeki-
wać, że ofiara postara się zrobić 
wszystko, by poprawić ich nastrój. 
Tej grupie szantażystów emocjo-
nalnych dosyć trudno przycho-
dzi branie odpowiedzialności 
za swoje życie, a za wszystko to, 
co się im przydarza obarczają 
innych.

Cierpiętnik z kolei reprezentuje 
następną postawę osób stosują-
cych szantaż emocjonalny. Mogą 
oni  oczekiwać, że ofiara postara 
się zrobić wszystko, by popra-
wić ich nastrój. Spodziewają się, 
że u ofiary pojawią się poczucie 
winy i odpowiedzialności za stan 
cierpiętnika. Cierpiętnicy są nie-
zwykle uczuleni na stan swojego 
samopoczucia, a nieumiejętność 
rozpoznania ich stanu, postrze-
gają jako  obojętność z naszej 
strony. Do perfekcji opanowali grę 
„Zgadnij, co mi zrobiłeś!”. Chociaż 
pozornie wydają się słabsi, to nie-
którzy uważają ich za „skromniej-
szą odmianę tyranów”. Odwołując 
się skutecznie do naszych postaw 
opiekuńczych, wykorzystują je 
bezlitośnie. Jeśli pomożemy im 
„tylko ten jeden raz”, to na nim 
nie poprzestaną. 

Czwartą postawę reprezentuje 
kusiciel. Zgodnie z tym określe-
niem kusiciele starają się nakłonić 
ofiary do postępowania zgodnie 
z ich oczekiwaniami, wspominając 
o czekającej nas nagrodzie. Ilustra-
cją może być zdanie: „Jeśli zrezy-
gnujesz ze spotkań z przyjaciółmi 
i poświęcisz mi więcej czasu, to 
wtedy w naszym związku zacznie 
się wreszcie lepiej układać”. Ofiara 
jest przekonana, że gdy ulegnie 
szantażyście, ten spełni jej obiet-
nicę. Jednak te „oferty” pojawiają 
się tylko po to, by to jedynie oni 
uzyskali to, czego chcą. A nasze 
pragnienia, by otrzymać to, co 
nam obiecali?  Dopiero wielo-
krotne rozczarowanie powoduje, 
że zdajemy sobie wreszcie sprawę, 
że jesteśmy emocjonalnie szanta-
żowani. Na ogół nie pamiętamy, 
że kusiciele nigdy nie dają nic za 
darmo. 

Specjaliści zajmujący się tema-
tyką szantażu emocjonalnego 
podkreślają, że jego istotą jest 
„wywoływanie negatywnych 
emocji w sytuacji, gdy ktoś nie 
chce postąpić zgodnie z wolą 
tego, który go stosuje. Przytło-
czenie bliskiej osoby silnymi 
i nieprzyjemnymi emocjami 
sprawia, że szantażyści bardzo 
często stawiają na swoim”. Szcze-
gólnie daje to efekty na poziomie 
rodzic – dziecko. W tych relacjach 

szantaż emocjonalny bywa stoso-
wany jako metoda wychowawcza. 
Stosując ten sposób wychowania, 
nie zdają sobie sprawy, jak takie 
zachowania wpływają destrukcyj-
nie na dziecko. Może to mieć też 
negatywne efekty w postaci zabu-
rzeń  postrzegania samego siebie 
albo też przenoszenia takich wzor-
ców na bliskie relacje w dorosłym 
życiu. Zdarza się też, że rodzice 
zaczynają stosować szantaż emo-
cjonalny w sytuacji, gdy tracą kon-
trolę nad własnym dzieckiem – na 
przykład gdy opuści dom. Gdy nie 
mogą się pogodzić z ich usamo-
dzielnieniem, zaczynają stosować 
szantaż emocjonalny, by różnymi 
metodami wpływać na ich plany 
życiowe czy też częstotliwość 
odwiedzin.

„Ona nigdy nie biła mnie przy 
nim, ale pamiętam taką sytu-
ację, jak skończyłam 18 lat i tata 
powiedział, że mogę już zacząć 
oglądać razem z nimi filmy, które 
leciały po 20. A mama była prze-
ciwniczką telewizji. (…) Więc 
wpadła w furię. I wtedy właśnie 
zrobiła to, co często robiła, jak 
chciała wymóc coś na nas – upa-
dła na ziemię i udawała zapaść. 
Aż w końcu ojciec powiedział: » 
Zosia, spokojnie. Będzie tak, jak 
mówisz«. Wtedy ona wstawała, 
jak gdyby nigdy nic, i wracała do 
tego, co robiła wcześniej”. 

Marta, bohaterka wywiadu 
Marianny Fijewskiej, dora-
stała w warszawskiej kamienicy 
z mamą, ojcem, dziadkiem i młod-
szym bratem. Po śmierci dziadka 
i odejściu ojca od rodziny, brata 
zabrała milicja do domu dziecka. 
Matka zaczęła pić, nie zajmowała 
się córką, wychowywała się więc  
na ulicy. W wieku 7 lat  trafiła 
do domu dziecka. Gdy miała 10 
lat trafiła do rodziny zastępczej 
prowadzonej przez małżeństwo 
nauczycielskie. Wraz z nią rodzice 
adoptowali jeszcze czterech chłop-
ców z domu dziecka. W swoim śro-
dowisku uważano ich za porządną 
rodzinę. Marta szybko i boleśnie 
poznawała prawdę. Adopcja nie 
była spowodowana ani powoła-
niem, ani miłością. Motywem 
zaś były pieniądze, które państwo 
dawało na utrzymanie tej rodziny 
zastępczej. 

Cała piątka dzieciaków tra-
fiła do tej rodziny z całym baga-
żem swoich dotychczasowych 
doświadczeń, nawyków wyni-
kających z braku opieki i błę-
dów popełnionych przez biolo-
gicznych rodziców. Adopcyjni 
rodzice, szczególnie matka i bab-
cia wychowywali ich według tego 
„co było napisane w podręczni-
kach”. Obie uważały, że źle wycho-
wana dziewczyna może przynieść 
rodzinie największy wstyd. Sama 
przyznaje w wywiadzie: „I ja cały 
czas odczuwałam takie piętno. 
Piętno bycia dziewczyną”. Nato-
miast jej braciom wiele sprawek 
uchodziło na sucho. Wobec niej 
matka stosowała różnego rodzaju 
szykany, kary za  byle jakie nie-
dociągnięcia. Była także bita 
przez matkę pejczem po nogach. 
Nie miała się też komu poskar-
żyć. Szukała wsparcia u swojego 

Antoni Góral

Szantaż emocjonalny – czym jest i jak go rozpoznać
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adopcyjnego taty. Ale efektem 
były jego kłótnie z żoną. Ojciec 
trzaskał więc drzwiami i zamykał 
się w swoim pokoju. 

Mimo to uważa, że to on ją 
bardzo kochał. Z chwilą pojawie-
nia się Marty w ich domu przelał 
na nią swoją miłość. „Tak jakby 
zapomniał o mamie i może dla-
tego ona mnie tak nienawidziła”. 
Jednak i on nie umiał okazywać jej 
rodzicielskiej czułości. Ale poma-
gał jej w nauce, chodził na wywia-
dówki. Ona jednak pragnęła, by ją 
po ojcowsku przytulił. Na pytanie 
Marty, dlaczego tego nigdy nie 
zrobił, odpowiedział: „A co by 
ludzie pomyśleli, jakbym ja, obcy 
facet, sadzał sobie na kolanach 
młodą dziewczynkę?”.

Marta uważa, że jej adopcyjni 
rodzice pobrali się z rozsądku, nie 
z miłości. Ich małżeńskie nieporo-
zumienia, kłótnie (szczególnie po 
pojawieniu się Marty w ich domu) 
spowodowały, że nie mógł już 
wytrzymać takiej sytuacji. Posta-
nowił więc odejść. I… powiesił 
się. A później jeszcze dwóch jej 
przybranych braci odebrało sobie 
życie w ten sam sposób. Mimo że, 
jak sądzi Marta, każdy z nich miał 
swoje problemy, to jednak ona 
w sercu o wszystko oskarża swoją 
mamę. „Ona wywierała na całej 
rodzinie straszną presję, chciała, 
żeby wszyscy byli od niej zależni”. 
Dwaj pozostali bracia (35 i 40 lat) 
mieszkają teraz w swoich domach, 
samotni, bez rodzin. „Ona jest 
całym ich życiem. Od niej się nie 
da odejść, można tylko umrzeć”. 
Gdy stała nad grobem brata, 
który się powiesił, usłyszała od 
matki: „Ty będziesz następna”. 

Marta ma teraz własną rodzinę. 
Z chwilą, gdy poznała swojego 
męża, wiedziała, że on ją ura-
tuje, uwolni od tego toksycznego 
związku z matką. Gdy urodziła 
pierwsze dziecko, matka w szpi-
talu powiedziała z wyrzutem: 
„Jaką będziesz matką, jak ty nie 
umiesz dawać nikomu miłości?”. 
Przeraziły ją te słowa, gdyż nie 
wiedziała czy sobie poradzi. „Ale 
ta miłość przyszła i wiem, że nigdy 
nie będę taką matką, jaką ona była 
dla mnie”. 

Obecnie spotykają się cza-
sem na ulicy, ale wtedy Marta 
odwraca od niej wzrok, gdyż boi 
się spojrzenia matki. I sama dziwi 
się, jak ona – 46-letnia kobieta 
– zachowuje się tak, jakby „pod-
kulała ogon, jak dziecko”. Poru-
szające dla mnie było jej zdanie 
w wywiadzie: „Dzieci poznały 
moją mamę jak były mniejsze, 
do dziś mi mówią: mamusiu, to 
nie jest człowiek”.

I teraz warto powrócić do roz-
terek pacjentek, o których opo-
wiadał terapeuta Piotr Mosak. 
One po wielu latach doświad-
czania szantażu emocjonalnego, 
toksycznych i niszczących relacji 
próbowały się od tego uwolnić 
i przychodziły do niego z prośbą 
o pomoc. Ale wciąż tkwiła w nich 
„zadra uzależnienia” od szantaży-
sty. Potwierdzeniem niech będą 
słowa Marty z wywiadu: „Ale czy 
ja odeszłam do końca? Nie wiem. 
Mieszkam w tej samej miejscowo-
ści, też jestem nauczycielką tak jak 
mama i myślę… myślę, że gdyby 
mamie pogorszyło się zdrowie 
i trzeba było ją myć, zajmować 
się nią, to poszłabym tam jako 
pierwsza”. 

Pan Robert Flakowicz z Zakli-
czyna pochwalił się w redakcji 
swoim rodzinnym albumem. 
Wśród wielu pamiątek rodzin-
nych są i prawdziwe perełki 
archiwalne, jak te, które 
prezentujemy na naszych 
łamach.

Jedna z nich to zdjęcie z I wojny 
światowej z postoju wojsk ck na 

Rynku, uwagę zwraca sznur ciężaró-
wek zdążających od ul. Mickiewicza.

Drugi dokument stanowi bardzo 
cenną pamiątkę, bowiem jest to kore-
spondencja św. Jana Pawła II z ciocią 
pana Roberta, tj. nadesłana pocz-
tówka z Watykanu i podziękowanie 
z podpisem kard. Karola Wojtyły 
po Jego mianowaniu przez papieża 
Pawła VI na arcybiskupa - Metro-
politę Krakowskiego.  (mn)

Jest na końcowym etapie groma-
dzenia materiałów dotyczącego histo-
rii Zakliczyna, Melsztyna – grodu 
i zamku nad Dunajcem, Lusławic, 
Filipowic, Gwoźdźca, Paleśnicy, 
Stróż, Wesołowa. Pragnie przed-

stawić zakliczyńskie tereny podczas 
walk i wojen oraz wybrane postacie 
zakliczyńskiej ziemi. Całość poparta 
bibliografią i materiałem źródłowym. 

21 listopada o godz. 17:30 
w czytelni czasopism w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej przy ul. Kra-
kowskiej 4 odbędzie się promocję 
jego najnowszej książki pt. „Tarno-
wianie na drodze do niepodległości 
1914-1918”. Zrecenzowała ją prof. dr 
hab. Anna Tokarska z Uniwersytetu 
Śląskiego (związana z Tarnowem 
- jej tato, śp. prof. dr hab. Andrzej 
Kunisz - był w latach 50. XX w. kie-
rownikiem Archiwum Państwowego 
w Tarnowie, a potem organizował 

katedrę na Uniwersytecie Śląskim). 
Każdy obecny na spotkaniu otrzyma 
gratis tę książkę - zapewnia pan 
Paweł.

Powyżej prezentujemy kilka 
unikalnych fotografii (w dyspozy-
cji ponad 30 skanów), które autor 
planuje umieścić w swoim wydaw-
nictwie o Zakliczynie. Kibicujemy 
pomysłowi, wszak tego typu opra-
cowań jak na lekarstwo.  (mn)

Wybrane 
z albumu

Wartościowa praca czeka na wydanie

Pan Paweł Glugla, nasz stały korespondent z Tarnowa, autor wie-
lu tekstów historycznych i znawca XIX-wiecznej historii Tarnowa 
i okolic, nosi się z zamiarem napisania pracy dot. Zakliczyna. 
Roboczy tytuł książki to: „Zakliczyn i okolice w starych źródłach”.

Moździerz 30,5 cm. pod Zakliczynem

Kuchnia polowa w Zakliczynie„Most w Melsztynie. 1915 r,

Dowództwo budowy mostów w Zakliczynie
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Z archiwum rodziny Mietelskich…
W redakcji gościliśmy prof. Marka Mietelskiego, krakowianina, 

pianistę, pedagoga, emerytowanego wykładowcy Akademii 
Muzycznej w Krakowie, odwiedzającego swoje rodzinne strony 

od czasu do czasu. Regularnie korespondującego z naszą redakcją. Pan 
profesor pomieszkuje, najczęściej latem, w rodzinnym domu przy ul. 
Mickiewicza 35, w tzw. „organistówce” (wcześniej mieściła się tutaj szkoła 
parafialna), zakupionym w roku 1893 przez jego dziadków - Józefa i Anto-
ninę Mietelskich. Pan Józef był organistą w pobliskim kościele parafialnym 
pw. św. Idziego opata.

W rodzinnym archiwum państwa Mietelskich znajdują się prawdziwe 
perełki. Część z nich publikowaliśmy już na naszych łamach. Poniżej 
kolejna partia fotografii, niektóre autorstwa zakliczyńskiego Zakładu 
Fotograficznego „Marja”.

Zakliczyn n/D. – autobusy na Rynku – lata 30. XX w. Wszystkie trzy autobusy są wyprodukowane po 1928 r. w USA.
Pierwszy z lewej (stojący przodem) to (najprawdopodobniej) Ford Model AA. Świadczy o tym obrys chłodnicy (boczne ściany nie są pionowe, 
tylko lekko wypukłe, a górna „warga” ma na środku dziobek w dół). Poza tym koło zapasowe na dachu jest tłoczone, blaszane - typowe dla 
Fordów AA z lat 1928-33. Z kolei przednia szyba kabiny jest pionowa (bez pochylenia), z czego Ford się wycofał w roczniku 1930. 
Dwa z prawej różnią się tylko długością i rozstawem osi, ale to akurat wśród ciężarówek jest regułą do dziś. Mają tzw. artyleryjskie koła (obrę-
cze przykręcane do 6-ramiennej odlewanej piasty), wprowadzone do amerykańskich ciężarówek (a te auta wyszły z fabryki jako ciężarówki) 
w połowie lat 20-tych. Najprawdopodobniej karoserie autobusowe (od przedniej szyby począwszy, bo maska jest fabryczna, amerykańska) dla 
nich wykonała krakowska firma Orlicki. Podwozia pochodzą z firmy Federal, a Orlicki karosował je masowo dla wielu polskich użytkowników 
- kilka sztuk jeździło w krakowskim MPK. Ale autobusy Federal Six A6 dla MPK (zbudowane przez Orlickiego w 1930 r.) miały jeszcze pionowe 
przednie szyby, a te mają już lekko pochylone - czyli są ciut nowsze. Typowe dla ciężarówek Federal jest umieszczenie plakietki z nazwą produ-
centa na bocznej pokrywie silnika, nad żaluzjami, co widać na środkowym (krótszym z dwóch Federali) autobusie. 
Tak czy inaczej zdjęcie datowałbym ostrożnie na początek lat 30-tych (1931-32, może 1933), a nie na lata 20-te. Michał Mietelski

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w pierwszą rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego - 12.05.1936
Publiczność przed szkołą powszechną podczas jakiejś uroczystości. Na pierwszym planie 
pośrodku siedzi zakliczyński proboszcz ks. dziekan Jan Szczerbiński – lata 30. XX w.

Paleśnica – Jubileusz 50-lecia pracy p. Andrzeja 
Gruszki - 29.10.1929. Kierownikiem Szkoły w Pale-
śnicy od 1879 r. był Andrzej Gruszka, człowiek wielce 
zasłużony nie tylko dla rozwoju i utrzymania oświaty 
na naszym terenie, ale i dla rozwoju gospodarczego 
i kulturalnego parafii paleśnickiej. To on był inicjato-
rem i założycielem Czytelni Oświaty Ludowej, którą 
prowadził samodzielnie przez 32 lata. To on również 
przyczynił się do założenia Kółka Rolniczego jak i Kasy 
Oszczędności. Nie ma zatem nic zaskakującego w de-
cyzji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
o przyznaniu mu tytułu dyrektora szkoły w 1923 r.
29 października 1929 r. w szkole miała miejsce wielka 
uroczystość – 50-lecia pracy Andrzeja Gruszki w Pa-
leśnicy. Na jubileusz przybyli znajomi szacownego 
jubilata na czele z inspektorem Sawickim. Jak donosi 
sam Gruszka: „zabawa trwała do późnego wieczora”. 
Kilka dni później, bo 1 listopada, pan Andrzej udał się 
na zasłużoną emeryturę. Odszedł ze stanowiska na 
własną prośbę.
(Źródło: od dyrektor Szkoły Podstawowej w Paleśnicy 
p. Agnieszki Pomikło – 27.10.2018). We wcześniejszej 
rozmowie telefonicznej p. Agnieszka Pomikło po-
wiedziała mi, że na tym zdjęciu znajduje się również 
jej pradziadek, a także hr. Maria Stecka. Ja na tym 
zdjęciu identyfikuję po stronie lewej – mniej więcej 
w połowie wysokości grupy (nad parą Jubilatów 
z 1931 r. w Zdoni - zdjęcie również załączam) – obie 
moje ciotki: Kazimierę i Cecylię Mietelskie, a także 
nad nimi, nieco na prawo za cwikierem – Franciszka 
Łabno. Marek Mietelski, 5.11.2018
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Jarmark w Zakliczynie – 21.08.1931

Budynek szkoły powszechnej. Uroczystość poświęcenia sztandaru szkolnego – 3.05.1936

Uroczyste śniadanie (?) w szkole powszechnej – wśród nauczycieli druga od lewej p. Zofia 
Łącka, następnie ks. Wojciech Pierzga (katecheta), jako przedostatnia - Kazimiera Mietelska 
- lata 30. XX w.

Zdonia – Jubileusz – 7.11.1931. Za parą Jubilatów stoi zakliczyński proboszcz - ks. Jan Jasiak, nad nim na lewo moja ciotka - Kazimiera. U samej góry pośrodku za cwikierem Franciszek Łabno.
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Stare czasopisma przed wielu 
laty podawały przeróżne 
legendy, powiastki i zdarzenia. 
Półtora wieku temu w perio-

dyku pt. „Opiekun Polskich Dzieci” 
wydawanym we Lwowie, ukazała 
się powiastka zatytułowana: Kto się 
sam przechwala - ten najczęściej mało 
wart. Zdarzenie prawdziwe. Owo 
zdarzenie, jak sam autor zapewniał, 
miało miejsce autentycznie, a wyda-
rzyło się w okolicach Zakliczyna.

Wydawcą i redaktorem odpowie-
dzialnym „Opiekuna Polskich Dzieci” 
był Aleksander Kisielewski, a dru-
kowano go w drukarni dr. Henryka 
Jasieńskiego we Lwowie.

W winiecie owego czasopisma 
zawarto mądry i jakże aktualny 
wiersz. Zacytujmy go:

Trzeba będzie ważyć, służyć,
Milczeć, cierpieć i wojować.
I nie jedno miłe zburzyć
A inaczej odbudować...
Kto tam zgadnie, gdzie osiądziesz.
Jaką wodą w świat popłyniesz,
W której stronie walczyć będziesz,
I od czyjej broni zginiesz ?
Wyleć ptakiem z tego gniazda,
Miłać będzie taka jazda,
Spojrzeć z góry na twą ziemię.
I rodzinne twoje plemię...
Wczytajmy się w ową powiastkę. 

Pisownię pozostawiam w oryginal-
nym brzmieniu.

Powiastka
Kto się sam przechwala - ten 

najczęściej mało wart. Zdarzenie 
prawdziwe

„W pięknej wsi nad rzeką Dunaj-
cem, niedaleko od naszych ojczystych 
gór karpackich wśród cienia starych 
lip stał dwór drewniany już od staro-
ści pochylony. 

W domu tym od początku jego 
istnienia mieszkać musieli zawsze 
ludzie poczciwi, bo jak to sobie naj-
starsi gospodarze we wsi opowia-
dali, nie było nigdy takiego, coby na 
nich wyrzekał, owszem tak dziada 

jak i ojca teraźniejszego dziedzica 
wychwalali wszyscy, a wspomina-
jąc o nich, zawsze mawiali: „Toć to 
byli dobrzy i uczciwi panowie, daj 
im Panie Boże niebo!” - Stary Jan 
mawiał nieraz, „że mu ojciec jego, 
który wojował jeszcze z ś.p. panem 
rotmistrzem pod Kościuszką opo-
wiadał różne piękne rzeczy o mm 
jak to razem bili Moskala, jak razem 
byli w niewoli, jak potem powróciw-
szy do domu dostał kawał gruntu, 
porządną chałupę, dwie krowy, dwa 
konie, - jak potem pan rotmistrz – 
chociaż już żonaty poszedł z cesa-
rzem Napoleonem na Moskala 
i więcej nie wrócił tylko jakiś pan 
przywiózł wdowie dużo po nim 
papierów, dwa piękne złote ordery 
i pałasz. Nieboszczka stara nasza 
pani (chowała). To wszystko jakby 
jakie świętości i często pokazywała 
starszym gospodarzom i synowi, któ-
remu mawiała: „Pamiętaj Stasiu, byś 
był tak poczciwym jak twój Ojciec 
i byś tak kochał Ojczyznę i twoich 
poddanych jak on”. I doczeka się też 
zacna matka pociechy z syna, bo go 
sama jeszcze wyprawiła w roku 1831 
na wojnę z Moskalami, a po skończe-
niu jej powitała także ozdobionego 
krzyżem wojskowym i oficerem uła-
nów spod Dwernickiego”.

Obecny dziedzic tej wsi pan 
Michał wstąpił zupełnie w ślady 
dziada i ojca. Jak tylko bowiem zasły-
szał o wojnie z Moskalami za Wisłą, 
tak zaraz po świętach Wielkanocnych 
w roku 1863 domu pozostawił żonę 
i poszedł wraz z innymi i zaciągnął 
się w szeregi narodowe. W domu 
pozostawił żonę i dwoje dzieci Wła-
dzia i Zosię i oddał ich cały majątek 
pod opiekę kochającej go nad życie 
gromady, z której kilku młodszych 
poszło z nim na wojenkę.

Starszy Władzio miał lat 11, 
a Zosia 9. Odjeżdżając sprowadził 
z Krakowa zdolnego nauczyciela, 
a przycisnąwszy dzieci czule do serca, 
napomniał, by się pilnie uczyły i słu-
chały mamy i nauczyciela. Władzio 
płakał rzewnie przy pożegnaniu 
i uroczyście przyobiecywał, że zawsze 
będzie pilnym i grzecznym, Zosia zaś 
nic nie mówiła, tylko całując ręce ojca 
kochanego, postanowiła sobie święcie 
wypełniać jego wolę.

Mijał tydzień za tygodniem, 
a od ojca przychodziły ciągle listy, 
w których donosił, że szczęśliwie 
odbył bitwę pod Kobylanką w dniu 
6-tym maja, w której nasi na głowę 
pobili Moskali, że potem wstąpił do 
oddziału Marcina Lelewela, jednego 
najsławniejszych dowódców naszych, 
z którym kilka szczęśliwych odbył 
bitew. W każdym liście obok opisu 
bitew i marszów były czułe pytania 
o zdrowie żony, dzieci, sług i gospo-
darzy ze wsi. Władzia i Zosię w każ-
dym liście napominał, by pilnością 
i posłuszeństwem osładzali drogiej 
matce dni jej samotności.

Z niecierpliwością wyglądano 
zawsze listu od kochanego ojca. A gdy 
matka na każdy list zaraz odpisywała, 
Władzio przypisywał zawsze, że jest 
pilnym, grzecznym i posłusznym. 
Zosia zaś nigdy nie donosiła o swo-
ich dobrych postępkach, lecz za to 
na papierze były ślady łez, którymi 
zalewała się pisząc. Tymczasem nie 
zawsze Władzio był takim, jak to 
pisywał o sobie, i bardzo często zasłu-
giwał na napomnienia nauczyciela, 
podczas gdy Zosia wszystkie zadane 
lekcye zawsze doskonale umiała. Gdy 
go mama lub ciocia napominały do 
nauki, zwykle odpowiadał, że już 
wszystko umie, że zadania porobił, 
lub obiecywał, że wstanie raniutko 
i powtórzy sobie lekcję. Przed księ-
dzem Reformatem z Zakliczyna także 
się wychwalał, ilekroć tenże po kwe-
ście przyjechał, że wszystko umie, że 
egzamin zda doskonale.

Nie było wszakże dnia, żeby był 
nie ściągnął nagany nauczyciela, to 
za niewyuczenie się lekcyi, to za nie-
dbale napisane zadanie, lub też za 
ciągłe przechwałki. 

Pewnego wieczora przyniesiono 
list z poczty, jeszcze przed dwoma 

tygodniami pisany, w którym pan 
Michał donosił, że się znajduje 
w obozie jenerała Wysockiego, 
i ze się co dzień spodziewają bitwy 
z Moskalami. W liście jak zwykle do 
każdego z osobna był czuły dopisek, 
a szczególniej do dzieci z napomnie-
niem o pilność w naukach i grzeczno 
sprawowanie. Władzio właśnie dnia 
tego po kilkakroć zasługiwał na 
naganę, toteż matka odczytując list 
przypomniała mu pisywane do ojca 
obietnice i wymawiała niedotrzy-
manie tychże, stawiając za przykład 
pilną Zosię. 

- O! jutro Zosia pewnie nie będzie 
umiała lekcyi - odpowiedział Wła-
dzio, niosąc pod pachą kilka książek 
do sypialnego pokoju, i składając je 
przy swoim łóżeczku. Nie uczyła się 
cały wieczór, a to jej zadanie, które 
niespełna kwadrans pisała, pewnie 
także nie wiele będzie warte. 

- Ja to co innego! Pisałem zadanie 
trzy godziny, uczyłem się cały wieczór 
i z książkami spać będę, aby lekcya 
lepiej wbiła mi się do głowy. Jutro 
skoro świt zaraz wezmę się do nauki, 
i z pewnością Zosię zawstydzę.

- Bodaj to było prawdą, rzecze 
matka, cieszyłoby mię bardzo, żebyś 
zaczął uczyć się lepiej jak dotąd, przy-
najmniej tak jak Zosia, która choć 
młodsza więcej umie od ciebie.

- Oby tylko jutro jak najprędzej 
nadeszło! zawoła Władzio, i powie-
dziawszy mamie dobranoc, nie-
bawem po pacierzu położył się na 
spoczynek.

Zosia uśmiechała się na wszystkie 
przechwałki braciszka, bo słyszała 
je nie po raz pierwszy, i wiedziała 
że Władzio im więcej mówi, tem 
mniej robi. Siedział on wprawdzie 
trzy godziny nad swojem zadaniem, 
ale cóż z tego kiedy czas ten przery-
wał nieustannie to wybieganiem na 
podwórze, to oglądaniem zabawek, to 
znowu zwykłem swojem przechwa-
laniem się, i tak cała jego robota nie 
trwała właściwie ani kwandransu. 
Nauka wieczorna poszła tak samo 
jak pisanie zadania, mało więc było 
prawdopodobieństwa, aby Władzio 
mógł jutro Zosię zawstydzić, choć 
wiele o tem mówił, a nawet dla więk-
szej pewności całe łóżeczko obstawił 
książkami, myśląc może, że czego 

jeszcze dobrze nie umie, to samo 
wejdzie mu do głowy przez noc. 
Wprawdzie Władzio liczył wiele na 
jutrzejszy poranek, ale w ogólności 
wstawał zwykle późno, a najpóźniej 
wtedy, gdy tak jak dzisiaj z książkami 
kładł się do łóżka. 

Zosia była zupełnie inną. Nigdy 
nie chwaliła się niczem, nigdy nic 
nad siły nie obiecywała, ale lekcye 
zadane umiała zawsze lepiej od 
braciszka, choć na pozór uczyła się 
zwykle krócej od niego i niby mniej 
pilnie. Pochodziło to ztąd, że Zosia, 
wziąwszy się do książki, zajęła się 
nią z całą uwagą, nie tak jak Wła-
dzio, i o tem tylko myślała co czy-
tała a nigdy, o tem co się podówczas 
w około niej działo.

Nadszedł poranek. Nim się Wła-
dzia dobudzono, Zosia już od dawna 
zebrana, powtarzała lekcyę w ogro-
dzie. Nie ujrzawszy siostry w pokoju 
domyślił się Władzio, że już musi być 
dosyć późno. Patrzy na zegar, a to już 
wpół do ósmej.

Za pół godziny trzeba iść do lek-
cyi!

Władzio zerwał się czem prędzej, 
ubiera się z największym pospie-
chem, niestety już wszystko za późno! 
Otwiera książkę i przekonywa się że 
nic nie umie.

Nic nie pomogło obłożenie się na 
noc książkami i chowanie ich pod 
poduszkę. Władzio nic nie umiał, 
a w zadaniu jego było dużo błędów 
- co widząc nauczyciel ukarał go. 
Zawstydzony i zapłakany stał za karę 
w kącie za piecem.

W tem niespodziewanie wszedł 
ojciec do pokoju, który po nieszczę-
śliwej bitwie pod Radziwiłowem i po 
rozprószeniu naszych wrócił na czas 
jakiś do domu. Zobaczywszy  Wła-
dzia z zapłakanemi oczyma stoją-
cego w kącie, domyślił się przyczyny 
- a chcąc go jeszcze bardziej ukarać 
nie przywitał się z nim. Zosię zaś 
radośnie na przeciw niemu biegnącą 
- ściskał i całował - wziął na ręce 
i pobiegł szukać matki, która właśnie 
wyszła na łąkę do kosiarzy.

Biedny Władzio uczuł dotkliwie 
tę srogą choć sprawiedliwą karę ojca 
- prosił ze łzami pana nauczyciela by 
poszedł z nim razem przeprosić ojca 
zagniewanego, a rzuciwszy się mu 
do nóg, ściskał i całował jego kolana 
i ręce - błagał i prosił o przebaczenie, 
obiecując, że już nigdy a nigdy nie 
zasłuży sobie na gniew jego.

Ojciec dal się przebłagać, ucałował 
żałującego syna - a ten tą razą już 
dotrzymał obietnic, i przewyższył 
niedługo swą siostrę w naukach, co 
mu też nie było trudno, bo był od niej 
starszy i pojętniejszy.

Pan Michał dwa razy jeszcze 
wyprawiał się na wojnę - w bitwie 
pod Opatowem w oddziale jenerała 
Bosaka postradawszy rękę, powrócił 
do wsi ojczystej, kaleką - ale wypeł-
niwszy sumiennie obowiązek, jaki 
spełnić był winien względem Ojczy-
zny.

Zapytacie teraz może - czy Wła-
dzio dotrzymał słowa. Na pochwałę 
jego powiedzieć wam mogę, że się 
uczy doskonale, i właśnie tego roku 
ukończy gimnazyum i będzie zda-
wał maturę. Zosia zaś ukończyła 
bardzo dobrze nauki i obecnie 
wyręcza mamę w gospodarstwie 
domowem”.

Źródło: A.K., Kto się sam prze-
chwala - ten najczęściej mało wart. 
Zdarzenie prawdziwe, „Opiekun 
Polskich Dzieci”, R. 1869, nr 14, s. 
104-106.

Paweł Glugla
Zakliczyńska powiastka sprzed 150 laty

Winieta Opiekuna Polskich Dzieci 1869 r.
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Szkoła Podstawowa im. Lanc-
korońskich w Zakliczynie mi-
strzem powiatu tarnowskiego 
w Igrzyskach Dzieci w halowej 
piłce nożnej chłopców!

Zawody sportowe szkół podsta-
wowych i oddziałów gimnazjalnych 
prowadzone na terenie województwa 
małopolskiego w ramach „Małopol-
skiego Systemu Współzawodnictwa 
Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkol-
nego Związku Sportowego” organizo-
wane są obecnie w dwóch kategoriach: 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej - roczniki 
2003,2004 i 2005 oraz Igrzyska Dzieci 
- rocznik 2006 i młodsi. Wśród chłop-
ców w tej drugiej kategorii olbrzymi 
sukces odniosła reprezentacja Szkoły 
Podstawowej im. Lanckorońskich 
w Zakliczynie. Ale po kolei.

Zawody gminne
Swoje reprezentacje wystawiło 6 

szkół podstawowych, które zostały 
podzielone na grupy po 3 zespoły. 
W grupach rywalizowano systemem 
„każdy z każdym”, a następnie drużyny 
z miejsc 1-2 obu grup na krzyż /1 z 2 
i 2 z 1/ rywalizowały o awans do finału. 
Drużyny, które zajęły w swoich gru-
pach 3 miejsca zagrały o miejsce 5-6. 
Rywalizacja stała na dobrym pozio-
mie, a mecze były bardzo ciekawe 
i wyrównane. Nawet zespół z Wró-
blowic, który doznał dość wysokich 
porażek, na boisku prezentował się 
całkiem przyzwoicie, tylko widać było 
brak obycia na tak dużej hali, jaka jest 
w Zakliczynie. Na szczególne wyróż-
nienie zasłużyli bramkarz Szkoły Pod-
stawowej z Faściszowej Karol Haus, 
który bardzo często bronił w sytu-
acjach wręcz nieprawdopodobnych 
i miał największy wkład w zdobyciu 
brązowego medalu dla ekipy z Faści-
szowej oraz najmłodszy w ekipie 
Szkoły Podstawowej w Zakliczynie 
- Marcin Ramian, którego bramki 
w decydujących momentach meczu, 
np. w spotkaniu finałowym, odwra-
cały jego przebieg.
Grupa A
SP Wróblowice - SP Faściszowa 0:7 /0:4/
SP Zakliczyn - SP Wróblowice 10:0 /5:0/

SP Faściszowa - SP Zakliczyn 0:3 /0:0/
1. SP Zakliczyn 2 6 13-0
2. SP Faściszowa 2 3 7-3
3. SP Wróblowice 2 0 0-17
Grupa B
SP Gwoździec - SP Paleśnica 0:0
SP Stróże - SP Gwoździec 2:0 /0:0/
SP Paleśnica - SP Stróże 2:0 /1:0/
1. SP Paleśnica 2 4 2-0
2. SP Stróże 2 3 2-3
3. SP Gwoździec 2 1 0-2
Półfinały:
1 miejsce gr. A vs 2 miejsce gr. B
SP Zakliczyn - SP Stróże 2:0/1:0/
1 miejsce gr. B vs 2 miejsce gr. A
SP Paleśnica - SP Faściszowa 2:0/1:0/
Finały:
o V miejsce
SP Gwoździec - SP Wróblowice 
5:0/2:0/
o III miejsce
SP Faściszowa - SP Stróże 2:0/1:0/
o I miejsce
SP Zakliczyn - SP Paleśnica 3:0/0:0/
Ostateczna kolejność:
1. SP Zakliczyn /op. Ryszard Okoń-
ski/
2. SP Paleśnica /op.Agnieszka Mar-
kowicz/
3. SP Faściszowa /op.Adam Zawada/
4. SP Stróże /op.Łukasz Majewski/
5. SP Gwoździec /op. Łukasz Steć/
6. SP Wróblowice /op. Szymon 
Pogwizd/

Półfinał powiatowy
Po wygraniu zawodów gmin-

nych reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej im. Lanckorońskich 
w Zakliczynie udała się w dniu 24 
października br. do hali tuchow-
skiego MOSiR-u gdzie rozgrywano 
półfinał powiatowy Igrzysk Dzieci 
w halowej piłce nożnej. Swoje repre-
zentacje wystawiło 7 gmin z połu-
dniowej części powiatu tarnowskiego, 
które zostały podzielone na grupy 
4- i 3-zespołowe. W grupach rywali-
zowano systemem „każdy z każdym”, 
a następnie drużyny z miejsc 1-2 obu 
grup na krzyż /1 z 2 i 2 z 1/ rywalizo-
wały o awans do finału. Nasi piłkarze 
trafili do grupy z Rzuchową, Rygli-
cami i Jastrzębią nr 2. W drugiej gru-
pie rywalizowały szkoły z Czermnej, 

Siemiechowa i Jodłówki Tuchowskiej. 
Drużyny, które zajęły w swoich gru-
pach 3 i 4 miejsca zakończyły udział 
w turnieju a te z miejsc 1-2 obu grup 
na krzyż walczyły o awans do finału 
powiatowego. W grupie A pierwsze 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
w Zakliczynie przed Szkołą Pod-
stawowa z Rzuchowej, a w grupie 
B Szkoła Podstawowa z Czermnej 
przed Jodłówką Tuchowska.

W pierwszym meczu półfi-
nałowym Szkoła Podstawowa 
z Zakliczyna /op. Ryszard Okoński/ 
w spotkaniu ze Szkołą Podstawową 
z Jodłówki Tuchowskiej nie pozosta-
wiła jej żadnych złudzeń i po zwycię-
stwie 5:1 jako pierwsza zameldowała 
się w finale powiatowym. W dru-
gim spotkaniu półfinałowym Szkoła 
Podstawowa z Czermnej /op. Michał 
Mitoraj/ również pewnie pokonała 
Szkołę Podstawową z Rzuchowej 
i uzyskała awans do finału. Z dru-
giego półfinału, który był rozgrywany 
równolegle w Koszycach Wielkich 
awans wywalczyły reprezentacje 
szkół z Niecieczy i Łękawicy. 

Finał powiatowy
Miejscem rozgrywania finału 

powiatowego była hala sportowa 
Szkoły Podstawowej w Czermnej. 
Cztery najlepsze drużyny wyło-
nione z blisko 100, które rozpoczęły 
eliminacje w gminach zjawiły się, aby 

walczyć o zaszczytny tytuł mistrza 
powiatu tarnowskiego i awans do 
zawodów półfinału wojewódzkiego. 
Zawody rozgrywane systemem 
„każdy z każdym” były pełne drama-
turgii i huśtawka nastrojów poszcze-
gólnych drużyn. Szkoła Podstawowa 
z Zakliczyna w pierwszym meczu 
turnieju spotkała się z reprezenta-
cja Szkoły Podstawowej z Łękawicy. 
Początkowo wyrównana gra i pro-
wadzenie 1:0 uśpiło naszych zawod-
ników, którzy zawsze pierwszy mecz 
turnieju mają słabszy. Tak było i tym 
razem i przegrywamy z podopiecz-
nymi Wojciecha Gucwy /na co dzień 
trenera IV-ligowej Tarnovii/ 3:1. Dru-
gie spotkanie i mała niespodzianka, 
gdyż uznawana za głównego faworyta 
turnieju Szkoła Podstawowa z Nie-
cieczy, złożona z zawodników Bruk-
-Bet-u Termaliki Nieciecza remisuje 
w dość szczęśliwych okolicznościach 
z gospodarzami - Czermną 2:2. Nie-
ciecza odbija sobie początkowe nie-
powodzenie w kolejnym spotkaniu, 
pokonując w trzecim meczu turnieju 
Szkołę Podstawową z Łękawicy 2:0 
i z 4 punktami obejmuje prowadzenie 
w tabeli. Czwarty mecz to pasjonująca 
walka Szkoły Podstawowej im. Lanc-
korońskich w Zakliczynie z gospoda-
rzami - Szkoła Podstawową z Czerm-
nej zakończony wygraną młodych 
zakliczynian 2:1 po meczu pełnym 
walki i niewykorzystanych sytuacji.

Przed ostatnią kolejką spotkań 
sytuacja w tabeli wyglądała tak, 
że z 4 pkt. prowadziła Nieciecza, 
po 3 pkt. miały Zakliczyn i Łęka-
wica, a jeden gospodarze. Czermna 
pokonała jednak w swoim ostatnim 
spotkaniu 2:1 Łękawicę i zapewniła 
sobie medal. O jego kolorze decydo-
wało ostatnie spotkanie w turnieju 
pomiędzy Szkołą Podstawową z Nie-
cieczy a Szkołą Podstawową z Zakli-
czyna. Zwycięzca brał wszystko, dla-
tego to spotkanie było tak zacięte, 
pełne walki i trzymało w napięciu 
do końca. Wyrównana gra, pro-
wadzona w duchu fair play przez 
obydwie drużyny dała najpierw po 
strzale Marcina Ramiana prowadze-
nie ekipie z Zakliczyna, które dawało 
im zwycięstwo w turnieju. Po chwili 
drużyna z Niecieczy wyrównała 
i w tym momencie ona była mistrzem 
powiatu. Konsekwentna gra do 
końca dała na minutę przed koń-
cem kolejna bramkę najmłodszego 
w drużynie z Zakliczyna, ucznia klasy 
IV - Marcina Ramiana - prowadze-
nie drużynie z Zakliczyna. Pomimo 
szaleńczego zrywu drużyny Niecieczy 
wynik do końca nie uległ zmianie i to 
reprezentacja Szkoły Podstawowej 
im. Lanckorońskich w Zakliczynie 
mogła odtańczyć taniec zwycięstwa 
i cieszyć się z tytułu mistrza powiatu 
tarnowskiego Igrzysk Dzieci w halo-
wej piłce nożnej.
Ostateczna kolejność:
1. SP Zakliczyn /op. Ryszard Okoń-
ski/ 3 6 5-5
2. SP Nieciecza /op. Daniel Kurzaw-
ski/ 3 4 5-4
3. SP Czermna /op. Michał Mitoraj/ 
3 4 5-5
4. SP Łękawica /op. Wojciech Gucwa/ 
3 3 4-5

Drużyna Szkoły Podstawowej im. 
Lanckorońskich w Zakliczynie wystą-
piła w tych rozgrywkach w składzie: 
Filip Rzepecki, Mateusz Krupski, 
Szymon Kapułka, Dawid Rzepecki, 
Dawid Kusiak, Kamil Mróz, Kacper 
Jewulski, Marcin Ramian, Wojciech 
Kwiek i Konrad Kapusta. Opiekun 
zespołu: Ryszard Okoński.

Tekst i fot. Ryszard Okonski

Igrzyska Dzieci Gminy Zakli-
czyn w halowej piłce nożnej 
dziewcząt

Wśród dziewcząt swoje reprezen-
tacje wystawiły 3 szkoły podstawowe, 
w związku z czym zawody zostały 
rozegrane systemem „każdy z każ-
dym”. Także i tutaj rywalizacja stała na 
dobrym poziomie i zawodniczki wal-
czyły do końca o jak najlepszy rezultat.
SP Zakliczyn - SP Stróże 5:0 /3:0/, 
SP Faściszowa - SP Stróże 3:0 /2:0/, 
SP Zakliczyn - SP Faściszowa 1:0 /0:0/
Ostateczna kolejność:
1. SP Zakliczyn 2 6 6-0 /op. Anna 
Okońska/, 2. SP Faściszowa 2 3 3-1 
/op. Adam Zawada/, 3. SP Stróże 2 0 
0-8 /op. Łukasz Majewski/

Po zakończeniu wszystkich spo-
tkań sędziowanych przez Łuka-
sza Stecia i Ryszarda Okońskiego, 
zawodniczki i zawodnicy drużyn, 
które zajęły miejsca 1-3 otrzymali 
pamiątkowe medale, a wszystkie 
zespoły okolicznościowe dyplomy. 
Zwycięska w obu kategoriach Szkoła 

Podstawowa w Zakliczynie reprezen-
towała Gminę Zakliczyn w zawodach 
półfinałów powiatowych.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Gminy Zakliczyn w halowej 
piłce nożnej dziewcząt

Wśród dziewcząt swoje reprezen-
tacje wystawiły 3 szkoły podstawowe, 
dlatego zawody zostały rozegrane 
systemem „każdy z każdym”. Także 
i tutaj rywalizacja stała na dobrym 
poziomie.
SP Zakliczyn - SP Stróże 0:1 /0:0/, SP 
Zakliczyn - SP Paleśnica 0:2 /0:1/, SP 
Paleśnica - SP Stróże 0:0 
Ostateczna kolejność:
1. SP Paleśnica 2 4 2-0 /op. Agnieszka 
Markowicz/, 2. SP Stróże 2 4 1-0 /op. 
Łukasz Majewski/, 3. SP Zakliczyn 2 
0 0-3 /op. Małgorzata Kraj/

Sędziowali: Łukasz Steć i Ryszard 
Okoński. Zwycięska w tej kategorii 
Szkoła Podstawowa z Paleśnicy wystą-
piła w zawodach półfinałów powiato-
wych w hali MOSiR-u w Tuchowie.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Gminy Zakliczyn w halowej 
piłce nożnej chłopców

Wśród chłopców swoje repre-
zentacje wystawiły 4 szkoły pod-
stawowe. Grano systemem „każdy 
z każdym”.
SP Gwoździec - SP Stróże 4:0 /2:0/, SP 
Zakliczyn - SP Paleśnica 4:2 /2:1/, SP 

Gwoździec - SP Zakliczyn 0:6 /0:3/, 
SP Paleśnica -SP Stróże 4:1/2:0/, SP 
Gwoździec - SP Paleśnica 0:3 /0:1/, SP 
Zakliczyn - SP Stróże 7:1/4:0/ 
Ostateczna kolejność:
1. SP Zakliczyn 3 9 17-3 /op. Małgo-
rzata Kraj/, 2. SP Paleśnica 3 4 9-5 
/op. Agnieszka Markowicz/, 3. SP 
Gwoździec 3 2 4-9 /op. Łukasz Steć/, 

4. SP Stróże 3 0 2-15 /op. Łukasz 
Majewski/

Szkoła Podstawowa z Zakli-
czyna reprezentowała Gminę Zakli-
czyn w zawodach półfinałów 
powiatowych, rozegranych w hali 
MOSiR-u w Tuchowie 26 paździer-
nika.

Ryszard Okoński

Pasjonująca droga do sukcesu!

Gminna rywalizacja w Igrzyskach Dzieci i Młodzieży

Dziewczęta i chłopcy w gminnej rywalizacji w halowej piłce nożnej

Mistrzowska drużyna z trenerem po zawodach powiatowych
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W zawodach wystartowało 
ponad 150 uczestników w ka-
tegoriach:

kat. 0 – roczniki 2012 i młodsi, 
dystans ok. 100 m - bez klasyfikacji

kat. I - roczniki 2010 i 2011, dystans 
ok. 300 m

dziewczęta: 1. Urbańczyk Julia, 
1. Żychowska Martyna, 2. Janik 
Zuzanna, 3. Hebda Zuzanna.

chłopcy: 1. Jasiński Paweł, 2. 
Nędza Kacper, 3. Mróz Patryk.

kat. II - roczniki 2008 - 2009, 
dystans ok. 600 m (1 okr.)

dziewczęta: 1. Janik Aleksandra, 
2. Zielińska Olga, 3. Pietras Nikola.

chłopcy: 1. Jewulski Kacper, 2. 
Konicki Kacper, 3. Mróz Emil.

kat. III - roczniki 2006 - 2007, 
dystans ok. 600 m (1 okr.)

dziewczęta: 1. Zając Kamila, 2. 
Soska Natalia, 3. Zielińska Zuzanna.

chłopcy: 1. Gierałt Konrad, 2. 
Kwiek Wojciech, 3. Mróz Kamil.

kat. IV - gimnazjalna – roczniki 
2003 do 2005, dystans dziewczęta 
dystans ok. 600 m (1 okr.), chłopcy 
dystans ok. 1200 m (2 okr.)

dziewczęta: 1. Potępa Sylwia, 2. 
Jasińska Magdalena, 3. Soska Anna.

chłopcy: 1. Wirchomski Arek, 2. 
Nowak Nikodem, 3. Ochwat Karol.

kat. OPEN - r. 2002 i starsi, dyst. 
dla kobiet i mężczyzn: ok. 4100 m 
(2okr.)

kobiety: 1. Mikulec Dagmara, 2. 
Zasadzka Żaneta, 3. Rak Karolina.

mężczyźni: 1. Rębilas Adam, 2. 
Wieciech Adrian, 3. Sikoń Marek.

Organizatorzy ze Stowarzyszenia 
Sokół pragną gorąco podziękować 
za wszelkie wsparcie: panu Jackowi 
Krupie - Marszałkowi Wojewódz-
twa Małopolskiego, panu Roma-
nowi Łucarzowi - Staroście Powiatu 
Tarnowskiego oraz panu Dawidowi 
Chrobakowi - Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Zakliczyn.

Podziękowania za pomoc orga-
nizacyjną dla OSP Zakliczyn, ZCK, 
firmy Agrotech-G, Jędrzeja Szcze-
pańskiego, DPD i sędziów zawodów - 
Roberta Kraja i Piotra Raka. Funkcję 
komandora 24. UBN pełnił Marek 
Żabiński.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Kat. orlików, wyniki po run-
dzie zasadniczej 

Grupa C
I runda /gospodarzem Orlik w Pale-
śnicy/
Jedność Paleśnica – UKS NIKE  
3:0, Olimpia – Orliki 6:0, UKS NIKE 
– Orliki 4:2, Jedność – Olimpia 3:2, 
Olimpia – UKS NIKE 2:0, Orliki – 
Jedność 0:3
II runda /gospodarzem Orlik 
w Wojniczu/
Olimpia – UKS NIKE 6:0, Orliki – 
Jedność 0:6, UKS NIKE – Jedność 1:2, 
Olimpia – Orliki 3:1, Orliki – UKS 
NIKE 0:1, Jedność – Olimpia 1:1

1. Jedność Paleśnica 6 16 18- 4
2. Olimpia Wojnicz 6 13 20- 5
3. UKS NIKE Olszyny 6 6 6-15
4. Orliki Dębina Łętowska 6 0 3-23

UWAGA! O kolejności miejsc 
w grupach decydują: liczba zdoby-

tych punktów, wyniki bezpośrednich 
meczów, różnica bramek, większa 
liczba zdobytych bramek, losowanie.

Skład zespołu Jedności Orlik 
Paleśnica: Gierałt Maksymilian 
(kapitan), Wielek Filip, Ligęza 
Tomasz, Nędza Kacper, Mrzygłód 
Jakub, Krzyżak Krystian, Mucha 
Jakub, Gryzło Karol, Wolak Filip, 
Pałka Adrian, Łękawski Bartek, 
Mikołajczyk Kacper, Krakowski 

Szymon, Kumorek Karol, Sobol 
Max, Ślezak-Różycki Bartek, Sobol 
Bartłomiej, Krzyżak Karol, Stojowski 
Kacper. Trener: Robert Kraj.

Fantastyczny doping kibiców, 
rodziców bardzo mocno wspierał 
naszych młodych piłkarzy z Paleśnicy 
i okolic oraz Siemiechowa. Rodzice 
postarali się o gorącą herbatę dla 
wszystkich uczestników turnieju 
oraz kibiców drużyn przyjezdnych.

Awansujemy do grupy mistrzow-
skiej!

Po rozegraniu zasadniczej rundy 
zespoły, które w grupach zajmą 1 i 2 
miejsce, w III i IV rundzie zagrają 
w grupach „mocniejszych”. Z kolei 
drużyny, które zostaną sklasyfikowane 
na miejscach 3 i 4 w III i IV rundzie 
rywalizować będą w grupach „słab-
szych”. Tekst i fot. Robert Kraj

24. Uliczny Bieg Niepodległości

Podopieczni Dariusza Gwiż-
dża dzielnie sobie radzą 
w tarnowskiej II lidze. Młodzi-
cy po 13 kolejkach zajmowali 
3 miejsce z dorobkiem 28 
punktów. W tym sezonie roze-
grali dotychczas 13 meczów, 
z czego wygrali 9 spotkań, 
zanotowali jeden remis i 3 
przegrane. 

Trenerem drużyny młodzików, 
chłopców i dziewcząt z rocznika 2006 
i młodszych jest wspomniany trener 
Dariusz Gwiżdż, kapitan seniorskiej 
drużyny Dunajca Zakliczyn.

Na zdjęciu od lewej, górny rząd: 
trener Dariusz Gwiżdż, Bartłomiej 
Osysko, kapitan Mateusz Krupski, 
Tomasz Wagner, Mateusz Hynek, 
Tomasz Topolski, Krzysztof Wójcik, 
Kamil Mróż, Agata Osysko.

Od lewej, dolny rząd: Szymon 
Rogus, Filip Stalmach, Patryk Mli-
czek, Kacper Jewulski, Filip Siemiń-
ski, Oskar Wieczorek, Karol Haus, 
Emil Mróz, Dawid Rzepecki.

Zawodnicy nieobecni na zdjęciu: 
Szymon Kapułka, Filip Rzepecki, 
Mateusz Ogonek, Przemysław Fla-
kowicz.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Radość drużyny młodzików po wygranym meczu na własnym stadionie z Ciężkowianką Ciężko-
wice 1:0, po bramce strzelonej przez Kamila Mroza.

Dzielni młodzicy Dunajca

Liga Małych Orłów - awans Jedności

Podopieczni Dariusza Gwiżdża
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Uwaga! Rozwiązania konkursowe i krzyżówki prosimy nadsyłać  
w zamkniętych kopertach wyłącznie na kuponach zamieszczonych poniżej 

z adnotacją o ochronie danych osobowych.

Poziomo:
 1)  przeciwny nadirowi
 7)  z ojcem
 10)  odbiera przesyłkę
 11)  smród, odór
 12)  sala lekcyjna
 13)  dział j. polskiego
 14)  rodzina włoskich lutników
 17)  piękno, uroda
 24)  odgałęzienie
 25)  trujące ziele
 26)  damskie buty
 27)  imię męskie
 28)  …Ziółkowski
 29)  jaszczurka
 35)  ostry zakręt
 38)  bogaty człowiek

 39)  nie śpi
 40)  na piersi żołnierza
 41)  buntownik
 42)  kojarzenie małżeństw
 43)  gat. ryby

Pionowo:
 1)  imię Nałkowskiej
 2)  tańczyła z igłą
 3)  słynne w Poznaniu
 4)  lasso
 5)  imię Kolberga
 6)  krewny
 7)  gat. małpy
 8)  zdobiła głowę papieża
 9)  meksykański sukulent

 15)  zawieszony na szyi
 16)  zdobycz
 18)  skórzane troczki
 19)  bud. na siano
 20)  do butów
 21)  kolega minera
 22)  trasa tur.
 23)  Krzysztof, prezenter tv
 29)  pełen map
 30)  wartka w filmie
 31)  umizgi
 32)  urodzajna, żyzna
 33)  z nich piec
 34)  szczyt doskonałości
 35)  drzwi do stodoły
 36)  popisy kowbojów
 37)  mieliły zboże

KRZYŻÓWKA NR 104 KONKURS GŁOSICIELA
Akademia Piłkarska „English Football” powstała 
z inicjatywy Mieszka Okońskiego w 2016 roku. 
Obecnie w Akademii trenuje ok. 100 dzieci, tre-
ningi odbywają się w dwóch ośrodkach: w Zakli-
czynie i Tarnowcu. Dodatkowo prowadzone są 
zajęcia z języka angielskiego. 

Trener Mieszko Okoński jest absolwentem 
angielskiej uczelni Southampton Solent Uni-
versity na kierunku Sport Studies i Bussines. 
W latach 2009-2015 uczył się i pracował jako 
trener piłki nożnej przy różnych piłkarskich 
projektach. Podczas swojego 6-letniego pobytu 
w Anglii prowadził zajęcia sportowe dla organi-
zacji Sport Solent, by następnie zostać trenerem 
klubu Southampton FC, gdzie był odpowie-
dzialny za pracę z zawodnikami w wieku od 4 do 
12 lat. W tym czasie występował również jako 

zawodnik takich klubów, jak: Bitterne Youth Football Club, Newtown Athletic, Bit-
terne Football Club, QK Football Club oraz Southampton FC City College Football 
Akademy, gdzie zajęcia były prowadzone przez trenerów Akademii Southampton FC.

Trener Okoński posiada aktualnie licencję trenerską UEFA B, ukończył również 
kursy trenerskie Angielskiej Federacji Piłki Nożnej (The FA Nevel 1 oraz FA Nevel 
2) Cerificate in Couching Football oraz kurs trenera futsalu (The FA Nevel 1 in 
Couching Futsal). 

Nagrody rzeczowe, tj. bony zakupowe ufundowane przez Firmę ANITEX, wylo-
sowały: Helena Biel z Wesołowa i Jolanta Kierońska-Kwiek z Lusławic. Gratulu-
jemy! Bony do odbioru w redakcji.

Pytanie konkursowe. W tym roku bezskutecznie starał się o uzyskanie mandatu 
radnego Powiatu Tarnowskiego. Zabrakło zaledwie 15 głosów. Mimo młodego wieku 
ma na swoim koncie wiele doświadczeń, jak podkreślał w kampanii samorządo-
wej. Radny miejski i b. przewodniczący Rady Miejskiej w Zakliczynie oraz wiceszef 
filipowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Autor skutecznych wniosków i aplikacji 
o dofinansowanie działalności straży, inicjatyw wsi i Strażackiej Orkiestry Dętej 
„Filipowice”, doceniony w podzięce za swoje zaangażowanie nagrodą „Honorowego 
Trębacza Orkiestry”. Jak nazywa się ten druh i samorządowiec z Filipowic widoczny 
na zdjęciu?

Odpowiedzi wyłącznie na załączonym kuponie z oświadczeniem o ochronie 
danych osobowych w zamkniętych kopertach prosimy nadsyłać do 14 grudnia br. 
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. Jagiel-
lońska.

KONKURS SPONSORUJE ANITEX

Zakliczyn, 
ul. Polna 2

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło – powiedzenie. Treść hasła 
na załączonym poniżej kuponie z zaznaczonym w kratce oświadczeniem o ochronie danych 
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 
14 grudnia br. Hasło Krzyżówki nr 103: „Raz powiedz, dwa razy posłuchaj”. Nagrody wyloso-
wały: Aneta Świerczek z Faliszewic i Marta Ogonek 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 odebrania w redakcji. opr. Antoni Sproski

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

Rozpoznaj – Wyślij – Wygraj zakupy!1 
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ANITEX
Odzież: damska, męska, młodzieżowa
Zakliczyn, ul. Jagiellońska 4
tel. 14-66-52-145

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

Hasło krzyżówki nr 104
…………………………………………….

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

Konkurs Głosiciela Nr 11’2018
Odp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FO
T.

 M
A

RE
K 

N
IE

M
IE

C



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

Głosiciel • Pismo Miasta i Gminy Zakliczyn • Listopad 2018 • Nr 11 (258)30



Głosiciel • Pismo Miasta i Gminy Zakliczyn • Listopad 2018 • Nr 11 (258) 31

Nawozy - atrakcyjne ceny!
TRANSPORT!

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

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

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

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

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

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

FPUH KRĘG-BUD

Zakliczyn, Rynek 4
Oddział czynny od poniedziałku do piątku  

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