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Prywatny gabinet psychologiczny
Maria Sula Morys

KARTA
DUŻEJ
RODZINY

WYBORY PARLAMENTARNE 2019
13 października br. wybieraliśmy
posłów i senatorów do Parlamentu
RP. Z naszego okręgu do Sejmu
weszli: Anna Pieczarka (PiS), która
uzyskała 75 220 głosów, Władysław
Kosiniak-Kamysz (PSL) - 33 784 głosów, Józefa Szczurek-Żelazko (PiS)
- 25 323 głosów, Urszula Augustyn
(KO) - 20 120, Urszula Rusecka (PiS)
- 18 321 głosów, Wiesław Krajewski
(PiS) - 16 719 głosujących, Stanisław
Bukowiec (PiS) - 12 449 głosów, Norbert Kaczmarczyk (PiS) - 12 164 głosów i Piotr Sak (PiS) - 9 855. Sporym
zaskoczeniem jest brak reelekcji posła
Michała Wojtkiewicza - Honorowego
Obywatela Gminy Zakliczyn. Poseł
uzyskał łącznie 8152 głosy i pierw-

560-lecie Zakonu
Bernardynek
W dniach 23-26 września br.
w Ośrodku Konferencyjno–Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej
w Porszewicach k. Pabianic odbył
się zjazd Kapituły Federacji Sióstr
Bernardynek. Spotkały się Siostry
ze wszystkich klasztorów w Polsce
(również z Kończysk) oraz przedsta-

-15%

sze, nie biorące miejsce na liście PiS.
W gminie Zakliczynie uzyskał drugi
wynik spośród wszystkich kandydatów - 731 głosów. Pierwsze miejsce
w gminie Zakliczyn uzyskała Anna
Pieczarka - 2001 głosów.
Czytaj na str. 3


wicielka ze wspólnoty w Słonimiu na
Białorusi. Impulsem do spotkania był
jubileusz 560-lecia istnienia Zakonu
oraz 60-lecie Federacji. Siostry Bernardynki, czyli Mniszki III Zakonu
Regularnego św. Franciszka z Asyżu,
są najstarszym żeńskim zakonem
klauzurowym o polskich korzeniach
i jedynym na III Regule św. Franciszka, co jest dla Sióstr powodem
do chluby.
Czytaj na str. 21


Moniuszko na
lusławickiej scenie
Rozpoczął się festiwal „Jesień
w Lusławicach”. Po sukcesie „Emanacji”, melomanów czeka kolejna
uczta duchowa. Przedsmak tego
wydarzenia poczuli młodzi i starsi
widzowie specjalnego koncertu
w Europejskim Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego. Dzięki
dobrej współpracy pomiędzy Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
i ECMKP - co podkreślił w powitaniu
Burmistrz Zakliczyna - na lusławickiej scenie zaprezentowali się artyści
Opery Wrocławskiej, występujący

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

też na innych scenach w Polsce i za
granicą. Koncert poświęcono wybitnemu kompozytorowi, Stanisławowi
Moniuszce, z okazji 200. urodzin
Mistrza. Rok 2019 Sejm RP ogłosił
rokiem tego znakomitego autora
pieśni i oper.

(mn)

„Cisza” nad grobami
partyzantów

Doroczna, tym razem jubileuszowa, uroczystość na Mogile zgromadziła u stóp budki-szpitalika kilka pokoleń. Wielu uczestników święta poddało się patriotycznej zadumie i refleksji, przenosząc się myślami w tamten
tragiczny czas, by na zakończenie tej manifestacji w lesie wolskim, już towarzysko, w miejscu paśnika, przy
melodiach kapeli „Sami swoi”, w gronie rodaków, powrócić mentalnie do współczesności. O specjalny wymiar
święta zadbali organizatorzy z magistratu, „Klucza” i ZCK z partnerami w ramach projektu „Mogiły pamięci”.
Podobnie jak na Jamnej, grupa rekonstrukcyjna w autentycznych mundurach i uzbrojeniu, zaprezentowała
plenerową inscenizację walk. 
Czytaj na str. 6

75. rocznica
pacyfikacji Jamnej
Tegoroczne obchody rocznicowe
w Jamnej zostały wpisane do projektu „Mogiły Pamięci”. 75. rocznicę
pacyfikacji wsi uczciło mnóstwo
osób z całego regionu. W rynsztunku stanęły liczne poczty sztandarowe, zagrała orkiestra dęta z Filipowic. Starosta Tarnowski Roman
Łucarz wspominał nieodżałowanego płk. Pertkiewicza i kapitana
„Leliwę”, dowódcę leśnych w tamtym
straszliwym czasie, który cudownie
wyprowadził partyzantów z matni.
Pozdrawiał córkę dowódcy i syna
pułkownika, składających kwiaty
i znicze przy wtórze werbla wśród
wielu innych delegacji u stóp

pomnika na dziedzińcu Sanktuarium pw. Matki Bożej Niezawodnej
Nadziei. U stóp polowego ołtarza
przy Kaplicy Męczeństwa oraz na
przyległym wzgórzu zasiadła rzesza wiernych. W trakcie Mszy św.
odczytano Apel Poległych, harcerze

zatknęli czerwone róże na drewnianych figurach symbolizujących
tutejsze ofiary niemieckiej rzezi
wywoływane imiennie. Patriotyczny
mityng na Jamnej wsparło Narodowe Centrum Kultury.
Czytaj na str. 5
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Wyniki głosowania w gminie Zakliczyn

Michał Wojtkiewicz poza Sejmem...
W minioną niedzielę wybieraliśmy posłów i senatorów
do Parlamentu RP. Z naszego
okręgu do Sejmu weszli: Anna
Pieczarka (PiS), która uzyskała 75 220 głosów, Władysław
Kosiniak-Kamysz (PSL) - 33
784 głosów, Józefa Szczurek-Żelazko (PiS) - 25 323 głosów,
Urszula Augustyn (KO) - 20
120, Urszula Rusecka (PiS) - 18
321 głosów, Wiesław Krajewski
(PiS) - 16 719 głosujących, Stanisław Bukowiec (PiS) - 12 449
głosów, Norbert Kaczmarczyk
(PiS) - 12 164 głosów i Piotr
Sak (PiS) - 9 855. Sporym zaskoczeniem jest brak reelekcji
posła Michała Wojtkiewicza
- Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn. Poseł uzyskał
łącznie 8152 głosy i pierwsze,
nie biorące miejsce na liście
PiS. W gminie Zakliczynie
uzyskał drugi wynik spośród
wszystkich kandydatów - 731
głosów. Pierwsze miejsce
w gminie Zakliczyn uzyskała
Anna Pieczarka - 2001 głosów.
W gminie Zakliczyn (w okręgu nr
15) w wyborach do Sejmu RP KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ zwyciężył zdecydowanie uzyskawszy 3862 głosów, co
stanowi 69,42%. Pozostałe komitety:
KOMITET WYBORCZY POLSKIE
STRONNICTWO LUDOWE 619
i 11,13%; KOMITET WYBORCZY
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ
I NIEPODLEGŁOŚĆ 377 i 6,78%;
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ
LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 360
i 6,47%; KOALICYJNY KOMITET
WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 345
i 6,20%.
W wyborach do Senatu w naszej
gminie zwyciężył z ogromną przewagą Kazimierz WIATR - KOMITET
WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - uzyskawszy 3733, co
stanowi 67,35%. Pozostałe miejsca:
Zbigniew KARCIŃSKI - KOMITET
WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 1216
i 21,94%; Dariusz KLICH - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 594, tj. 10,72%.
Frekwencja w gminie Zakliczyn
wyniosła 58,57 proc. i była nieco niższa niż w całym kraju - 61,74 proc.
uprawnionych do głosowania (rekordowa w wyborach parlamentarnych
od roku 1989).
Według stanu na godz. 12:00 frekwencja w wyborach do Sejmu RP
i do Senatu RP w gminie Zakliczyn
wyniosła 23,03%, zaś o godz. 17:00
- 47,75%.
Poniżej najlepsze wyniki kandydatów w Obwodowych Komisjach

ŁACH Barbara Janina 6
Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 99
AUGUSTYN Urszula Danuta 52
WARDZAŁA Robert Marian 35
PAJĄK Jacek Paweł 3

Wyborczych w naszej gminie (szczegółowe wyniki według protokołów
odnajdziecie na stronie magistratu:
www.zakliczyn.pl i Państwowej
Komisji Wyborczej):

Okręg wyborczy nr 15

Nr obwodu głosowania 1
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Ratusz w Zakliczynie
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 1778
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY
PSL
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 141
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław
Marcin 117
SORYS Stanisław Andrzej 15
DUDA Grzegorz 3
Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 649
PIECZARKA Anna Maria 311
WOJTKIEWICZ Michał Jan 159
KACZMARCZYK Norbert Jakub 51
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 88
WOŹNIAK Jerzy Andrzej 69
JABŁOŃSKI Jacek Andrzej 9
SIENICKA Agnieszka Anna 3
Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 78
KWAŚNIAK Czesław Alfred 48
MACOŃ Radosław Michał 8

Nr obwodu głosowania 2
Szkoła Podstawowa w Zakliczynie
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania 1304
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY
PSL
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 79
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław
Marcin 58
SORYS Stanisław Andrzej 6
KORDULA Joanna Ewa 4
DUDA Grzegorz 4
Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
PIECZARKA Anna Maria 296
WOJTKIEWICZ Michał Jan 114
KACZMARCZYK Norbert Jakub 69
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 46
WOŹNIAK Jerzy Andrzej 32
JABŁOŃSKI Jacek Andrzej 8
SIENICKA Agnieszka Anna 2
Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 34
KWAŚNIAK Czesław Alfred 16
MACOŃ Radosław Michał 6
MUCHA Marta Magdalena 2
Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 52
AUGUSTYN Urszula Danuta 36
WARDZAŁA Robert Marian 12
SAMBOR Bogusław 2
Nr obwodu głosowania 3
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy

Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 1262
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY
PSL
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 80
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław
Marcin 62
SORYS Stanisław Andrzej 4
DUDA Grzegorz 4
BIEDROŃ Adam Roman 4
Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 492
PIECZARKA Anna Maria 293
WOJTKIEWICZ Michał Jan 127
SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa 23
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 53
WOŹNIAK Jerzy Andrzej 37
JABŁOŃSKI Jacek Andrzej 13
SKOWROŃSKA Ewa 1
Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 40
KWAŚNIAK Czesław Alfred 13
WÓJCIKIEWICZ Konrad Mariusz 6
MACOŃ Radosław Michał 5
Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 40
WARDZAŁA Robert Marian 20
AUGUSTYN Urszula Danuta 11
KRUPA Barbara Maria 3
Nr obwodu głosowania 4
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 712
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY
PSL
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 52
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław
Marcin 42
SORYS Stanisław Andrzej 3
BIEDROŃ Adam Roman 2
Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 207
PIECZARKA Anna Maria 115
WOJTKIEWICZ Michał Jan 41
SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa 20
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 30
WOŹNIAK Jerzy Andrzej 18
JABŁOŃSKI Jacek Andrzej 5
SKOWROŃSKA Ewa 2
NIZIOŁEK Renata Lucyna 2
Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Poseł Michał Wojtkiewicz

Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 52
KWAŚNIAK Czesław Alfred 31
MACOŃ Radosław Michał 6
WÓJCIKIEWICZ Konrad Mariusz 4
GAGATEK Krzysztof Grzegorz 4
Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 26
AUGUSTYN Urszula Danuta 14
WARDZAŁA Robert Marian 8
PAJĄK Jacek Paweł 1
Nr obwodu głosowania 5
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Szkoła Podstawowa
w Stróżach
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 1130
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY
PSL
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 70
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław
Marcin 62
DUDA Grzegorz 2
BIEDROŃ Adam Roman 2
Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 448
PIECZARKA Anna Maria 216
KACZMARCZYK Norbert Jakub 95
WOJTKIEWICZ Michał Jan 56
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 44
WOŹNIAK Jerzy Andrzej 29
JABŁOŃSKI Jacek Andrzej 6
WILCZYŃSKA Maria Bernadeta 2
MROZOWSKI Maciej Jan 2
Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 40
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KWAŚNIAK Czesław Alfred 17
WÓJCIKIEWICZ Konrad Mariusz 5
MACOŃ Radosław Michał 3
ŁACH Barbara Janina 3
Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 35
AUGUSTYN Urszula Danuta 20
WARDZAŁA Robert Marian 9
PAJĄK Jacek Paweł 3
Nr obwodu głosowania 6
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Szkoła Filialna w Charzewicach
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 27
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY
PSL
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław
Marcin 16
SORYS Stanisław Andrzej 3
ŻAK Tadeusz Kazimierz 3
Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 274
PIECZARKA Anna Maria 153
SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa 42
WOJTKIEWICZ Michał Jan 33
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 9
WOŹNIAK Jerzy Andrzej 5
SKOWROŃSKA Ewa 1
JABŁOŃSKI Jacek Andrzej 1
Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 28
KWAŚNIAK Czesław Alfred 16
WÓJCIKIEWICZ Konrad Mariusz 3
GAGATEK Krzysztof Grzegorz 3
Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 7
AUGUSTYN Urszula Danuta 4
WARDZAŁA Robert Marian 1
PAJĄK Jacek Paweł 1
Nr obwodu głosowania 7
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Zespół Szkoły
Podstawowej i Przedszkola
w Gwoźdźcu
Liczba wyborców uprawnionych
do głosowania - 752
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY
PSL
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 56
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław
Marcin 46
SORYS Stanisław Andrzej 4
KORDULA Joanna Ewa 3
Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 305
PIECZARKA Anna Maria 162
SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa 56
WOJTKIEWICZ Michał Jan 40
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 25
WOŹNIAK Jerzy Andrzej 17
JABŁOŃSKI Jacek Andrzej 5
KOCOŃ Dorota 1
Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 25
KWAŚNIAK Czesław Alfred 17
WÓJCIKIEWICZ Konrad Mariusz 2
MACOŃ Radosław Michał 1
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Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 20
AUGUSTYN Urszula Danuta 9
WARDZAŁA Robert Marian 5
SAMBOR Bogusław 3
Nr obwodu głosowania 8
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Niepubliczna Szkoła
Podstawowa we Wróblowicach
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 562
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY
PSL
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 6
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław
Marcin 5
SORYS Stanisław Andrzej 1
Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 249
PIECZARKA Anna Maria 130
KACZMARCZYK Norbert Jakub 52
WOJTKIEWICZ Michał Jan 40
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 11
WOŹNIAK Jerzy Andrzej 8
SKOWROŃSKA Ewa 1
JEWUŁA Romana Anna 1
MAŁEK Justyna Magdalena 1
Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 22
KWAŚNIAK Czesław Alfred 11
MACOŃ Radosław Michał 3
WÓJCIKIEWICZ Konrad Mariusz 4
Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 7
WARDZAŁA Robert Marian 3
AUGUSTYN Urszula Danuta 1
PAJĄK Jacek Paweł 1
Nr obwodu głosowania 9
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Świetlica Wiejska w Wesołowie
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 721
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY
PSL
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 48
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław
Marcin 39
KORDULA Joanna Ewa 3
SORYS Stanisław Andrzej 2
Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 295
PIECZARKA Anna Maria 136
KACZMARCZYK Norbert Jakub 66
WOJTKIEWICZ Michał Jan 40
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 22
WOŹNIAK Jerzy Andrzej 15
JABŁOŃSKI Jacek Andrzej 3
JEWUŁA Romana Anna 2
Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 22
KWAŚNIAK Czesław Alfred 15
ŁACH Barbara Janina 2
MACOŃ Radosław Michał 1
Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 26

AUGUSTYN Urszula Danuta 11
WARDZAŁA Robert Marian 10
KRAMARCZYK Adam Marian 2
Nr obwodu głosowania 10
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Świetlica Wiejska w Lusławicach
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 769
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY
PSL
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 54
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław
Marcin 43
SORYS Stanisław Andrzej 3
KAMIŃSKI Bogusław 3
Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 309
PIECZARKA Anna Maria 187
WOJTKIEWICZ Michał Jan 47
SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa 22
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 31
WOŹNIAK Jerzy Andrzej 25
JABŁOŃSKI Jacek Andrzej 5
KONOPKA Liliana Karolina 1
Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 32
KWAŚNIAK Czesław Alfred 17
MACOŃ Radosław Michał 4
WÓJCIKIEWICZ Konrad Mariusz 3
Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 33
AUGUSTYN Urszula Danuta 20
WARDZAŁA Robert Marian 7
KRUPA Barbara Maria 2
Nr obwodu głosowania 11
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Dom Pogodnej Jesieni
w Zakliczynie
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 55
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY
PSL
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 5
DUDA Grzegorz 2
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław
Marcin 1
DROŻDŻAK Ryszard 1
ŁAKOMA Maria Stefania 1
Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 21
CZECH Anna Małgorzata 18
WOJTKIEWICZ Michał Jan 2
SKRUCH Wojciech 1
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 1
JABŁOŃSKI Jacek Andrzej 1
Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 1
ŁACH Barbara Janina 1
Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 0
Nr obwodu głosowania 12
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Dom Pomocy Społecznej w Stróżach
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania 57

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY
PSL
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 1
KAMIŃSKI Bogusław 1
Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 38
WOJTKIEWICZ Michał Jan 32
PIECZARKA Anna Maria 2
RUSECKA Urszula Beata 1
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 0
Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 3
WÓJCIKIEWICZ Konrad Mariusz 3
Lista nr 5 - KKW KOALICJA
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów ważnych oddanych
na listę: 0

stawowej i Przedszkola w Filipowicach
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 712
KARCIŃSKI Zbigniew 92
KLICH Dariusz Zbigniew 79
WIATR Kazimierz Adam 200
Nr obwodu głosowania 5
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Szkoła Podstawowa
w Stróżach
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 1130
KARCIŃSKI Zbigniew 139
KLICH Dariusz Zbigniew 69
WIATR Kazimierz Adam 430
Nr obwodu głosowania 6
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Szkoła Filialna w Charzewicach
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 572
KARCIŃSKI Zbigniew 43
KLICH Dariusz Zbigniew 35
WIATR Kazimierz Adam 265
Nr obwodu głosowania 7
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Zespół Szkoły
Podstawowej i Przedszkola
w Gwoźdźcu
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 752
KARCIŃSKI Zbigniew 105
KLICH Dariusz Zbigniew 39
WIATR Kazimierz Adam 280

Wyniki wyborów do
Senatu RP w gminie
Zakliczyn
Nr obwodu głosowania 1
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Ratusz w Zakliczynie
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 1778
KARCIŃSKI Zbigniew zgłoszony
przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
281
KLICH Dariusz Zbigniew zgłoszony
przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 128
WIATR Kazimierz Adam zgłoszony
przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 646
Nr obwodu głosowania 2
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Szkoła Podstawowa
w Zakliczynie
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 1304
KARCIŃSKI Zbigniew 167
KLICH Dariusz Zbigniew 51
WIATR Kazimierz Adam 567
Nr obwodu głosowania 3
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 1262
KARCIŃSKI Zbigniew 150
KLICH Dariusz Zbigniew 68
WIATR Kazimierz Adam 483
Nr obwodu głosowania 4
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Zespół Szkoły Pod-

Nr obwodu głosowania 8
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Niepubliczna Szkoła
Podstawowa we Wróblowicach
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 562
KARCIŃSKI Zbigniew 29
KLICH Dariusz Zbigniew 22
WIATR Kazimierz Adam 243
Nr obwodu głosowania 9
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Świetlica Wiejska
w Wesołowie
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 721
KARCIŃSKI Zbigniew 91
KLICH Dariusz Zbigniew 42
WIATR Kazimierz Adam 273
Nr obwodu głosowania 10
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Świetlica Wiejska
w Lusławicach
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 769
KARCIŃSKI Zbigniew 110
KLICH Dariusz Zbigniew 54
WIATR Kazimierz Adam 292
Nr obwodu głosowania 11
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Dom Pogodnej Jesieni
w Zakliczynie
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 55
KARCIŃSKI Zbigniew 5
KLICH Dariusz Zbigniew 5
WIATR Kazimierz Adam 15
Nr obwodu głosowania 12
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Dom Pomocy Społecznej w Stróżach
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 57
KARCIŃSKI Zbigniew 4
KLICH Dariusz Zbigniew 2
WIATR Kazimierz Adam 39
(źródło: UM i PKW)
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Patriotyczny mityng na Jamnej
wsparło Narodowe Centrum Kultury

Polowej Mszy św. przewodniczył
o. Andrzej Chlewicki

Liczni wierni w Dolinie Męczeństwa

Tegoroczne obchody rocznicowe w Jamnej zostały wpisane
do projektu „Mogiły Pamięci”
pod auspicjami Narodowego
Centrum Kultury. Pozostałe
przedsięwzięcia w ramach
programu to jubileuszowe
uroczystości 75-lecia związane
z tragicznymi wydarzeniami
podczas II wojny światowej
na Mogile oraz 105. rocznica
krwawej bitwy w Czarnym Lesie w okresie pierwszej wojny.
W Jamnej święto miało bogatą
oprawę i piękną pogodę. Przybyło
mnóstwo osób, wręcz całych rodzin,
z całego regionu. W rynsztunku stanęły liczne poczty sztandarowe. Na
przykościelnym placu pojawili się
zastępy harcerzy, harcerek, przedstawiciele służb mundurowych, parlamentarzyści, samorządowcy, a przede
wszystkich szeroka reprezentacja
szkół. Co dobrze rokuje na przyszłość, wszak weterani odchodzą…
Starosta Roman Łucarz wspominał
nieodżałowanego płk. Pertkiewicza
i kapitana „Leliwę”, dowódcę leśnych
w tamtym straszliwym czasie, który
cudownie wyprowadził partyzantów
z matni. Pozdrawiał córkę dowódcy
i syna pułkownika, składających
kwiaty i znicze przy wtórze werbla

wśród wielu innych delegacji u stóp
pomnika na dziedzińcu Sanktuarium pw. Matki Bożej Niezawodnej
Nadziei. Wszyscy pozostali mówcy,
a więc burmistrz Dawid Chrobak,
posłanka Anna Czech, poseł Michał
Wojtkiewicz, o. Andrzej Chlewicki
i przedstawicielka Związku Sybiraków w wierszowanym epitafium,
mówili o uprawie pamięci, oddawali hołd i cześć pomordowanym
w odwecie niewinnym mieszkańcom
Jamnej. Wśród rozstrzelanych była
również zrozpaczona i bezbronna
matka z maleńkim dziecięciem na
ręku... Apel Poległych, odczytany
dobitnie przez harcerza Mikołaja
Kulaka, prowadzącego uroczystość,
uzupełnił tę część patriotycznej
manifestacji.
Po odśpiewaniu Roty, przy akompaniamencie Strażackiej Orkiestry
Dętej „Filipowice”, zgromadzenie
udało się do Doliny Męczeństwa,
gdzie koncelebrowano Mszę św. pod
przewodnictwem o. Andrzeja Chlewickiego - wikariusza prowincjała 29.
klasztoru Polskiej Prowincji Dominikanów w Jamnej. U stóp polowego
ołtarza przy Kaplicy Męczeństwa oraz
na przyległym wzgórzu zasiadła rzesza wiernych. W trakcie Mszy św.
odczytano Apel Poległych, harcerze
zatknęli czerwone róże na drewnia-

Symboliczne róże na drewnianych figurach ofiar

Przed pomnikiem pokłoniła się delegacja samorządu gminy

Rekonstrukcja historyczna przypomniała tamte tragiczne chwile

Z grupą wojskowych pasjonatów wystąpili instruktorzy ZCK

nych figurach symbolizujących tutejsze ofiary niemieckiej rzezi wywoływane imiennie.
Po Eucharystii i błogosławieństwie
dzieci, na pobliskiej łące odegrano
rekonstrukcyjnie opowieść o gehennie Jamnej. Pokazano sceny z udziałem jamneńskiej rodziny (w jej roli
instruktorzy ZCK: Halina Machel-Gaura z synkiem, Mateusz Reczek
- koordynator projektu i córeczka
Eweliny Siepieli) najście niemieckiego patrolu, a następnie walkę
partyzantów z wojskami niemieckimi oraz z ukraińskimi wojakami
SS Galizien. Organizatorzy wahali
się, czy zainscenizować bestialski
mord na tej chłopskiej rodzinie, jed-

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.

nak ze względu na obecność dzieci
zrezygnowano z bezpośredniego
przekazu. Burza braw udowodniła,
że rekonstrukcja wielce spodobała
się, w wymowie swojej przejmująca
i refleksyjna. Inscenizację komentował dyr. ZCK Kazimierz Dudzik.
Dla pokrzepienia udano się na
finał jamneńskiej uroczystości do
Domu św. Jacka. Tamże wydano tradycyjnie grochówkę starosty, a dodatkowo bigos w ramach wspomnianego
grantu. W następną niedzielę magistrat, stowarzyszenie Klucz i ZCK
zapraszają w lasy Woli Stróskiej, gdzie
przy budce-szpitaliku wspominać
będziemy i modlić w intencji zaskoczonych zbrojnie przez okupanta
rannych żołnierzy Armii Krajowej,
poległych z ich niedoszłym lekarzem,
Władysławem Mossoczym z Brzeska - młodym studentem medycyny przybyłym tu na krótko przed
walką. Po Mszy św. i Apelu Poległych,
nastąpi pokaz rekonstrukcji historycznej, a na zakończenie patriotycznego spotkania tradycyjnie już
przy paśniku serwowane będą gorący
żurek i bigos, z pewnością zagra na
swojską nutę kapela „Sami swoi”.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Kultura - Interwencje
2019”. Tekst i fot. Marek Niemiec

Rota przy akompaniamencie Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice”

Burmistrz Miasta i Gminy
Zakliczyn informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32, został
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Zakliczyn, przeznaczonych do oddania w użytkowanie, dzierżawę,
najem i użyczenie.
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„Cisza” nad grobami partyzantów

Doroczna uroczystość na
Mogile zgromadziła u stóp
budki-szpitalika kilka pokoleń. Wielu uczestników święta
poddało się patriotycznej
zadumie i refleksji, przenosząc się myślami w tamten
tragiczny czas, by na zakończenie tej manifestacji w lesie
stróskim, już towarzysko, przy
paśniku, przy melodii kapeli
„Sami swoi”, w gronie rodaków, powrócić mentalnie do
współczesności.
O specjalny wymiar święta
zadbali organizatorzy z magistratu, „Klucza” i ZCK z partnerami w ramach projektu „Mogiły
pamięci”. Miejsce patriotycznego
mityngu zostało starannie przygotowane przez Nadleśnictwo Gromnik, oznakowany dojazd leśną drogą
na samo miejsce bez zarzutu, magistrat podstawił autobus spod ratusza dla chętnych udziału w święcie,
zaś program uzyskał dodatkowy
walor w postaci rekonstrukcji
historycznej walki partyzantów
AK z hitlerowcami. Inż. Stanisław
Nosek z Nadleśnictwa Gromnik
w swoim słowie podkreślił znaczenie tego miejsca dla jego instytucji
i starania, by obiekt nie podupadał,
by stanowił dowód naszej pamięci
(„Duża tu zasługa Józefa Malika
opiekującego się budką” - zaznaczył
inżynier nadzoru gromnickiego
Nadleśnictwa).
Zanim rozpoczęła się polowa
Eucharystia, uczniowie ze stróskiej szkoły zaprezentowali program artystyczny. Montaż dodatkowo wzbogacony o wspólny śpiew
popularnych pieśni partyzanckich
i wojskowych z wykorzystaniem
śpiewników. Swój wiersz odczytała
pani Dorota Kijowska z Wolskiej
Organizacji Kobiet „Nad potokiem”. „Cisza” odegrana na trąbce
przez radnego RM Jana Jewulskiego
zakończyła tę część artystyczną. Po
hymnie państwowym z akompaniamentem Strażackiej Orkiestry Dętej
„Filipowice” i powitaniu Burmistrza
Zakliczyna harcerz Mikołaj Kulak,
prowadzący uroczystość, odczytał
Apel Poległych, po czym delegacje
złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły
znicze w miejscach martyrologii:
przy pomniku obok budki, delegacja samorządu gminy z Dawidem Chrobakiem przy szpitaliku,
pozostałe przy grobie Władysława
Mossoczego - sanitariusza punktu
i w dolinie, miejscu pierwotnego
pomnika i pochówku poległych
partyzantów.
Polową Mszę św. odprawił ks.
Paweł Mikulski - proboszcz zakliczyńskiej parafii pw. św. Idziego.
W swojej mądrej homilii powiedział
m. in.: „Partyzanci tu mieszkali, tu
spali, niejednokrotnie nie mieli co
jeść, i tu z dala od bliskich umierali. I bali się. Bali się Niemców, ale
bali się także swoich. I jak jesteśmy
tutaj, i patrzymy na to wszystko,
zastanawiamy się, dlaczego tak niewiele zmieniło się w naszej Polsce.
Wszyscy niby dobrze rozumiemy,
że czasy są inne, wszyscy niby
dobrze rozumiemy i widzimy, że
idzie w stronę lepszego, a jednak
cały czas komuś zależy na tym,
żeby siać złość, żeby siać nienawiść,

Program artystyczny uczniów stróskiej podstawówki

Wiązanka kwiatów od Burmistrza Zakliczyna przy budce-szpitaliku

Po występie - hymn państwowy

Polową Mszę św. celebrował ks. Paweł Mikulski

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 1. PP Strzelców Podhalańskich AK z kadrą ZCK

żeby jeden drugiego się bał. Wsłuchajmy się w słowa proroka Amosa,
trzeba by byśmy chcieli stanąć po
stronie prawdy, bo w przeciwnym
razie zostaniemy wyprowadzeni,
i jak mówi prorok Amos: „I zniknie krzykliwe grono hulaków”. Nie
brakuje w naszej Ojczyźnie takich
hulaków. Nie brakuje w naszej
Ojczyźnie takich, którzy próbują
swoje własne interesy pozałatwiać,
i to pod płaszczykiem Ojczyzny, ale
tak naprawdę, to ich ta Ojczyzna
nie interesuje, jakby się dało, to by
ją dawno przehandlowali. Ja myślę,
że takim pięknym wzorem do naśladowania są ci, przy których grobach
dzisiaj stoimy. Nie musieli tu być,
mogli się poddać, mogli wrócić do
domu, machnąć ręką i powiedzieć:
„A co nas to obchodzi”. Ale tego
nie zrobili…”.
Na zakończenie Eucharystii,
odśpiewano hymn „Boże, coś Polskę”, zaś liczne poczty sztandarowe
przed rozformowaniem pokłoniły
się przy pomniku poległych. Kolejny

punkt programu dnia to rekonstrukcja walki o punkt sanitarny
z udziałem Grupy Rekonstrukcji
Historycznej 1. PP Strzelców Podhalańskich AK i kadry ZCK w osobach
Eweliny Siepieli z córeczką Emilką
i Mateusza Reczka - koordynatora
programu „Mogiły Pamięci”, odgrywających wiejską rodzinę. Historię
leśnego szpitalika przedstawił dyr.
ZCK Kazimierz Dudzik. Odgłosy
walk niosły się daleko, autentyczne
mundury, uzbrojenie i salwy ślepej
amunicji zrobiły na widzach spore
wrażenie.
Ochłonąwszy i nagrodziwszy
wykonawców gromkim brawami,
zgromadzenie udało się w miejsce
dawnego paśnika, gdzie gospodynie z Woli Stróskiej serwowały
w namiocie bigos oraz dania z Pięknego Jasia: krem i fasolkę. Na ludową
nutę zagrała miejscowa kapela,
zachęcając obecne tu liczne rodziny
i notabli do śpiewu. Piękna pogoda
sprzyjała towarzyskiemu piknikowi
pod chmurką, niektórzy udali się na

Fragment inscenizacji

Do gorącej fasolki i bigosu ustawiła się długa kolejka

„Sami swoi” na partyzancką i swojską nutę

przeszukiwanie runa leśnego, wszak
latoś grzyby obrodziły…
Trzecie spotkanie w ramach
projektu Stowarzyszenia „Klucz”
zaplanowano w Czarnym Lesie 20
października br., a dotyczy ono 105.
rocznicy krwawej bitwy podczas

I wojny światowej. Relacja w następnym numerze.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Kultura - Interwencje
2019”.
Tekst i fot. Marek Niemiec
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Decyzją MON - pośmiertny
awans kapitana „Salwy”
do stopnia majora
Dobra wiadomość z ratusza

Rusza przebudowa
centrum Zakliczyna

Major Dubaniowski spoczywa na cmentarzu
w Zakliczynie

Pani Maria wręcza księdzu proboszczowi statuetkę z MB Śnieżną

Akt nadania kapitanowi „Salwie” stopnia
majora

Apel Poległych odczytał Kamil Olesiński

Maria Dubaniowska-Guzdek z synem przed pomnikiem
mjr. Dubaniowskiego i jego żołnierzy

W 72. rocznicę śmierci kpt.
Jana „Salwy” Dubaniowskiego
w Rudzie Kameralnej odbyła
się uroczystość wspomnieniowa ku pamięci dowódcy
oddziału „Żandarmeria” NSZ
zamordowanego przez UB
w roku 1947.
W przeddzień złożono wiązanki
kwiatów i zapalono znicze przy grobie kapitana na cmentarzu parafialnym w Zakliczynie. Pokłon oddały
poczty sztandarowe, zastęp harcerzy
ZHR, delegacje szkół, samorządów.
Burmistrz Dawid Chrobak zaprosił
obecnych do ratusza na projekcję
filmu o losach niezłomnych żołnierzy AK walczących pod dowództwem kapitana. Po projekcji historyk
Grzegorz Gaweł poprowadził rozmowę z panem Zdzisławem Gałatem, bratem ostatniego zastępcy
dowódcy „Salwy”, Eugeniusza Gałata
ps. „Sęp”.
Film „Salwa i Salwowcy” przedstawia losy kapitana Jana Dubaniowskiego oraz jego żołnierzy walczących
na terenie województwa krakowskiego z władzą komunistyczną do
końca 1947 roku. W filmie wypo-

Rozpoczyna się pierwszy
etap rewitalizacji centrum
Zakliczyna, w tym przebudowy Rynku, jednego z największych w Małopolsce.
W zakliczyńskim Ratuszu
podpisana została umowa
z firmą, która wykona drogi
i chodniki oraz wymieni
instalacje podziemne.
Środki finansowe – ponad 3,5
mln zł – gmina Zakliczyn pozyskała
z Funduszu Dróg Samorządowych.
W sumie wykonane zostaną prace
za 4,8 mln zł. Oprócz tego Starostwo
Powiatowe w Tarnowie zmodernizuje
drogę powiatową przebiegającą przez
zakliczyński Rynek, która będzie
z kostki betonowej. Koszt to 1,6 mln
zł (50 proc. dofinansowania z FDS).
- Już teraz przeszło 6,5 mln złotych
zainwestowane zostanie w centrum
Zakliczyna – mówił Burmistrz Miasta
i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.
- Inwestycja realizowana będzie etapami. Wszystko tak zaprojektowaliśmy, aby Rynek podkreślał wyjątkowy charakter Zakliczyna, podobał
się mieszkańcom i turystom, a także
umacniał pozycję miasta jako centrum

handlowego Pogórza Ciężkowicko–
Rożnowskiego.
Podczas konferencji prasowej, na
której podpisano umowę z wykonawcą pierwszego etapu rewitalizacji centrum Zakliczyna, burmistrz
Dawid Chrobak zaprezentował wizualizację wyglądu Rynku po planowanych zmianach. Chwalił rządowy
pomysł utworzenia Funduszu Dróg
Samorządowych.
- Do tej pory nie było tak kompleksowego programu, który wspierałby
samorządy w realizacji inwestycji
potrzebnych i oczekiwanych przez
mieszkańców – stwierdził.
Samorządowi Zakliczyna w otrzymaniu rządowego wsparcia bardzo
pomógł poseł na Sejm RP Michał
Wojtkiewicz.
- Wygląd Rynku ma duże znaczenia dla rozwoju miasta i całej gminy.
Zmienia charakter całego otoczenia.
Z prawdziwą przyjemnością wspieram działania władz samorządowych Zakliczyna, bo widzę, że jest
tu pomysł, energia i naprawdę duża
praca wkładana na rzecz społeczności
lokalnej – podkreślił poseł.
Rafał Kubisztal
fot. Michał Papuga

Honorowa warta harcerzy

wiada się m. in. major Józef Oleksiewicz, ps. Tatar, Groźny. Film „Salwa
i Salwowcy” zrealizowało Stowarzyszenie NZS 1980 w ramach projektu
Filmoteka Małopolska. Program
został sfinansowany przez Teatr im.
Juliusza Słowackiego w Krakowie
ze środków przekazanych z budżetu
Województwa Małopolskiego.
Nazajutrz w piękny niedzielny
poranek oddano hołd w miejscu
śmierci kapitana Dubaniowskiego,
po czym udano się do kaplicy by
uczestniczyć w uroczystej Mszy św.
odprawionej przez ks. proboszcza
Piotra Pabisa, który wygłosił przejmującą homilię. Duchowny otrzymał na początku Eucharystii z rąk
pani Marii Dubaniowskiej-Guzdek
- córki kapitana - pamiątkowa statuetkę z wygrawerowanym napisem,
miejscem i datą, z sylwetką Matki
Bożej Śnieżnej.
Po nabożeństwie krótka część
artystyczna w wykonaniu uczniów
szkół w Zakliczynie i Filipowicach
z nostalgicznymi pieśniami utalentowanej wokalistki Kasi Świerczek przy
akompaniamencie Adama Pyrka.
Program spodobał się do tego stopnia, że otrzymał owację na stojąco,

a poseł Michał Wojtkiewicz zaprosił
artystów do występu w Tuchowie.
Przy pomniku kpt. Salwy i jego
żołnierzy na dziedzińcu rudzkiej
świetlicy, po hymnie państwowym
i powitaniu Burmistrza Zakliczyna,
Kamil Olesiński z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria”
odczytał Apel Poległych. Następnie
złożono kwiaty i zapalono znicze.
I wreszcie część kulminacyjna z mocnym akcentem: rozkaz Ministra
Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka o awansowaniu pośmiertnym
kapitana „Salwy” do stopnia majora.
Rozkaz odczytał ppłk. Piotr Waręcki
- Komendant Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Tarnowie. Wzruszona
pani Maria nie kryła łez… Dziękowała wszystkim, którzy przyczynili
się do tego honoru, ale i tym, którzy
na co dzień kultywują pamięć o jej
bohaterskim ojcu.
Poczęstunek w gościnnej świetlicy
ZCK, ufundowany przez Szkołę Podstawową w Filipowicach, zakończył
tę wzniosłą uroczystość.
Projekt dofinansowany przez
Powiat Tarnowski.
Tekst i fot. Marek Niemiec

Umowa o wykonawstwo tego etapu inwestycji podpisana!

Zrozumiałe zainteresowanie mediów, w sali obecni również sołtysi i radni
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Medale Stulecia Niepodległości dla osób z regionu tarnowskiego
Osiemnaście osób z regionu
tarnowskiego otrzymało
Medale Stulecia Odzyskania
Niepodległości, ustanowione
przez Prezydenta RP Andrzeja
Dudę. Uroczystość, w której
uczestniczyli sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Wojciech Kolarski i poseł na
Sejm RP Michał Wojtkiewicz,
odbyła się w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

Medal 100-lecia ustanowiony
został z inicjatywy prezydenta
Andrzeja Dudy i nawiązuje do
wręczanego w okresie II Rzeczypospolitej medalu 10-lecia odzyskania niepodległości. Wręczany jest
od ubiegłego roku osobom, które
zasłużyły się w służbie państwu
i społeczeństwu.
W dworku Paderewskiego z rąk
ministra Wojciecha Kolarskiego
z Kancelarii Prezydenta RP medale

Poseł Michał Wojtkiewicz gratuluje wykonawcom z Zakliczyna

odebrali m.in. jeden z legendarnych przywódców tarnowskiej
„Solidarności” Karol Krasnodębski, wieloletni wójt Skrzyszowa
Józef Gądek, były burmistrz Bochni
Teofil Wojciechowski, artyści Ewa
i Roman Fleszarowie, działacz
stowarzyszeń katolickich i radny
miasta Tarnowa Stanisław Klimek
oraz burmistrz Zakliczyna Dawid
Chrobak. Ponadto uhonorowani
zostali: Roman Bulanda, Zdzisław

Medal Stulecia Burmistrz przyjął z rąk prezydenckiego
sekretarza Wojciecha Kolarskiego

Janik, Edward Kupiniak, Daniel
Mosio, Wacław Prażuch, Andrzej
Sasak, Andrzej Sęk, Andrzej Trybulski, Józef Trytek, Antoni Zięba
i Elżbieta Zięba.
- Medale Stulecia Odzyskania
Niepodległości są nadawane w tym
szczególnym okresie, kiedy świętujemy
niezwykły jubileusz dla naszej państwowości. Otrzymują go osobistości
z różnych obszarów życia społecznego,
które miały swój udział w budowaniu

i umacnianiu niepodległości. Państwo
jesteście wśród nich – powiedział
minister Wojciech Kolarski.
Wyróżnionym tym wyjątkowym
medalem gratulacje złożył też poseł
Michał Wojtkiewicz.
- Są one wyrazem uznania za
wkład w budowanie niepodległego
państwa polskiego – stwierdził.
Rafał Kubisztal

fot. Paweł Topolski

Pamiątkowa fotografia u stóp dworu Paderewskiego

Losy „Niezłomnych” według Kajetana Rajskiego

Konkurs zorganizowała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – Państwowy
Instytut Badawczy

Konkurs #OSEWyzwanie
rozstrzygnięty

W czwartek, 10 października br.
odbyła się uroczystość wręczenia przedstawicielom wielu szkół
z województwa małopolskiego
certyfikatów, potwierdzających
zdobycie nagrody w postaci mobilnej pracowni multimedialnej
w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej (OSE).
Nasze prace spotkały się z uznaniem jury i otrzymaliśmy dwie
mobilne pracownie (nagrodami
w konkursie są pracownie mobilne,
każda składająca się z 16 laptopów
umieszczonych w przenośnej szafie
z punktem dostępowym do Internetu).
Tym bardziej się cieszymy, iż
w powiecie brzeskim takie nagrody
otrzymały tylko cztery szkoły (w tym
dwie z Domosławic: szkoła muzyczna
- jako jedyna szkoła muzyczna w Polsce i podstawowa). Łącznie w woje-

Dyrektor Wojnicki nie kryje zadowolenia

wództwie małopolskim nagrodzono
68 szkół.
Konkurs, którego organizatorem
była Naukowa i Akademicka Sieć
Komputerowa (NASK) – Państwowy
Instytut Badawczy był adresowany
do wszystkich szkół w Polsce z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. Szkoły walczyły o jedną z 800
najnowocześniejszych mobilnych
pracowni komputerowych, z której
każda będzie się składać m.in. aż z 16
laptopów. Ponadto szkoły, które podjęły #OSEWyzwanie zagwarantowały
sobie również dostęp do szybkiego,
bezpiecznego i bezpłatnego Internetu, a uczniowie zwycięskich szkół
będą mogli korzystać z mLegitymacji, czyli mobilnej wersji legitymacji
szkolnej, którą można wyświetlać
w swoim smartfonie.
Anna Hatała-Toboła
ZSiP w Domosławicach
fot. arch. szkoły

Finał popularyzatorskiej akcji we Wróblowicach

W Szkole Podstawowej we
Wróblowicach nastąpił finał
niepodległościowego projektu, realizowanego w małopolskich szkołach przez historyka
Kajetana Rajskiego, znanego
z publikacji o żołnierzach niezłomnych. I to właśnie żołnierzom wyklętym poświęcony
został ten cykl.
Główny projekt o nazwie „Sto na
Sto!”, realizowany przy współpracy
z Fundacją BGK z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zakładał przeprowadzenie stu 45-minutowych lekcji w stu
wybranych szkołach podstawowych
(począwszy od klasy 5) i ponadgimnazjalnych, podczas których przy
użyciu środków multimedialnych
zostały przedstawione losy żołnierzy
wyklętych, szczególnie rtm. Witolda
Pileckiego i Danuty Siedzikówny
„Inki”, stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży.
Natomiast wykład we Wróblowicach przeprowadził Kajetan Rajski
w ramach projektu dot. przeprowadzenia 40 lekcji z tego tematu
w małopolskich szkołach, będącego
kontynuacją niepodległościowego
cyklu z jubileuszowego roku 2018.
Prelekcja zbiegła się w tym dniu
z 80. rocznicą powołania do życia

Polskiego Państwa Podziemnego,
ewenementu na skalę europejską,
które dzielnie i zbrojnie, w zorganizowanych strukturach, przeciwstawiało
się niemieckiej okupacji.
Po wykładzie wróblowiccy
uczniowie zaprezentowali program
artystyczny traktujący o gehennie
żołnierzy w okupowanej przez system sowiecki powojennej Polsce.
W prelekcji uczestniczyli: przedstawiciel Kuratorium Oświaty, dyrekcja,
kadra i uczniowie szkoły we Wróblowicach, dyrektorzy pozostałych

Kajetan Rajski - znawca historii żołnierzy
wyklętych

gminnych szkół, inspektor oświaty
UM, sołtyska Wróblowic oraz Dawid
Chrobak. Burmistrz Zakliczyna wręczył na zakończenie spotkania uznanemu historykowi i dziennikarzowi
upominki, zaś młodzież szkolna
przekazała w podzięce prelegentowi
specjalny dyplom. To nie pierwsza
wizyta w naszych stronach redaktora
i autora wielu publikacji nt. niepodległościowego podziemia w okresie
stalinowskim.
Kajetan Rajski
Ur. w 1994 r., redaktor naczelny
Kwartalnika „WYKLĘCI”. Absolwent
prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
student teologii, dziennikarz, publicysta. Autor wielu książek, m.in.
dwutomowej publikacji „Wilczęta.
Rozmowy z dziećmi Żołnierzy
Wyklętych”. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi
w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski. Za prowadzoną
działalność odznaczony również
Medalem Pro Patria przez Szefa
Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Medalem
Ignacego Jana Paderewskiego przez
Stowarzyszenie Weteranów Armii
Polskiej w Ameryce.
Tekst i fot. Marek Niemiec
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Spotkanie przedwyborcze
w ratuszu

Gości powitał Dawid Chrobak

Za nami wybory parlamentarne. W czasie kampanii
wyborczej na każdym kroku
natrafialiśmy na afisze czy
banery wyborcze, media emitowały spoty, przeprowadzały
debaty, z potencjalnymi wyborcami spotykali się kandydaci do Sejmu i Senatu, czy to
podczas imprez i uroczystości,
jak to miało miejsce podczas
mityngu na Mogile czy w Jamnej, czy też w wyznaczonych
salach, jak to miało miejsce
w ratuszu.
Mimo niskiej frekwencji na
widowni (zawiodła informacja?),
w ratuszowej sali odbyło się ciekawe
spotkanie z mec. Piotrem Sakiem,
kandydatem do Sejmu z listy Prawa
i Sprawiedliwości, znanym prawnikiem z Tarnowa, współwłaścicielem
kilku kancelarii prawniczych, działaczem Solidarnej Polski. O potrzebie
zaistnienia w parlamencie osób znających się na prawie, przekonywali
goście specjalni - b. minister, a obecnie europosłanka, Beata Kempa,
i Józef Rojek - b. prezydent Tarnowa.
Gorąco apelowali o poparcie tarnowskiego prawnika w nadchodzących
wyborach.
Zanim pojawili się w Zakliczynie, przeprowadzili przedwyborcze
spotkanie w Tarnowie, zaś późnym
popołudniem udali się jeszcze do
Wojnicza.
Kandydat do Sejmu zaprezentował swoje osiągnięcia i zakres
zadań, którymi chce się zająć przy
pozytywnym wskazaniu wyborców.
Omówił też najważniejsze sukcesy
i nowe cele Prawa i Sprawiedliwości
i Zjednoczonej Prawicy. Piotr Sak
jest absolwentem Wydziału Prawa
i Administracji na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Ukończył tez Studium
Menedżerskie w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizuje
się w prawie karnym, prawie rodzinnym i prawie pracy.
Głosy z widowni dotyczyły m.
in. programów społecznościowych
rządu, w tym programu Rodzina
500+ (postulat „dochodowości”, tj.
rezygnacja przez najbogatsze rodziny

z tej formy pomocy państwa i przekazanie pozyskanej tym sposobem puli
na pomoc studentom) oraz znacznej
dysproporcji w sferze wynagrodzeń

Beata Kempa od 2015 r. pełniła
funkcję ministra–członka Rady
Ministrów, następnie została Ministrem ds. Pomocy Humanitarnej
w rządzie Mateusza Morawieckiego.
W latach 2015–2017 szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w rządzie
Beaty Szydło. Poseł na Sejm V, VI, VII
i VIII kadencji. Od 15.11.2007 r. do
25.05.2012 r. była Wiceprzewodniczącą Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka. Wcześniej pełniła funkcję
członka Komisji Śledczej do zbadania
okoliczności tragicznej śmierci byłej
posłanki Barbary Blidy oraz brała
udział w Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę
z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich
podstawie przepisów wykonawczych.
W 2012 r. pełniła rolę Wiceprzewodniczącej Komisji ds. Kontroli Państwowej, a w 2011 r. Członka Komisji
Ustawodawczej. Przez kilkanaście lat
pracowała jako kurator zawodowy
dla dorosłych. W okresie od 2006
do 2007 r. była Sekretarzem Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Piotr Sak - kandydat do Sejmu, jak się okazało po wyborach - poseł na Sejm IX kadencji

w wielu sektorach gospodarki. Zdaniem Beaty Kempy program 500+
ma za zadanie wspierać wszystkie bez
wyjątku rodziny, by decydowały się
na kolejne dzieci. Kwestia demografii
to jest główny argument wdrożenia
programu, aczkolwiek osobiście zna
wiele rodzin, które z tego zasiłku
rezygnują i nie składają wniosku.

Beata Kempa - specjalny gość spotkania

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019, kandydując z listy
Prawa i Sprawiedliwości w okręgu
dolnośląsko-opolskim, otrzymała
209 305 głosów i uzyskała mandat
europosłanki IX kadencji.
Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim z zakresu Pedagogiki, Prawa,
Readaptacji, Mediacji i Negocjacji.
W 1990 r. ukończyła studia dzienne
z zakresu administracji na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach
1998–2005 była radną rady miasta
i gminy Syców, angażowała się również w działalność Rady Społecznej
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie, Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy, Szpitala MSWiA we
Wrocławiu, działając tym samym
na rzecz społeczności lokalnej.
Szczęśliwa mężatka (mąż obecny
w Zakliczynie), ma dwoje dzieci.
13 października okazało się, że
dzięki wskazaniu wyborców, mec.
Piotr Sak, uzyskawszy w okręgu 9855
głosów, zdobył mandat poselski do
Sejmu RP z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Tekst i fot. Marek Niemiec
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Dyrektor Dudzik
z ministerialnym odznaczeniem!
O kulturze najbliższej mieszkańcom…

18 września br. rozpoczął się
Małopolski Kongres Dyrektorów Domów Kultury w Zakopanem. To będzie pierwsze
takie wydarzenie w regionie!
Osoby zarządzające domami
kultury będą mogły się spotkać, poznać, porozmawiać,
a przede wszystkim wymienić
doświadczenia w kierowaniu
tego typu instytucją. Wydarzenie zaplanowano w dn. 1920 września w Zakopanem.
Domy kultury pełnią szczególną
rolę w życiu każdej społeczności. Pracują na co dzień po to, by kultura
ułatwiała mieszkańcom spotkania
i rozmowy, wzmacniała lokalną
tożsamość, pozwalała lepiej zrozumieć otaczający świat. To wyjątkowe
miejsca, którymi zarządzanie wiąże
się z wieloma wyzwaniami. Właśnie
o nich porozmawiają uczestnicy
pierwszego w regionie Małopolskiego
Kongresu Dyrektorów Domów Kultury.
Celem wydarzenia organizowanego przez Samorząd Województwa
Małopolskiego jest przede wszystkim konsolidacja środowiska, które
obejmuje niezwykle zróżnicowane
i rozsiane po całym województwie
ośrodki. Dzięki kongresowi dyrektorzy domów kultury zyskają wspólną
płaszczyznę rozmowy o najważniejszych dla ich instytucji kwestiach.
- Poznajmy się, podzielmy
doświadczeniem, wyzwaniami,

pomyślmy o współdziałaniu i wzajemnym wsparciu, wypracujmy
wspólne, konkretne pomysły i rozwiązania. Porozmawiajmy o tym,
jak skutecznie promować kulturę,
jak współpracować z instytucjami
województwa małopolskiego i co
jeszcze możemy zrobić, by kultura
naprawdę nas łączyła - apeluje Anna
Pieczarka z zarządu województwa
małopolskiego.
Małopolski Kongres Dyrektorów
Domów Kultury odbywał się na terenie Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego Hyrny w Zakopanem.
Współorganizatorami wydarzenia
byli: Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie i Muzeum Tatrzańskie
w Zakopanem.
Podczas zakopiańskiego Kongresu Kazimierz Dudzik - dyrektor
Zakliczyńskiego Centrum Kultury
- otrzymał prestiżowe odznaczenie
tj. Odznakę „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”, którą minister kultury
nadaje osobom wyróżniającym
się w tworzeniu, upowszechnianiu
i ochronie kultury, wszak w tym roku
mija 20 owocnych lat jego pracy na
stanowisku szefa ZCK (dodatkowo
można mu śmiało doliczyć kilka
lat wcześniejszej działalności, jako
dyrektora Ośrodka Promocji Gminy
w Czchowie).
Naszemu szefowi oraz prezesowi
„Klucza” - gorące gratulacje od
współpracowników z portalu, stowarzyszenia i ZCK!
Tekst i fot. Marek Niemiec

Magistrat informuje

Zabezpieczenie ruin zamku
w Melsztynie – etap II

Utrudnienia związane
z przebudową ul.
Kamieniec

W związku z realizacją przebudowy drogi gminnej – ul. Kamieniec
w Zakliczynie - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Urząd
Miejski w Zakliczynie informuje, że
ruch we wskazanej lokalizacji może
być utrudniony. Prosimy o zastosowanie się do aktualnie obowiązującej organizacji ruchu. Zakończenie
inwestycji planowane jest na dzień
13 grudnia 2019 r. Za niedogodności
przepraszamy.

W związku z rozpoczęciem
kolejnego etapu prac budowlanych
w zakresie zabezpieczenia ruin
zamku w Melsztynie, Urząd Miejski
w Zakliczynie informuje, że obiekt
będzie w tym czasie nieczynny dla
zwiedzających.
Termin realizacji zadania pn.
„Zabezpieczenie ruin zamku
w Melsztynie – etap II” przewidziany
jest do końca listopada bieżącego
roku.
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Sukces stróskiej akcji „Budzik dla Szczepana”

Piknik pod tym tytułem zgromadził na dawnym boisku
Orła w Stróżach większość
gminnych kół gospodyń wiejskich, które odpowiedziały
na apel miejscowego Stowarzyszenia „Pod bocianim
gniazdem” i Koła Gospodyń
Wiejskich w Stróżach, z liderką Ewą Krakowską, wzbudzając tym gestem szacunek
i podziw. Bo gdzieżby się
udało bez nich tak rozkręcić
festyn przy stróskiej remizie,
by w słoneczne popołudnie
15 września zgromadzić tylu
uczestników i oferentów przeróżnych atrakcji, a że jeszcze
dopisała pogoda to i sukces
gwarantowany, czytaj: 20
tys. zł (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych!) zebranych do
puszek (oraz w loterii) dla będącego w potrzebie Szczepana Martyki - druha miejscowej
jednostki OSP.
Wspomniana rzutka pani prezes - Ewa Krakowska - zachęca do
ustawicznej pomocy Szczepanowi,
podobne akcje będą organizowane
sukcesywnie, wszak leczenie i rehabilitacja chłopca są niezwykle kosztowne.
- Pragniemy bardzo serdecznie
podziękować Kołom Gospodyń
Wiejskich za udział w akcji. Za
upieczenie przepysznych ciast dla
wszystkich uczestników, za kwestę,

Loteria „Bez Barier” z atrakcyjnymi fantami

Wolontariuszki z pełnymi puszkami

Coś na ząb…

Przejażdżki konne - hit dla dzieci

przygotowanie oprawy imprezy
i wszelkie wsparcie. Podziękowania
dla Kół: ze Zdoni, Słonej, Lusławic,
Gwoźdźca, Woli Stróskiej, Filipowic
i najmłodszego Koła - z Zakliczyna
- wymienia pani Ewa. - Jesteśmy
wdzięczne i zadowolone ze współpracy ze Stowarzyszeniem „Bez
Barier”, OSP Stróże, z panią Moniką
Kulak z gminnej Profilaktyki. Słowa

uznania dla uczniów i kadry Szkoły
Podstawowej w Stróżach za piękny
występ. Panu prezesowi LZS Orzeł
Stróże, Łukaszowi Majewskiemu,
za oprawę muzyczną, nagłośnienie
oraz watę cukrową dla dzieci. Panu
Adamowi Krakowskiemu i Bogdanowi Malikowi z Domu Weselnego
Krakbudu w Janowicach za ufundowanie zjeżdżalni-zamku dla milusiń-

skich, panu Szczepanowi Malikowi
ze Zdoni za parkę kucyków. Ponadto
dziękujemy za zorganizowanie bezinteresowne przejażdżek samochodami
terenowymi panu Wiktorowi Pacurze
ze Stróż, kierowcy wozu strażackiego,
który udostępnił dzieciom do zwiedzania bojowy pojazd miejscowych
druhów. Przede wszystkim gorące
podziękowania dla wszystkich spon-

sorów, którzy wsparli imprezę organizacyjnie i wszelkich ofiarodawców.
Ukłony dla panów: Jakuba i Mateusza
Sobolów z Roztoki, pana Mariusza
Osyski z Faściszowej i pana Czesława Ramiana za montaż i demontaż namiotów, stoły, ławki i parasole.
Mieszkańcom Stróż i Woli Stróskiej
za ofiarną pomoc w ogólnych przygotowaniach pikniku.
Warto dodać, że wydano ok. 50
kg darmowej kiełbaski z rusztu,
a loteria fantowa cieszyła się wielkim
powodzeniem, gospodynie z uśmiechem przypinały na wejściu barwne
kotyliony, prosząc grzecznie o datek
do puszki. Efekt przerósł wszelkie
oczekiwania. Cała zebrana kwota,
tj. 20 004 zł 42 gr. została wpłacona
na konto Szczepana w Stowarzyszeniu „Bez barier”. Organizatorzy
nie zapomnieli nawet o opłaceniu
ZAiKS-u. Wśród atrakcyjnych gadżetów koszulki z autografami znanych
sportowców przekazane przez posła
Norberta Kaczmarczyka, w licytacji posłanka Anna Czech nabyła
za kwotę 110 zł koszyk dorodnych
prawdziwków, grosza nie poskąpili
też burmistrz Dawid Chrobak, wiceprzewodnicząca RPT Irena Kusion
i miejscowy radny Maciej Krakowski. (Włodarz gminy pojawił się
w Stróżach po porannej uroczystości
patriotycznej w Rudzie Kameralnej,
by następnie udać się do Bieśnika
na zebranie wiejskie. Ot, i kolejna
pracowita niedziela…)
Tekst i fot. Marek Niemiec
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SKKT na partyzanckim szlaku
Wody — uczy pragnienie.
Brzegu — morskie przestrzenie.
Ekstazy — ból tępy jak ćwiek,
Pokoju — o Bitwach pamięć,
Miłości — nagrobny Kamień.
Ptaków — Śnieg.
Emily Dickinson
Wrzesień w gminie Zakliczyn to
swoisty maraton imprez patriotycznych związanych z rocznicami walk:
żołnierzy września 1939 r., partyzantów AK w ramach Akcji „Burza”
i oddziału „Żandarmeria”, którzy
nie godzili się z sowiecką okupacją.
Począwszy od akademii rozpoczynających rok szkolny, dzieci i młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Zakliczynie
mają możliwość poznawania historii
i pogłębiania swej wiedzy o tragicznych, a zarazem heroicznych czynach
swych przodków. Nie wszystkim
wystarcza książkowa wiedza, część
z uczniów decyduje się na piesze
wędrówki „partyzanckim szlakiem”,
na które od 19 lat zabiera je Szkolne
Koło Krajoznawczo-Turystyczne
„Compass”.
W bieżącym roku członkowie
i sympatycy SKKT wzięli udział w III
Rajdzie im. kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” (14 września br., trasa:
Iwkowa–Szpilówka–Machulec–
Czchów–Jurków), w uroczystościach
religijno-patriotycznych w Rudzie
Kameralnej (15 września), na Jamnej i wędrówce szlakiem Batalionu
„Barbara” AK (22 września), V Biegu

Pamięci Akcji „Burza”, w tym roku
rozegrany jako Szkolne Mistrzostwa
Gminy Zakliczyn w Biegu na Orientację (23 września), oraz w uroczystościach upamiętniających hitlerowską
obławę na partyzantów - pacjentów
szpitalika na Mogile w Woli Stróskiej
(29 września).
W ramach obchodów 75. rocznicy największej partyzanckiej bitwy
w Małopolsce i pacyfikacji Jamnej,
dzieci i młodzież nie tylko uczestniczyli w oficjalnych uroczystościach,
ale także wzięli udział w szkoleniu
„Orientacja w terenie nieznanym za
pomocą mapy i busoli” i spróbowali
biwakowego życia, spędzając wieczór
przy ognisku, a noc - śpiąc „na glebie”
lub w namiotach. W kolejnym dniu
przeprowadzono, zorganizowane
przez Uczniowski Klub Sportowy
Jordan, zawody w biegu na orientację.
Wręczenia medali i nagród dokonali:
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
Dawid Chrobak oraz Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej w Zakliczynie
Sławomir Ramian.
A oto wyniki zawodów:
W kategorii młodszej (klasy 5 i 6):
I miejsce - Natalia Markiewicz,
Natalia Kusiak, Julia Kapułka – SP
Zakliczyn
II miejsce - Amelia Piotrowska,
Wiktoria Winiarska, Julia Jankoś SP Paleśnica
III miejsce - Natalia Soska, Małgorzata Guśtak, Julia Rudnicka – SP
Paleśnica

W klasyfikacji szkół w tej kategorii pierwsze miejsce zajęła szkoła
z Paleśnicy.
W kategorii starszej (klasy 7 i 8)
całe podium zajęte zostało przez
drużyny z Zakliczyna:
I miejsce - Arkadiusz Gondek, Wojciech Kwiek
II miejsce - Kornel Chryk, Przemysław Flakowicz
III miejsce - Julia Rosiek, Julia Michalik
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Zakliczyn dla zwycięskiej szkoły zdobyła Szkoła Podstawowa w Zakliczynie. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio: SP Paleśnica
i SP Gwoździec.
Janusz Flakowicz
fot. arch. SKKT Compass

Aktywny senior

Stowarzyszenie Bez Barier ogłasza Konkurs pn. „AKTYWNY SENIOR”.
Celem Konkursu jest wyróżnienie seniorek i seniorów podejmujących działania na
rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej w gminie Zakliczyn.
Konkurs realizowany jest w ramach zadania pt. „Akademie dla Aktywnych
Seniorów w Gminie Zakliczyn” finansowanego przez Województwo Małopolskie
i Gminę Zakliczyn.
Zgłaszający może przedstawić po jednym kandydacie z danej miejscowości
w następujących kategoriach:
• Kultura, oświata, nauka i sztuka
• Wolontariat – społecznik
• Moje hobby
Kandydat (Senior) jest osobą, która ukończyła 55 lat w dniu zgłoszenia.
Zgłoszenia do Konkursu należy przekazać w terminie do 25 października 2019 r.
za pośrednictwem:
• poczty tradycyjnej na adres: 32-840 Zakliczyn, ul. Spokojna 1 (decyduje data
stempla pocztowego),
• poczty elektronicznej bezbarier.biuro@gmail.com
• osobiście w biurze Stowarzyszenia Bez Barier w Zakliczynie, ul. Spokojna 1.
Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest złożenie formularza zgłoszeniowego,
który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pn. „AKTYWNY SENIOR”
wraz zwymaganymi oświadczeniami (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).
Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne (grupy osób), organizacje pozarządowe,
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz instytucje
publiczne z terenu gminy Zakliczyn.
Szczegóły udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie Konkursu pn.
„AKTYWNY SENIOR” na stronie http://www.bezbarier.org/archives/7071.
Kontakt – biuro SPON „BEZ BARIER”, 32-840 Zakliczyn, ul. Spokojna 1, tel.
18/26-38-777. Czynne w godz. 9:00–15:00, e-mail: bezbarier.biuro@gmail.com

Kancelaria Notarialna w Zakliczynie
Informujemy, w dniu 3 października 2019 roku została otwarta
Kancelaria Notarialna w Zakliczynie.
Pracownicy Kancelarii oraz Notariusz bezpłatnie udzielają
wszelkich niezbędnych informacji, szczegółowo wskażą
dokumenty niezbędne do danej czynności
oraz pomogą w ustaleniu dogodnego terminu.
Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 900 do 1600
W przypadku uzyskana bliższych informacji,
prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią:
Agnieszka Żygawska
NOTARIUSZ
KANCELARIA NOTARIALNA W ZAKLICZYNIE
ul. Malczewskiego 57
32-840 Zakliczyn
tel. 790-884-913
e-mail: zygawska.notariusz@interia.pl
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Wsparcie dla orkiestr dętych z regionu

Dyplom wręcza Rektor Politechniki - prof. dr. hab. inż. Jan
Szmidt

Wydawnictwo z rąk pani Dziekan Wydziału Transportu prof. dr. hab. inż. Marianny Jacyny

74-letni mgr inż. Tadeusz Świderski
otrzymał zaproszenie do udziału w Gali
poświęconej 50. rocznicy ukończenia
studiów na Politechnice Warszawskiej.

jący się z chorobą ostatni z żyjących profesorów
- wykładowców inż. Świderskiego, prof. Ryszard
Skarżyński, notabene autor projektu oświetlenia
stadionu żużlowego tarnowskiej Unii, który
ożenił się z koleżanką z roku inż. Świderskiego.
Zwieńczeniem 5,5-letnich studiów była praca
dyplomowa. Pan Tadeusz zaprojektował kilkudziesięciometrowy autodrom do testowania
podwozi samochodów.
W ślady taty poszły jego cztery córki; trzy
ukończyły krakowską Politechnikę, jedna
Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie
(pracuje jako informatyk w Szwajcarii, sportsmenka, w marcu przyszłego roku udaje się na
Mistrzostwa Świata Amatorów do Kanady, o jej
fenomenie pisaliśmy swego czasu na łamach
Głosiciela). Państwa Świderskich cieszy też
widok i dorastanie pięciorga wnucząt, nie szczędzą im wsparcia i miłości.
Inż. Świderski jest ciągle czynny zawodowo,
prowadzi własną Pracownię Projektową „Grafion” w Zakliczynie. Na tapecie obecnie chodnik w Charzewicach przy drodze wojewódzkiej
z kładką dla pieszych i takiż ciąg pieszy w kierunku Paleśnicy. 
Marek Niemiec
fot. Darek Kawka

Złoty Dyplom dla inż. Świderskiego

Pan Tadeusz, uznany projektant, autor
projektów wielu inwestycji nie tylko w naszej
gminie, to absolwent Wydziału Komunikacji
o kierunku Drogi i Lotniska w warszawskiej
uczelni, który ukończył w roku 1969. W stolicy, w której przebywał w towarzystwie żony
Marii, córki i wnuczki, z tej okazji otrzymał
Złoty Dyplom (wraz z wydawnictwem historycznym), przyznany przez prof. Jana Szmidta
- Rektora Politechniki Warszawskiej i prof.
Andrzeja Jakubiaka - Prezesa Stowarzyszenie
Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej.
Inż. Świderski spotkał się, również na niwie
towarzyskiej w Hotelu Maria, z koleżankami
i kolegami ze studiów, w liczbie ok. 40 osób,
z którymi zresztą utrzymuje kontakt do dzisiaj.
Niektórzy z nich osiągnęli wysokie stanowiska.
Wielu z tego grona mieszkało w miasteczku
akademickim, m. in. w akademiku Riviera, jak
pan Tadeusz. W Gali nie uczestniczył zmaga-

We wtorek, 1 października w Muzeum
Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa
„Nila” ogłoszono wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019
oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2019
- NA START. Konkursy miały na celu
wsparcie rozwoju i promocję twórczości
orkiestr dętych z terenu Małopolski.
Podczas wydarzenia wicemarszałek Łukasz Smółka, Anna Pieczarka z zarządu
województwa, Iwona Gibas - wiceprzewodnicząca SWM oraz radni województwa: Rafał Stuglik, Filip Kaczyński
i Stanisław Bukowiec wręczyli beneficjentom symboliczne czeki gwarantujące dofinansowanie zgłoszonych zadań.

- Liczba złożonych w konkursach wniosków
przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zainteresowanie było ogromne, a to potwierdza, że
konkurs był naprawdę trafiony. Dlatego też zdecydowaliśmy się zwiększyć środki przekazane
na ten cel – mówiła Anna Pieczarka z zarządu
województwa.
W pierwszym z konkursów – Małopolskie
Orkiestry Dęte 2019 – adresowanym do orga-

nizacji pozarządowych wsparcie finansowe
z budżetu województwa w wysokości 536 tys.
zł pozwoli zrealizować aż 57 zadań. Wśród
beneficjentów znalazły się m.in. Ochotnicze
Straże Pożarne ze Starego Wiśnicza, Dobrej
czy Jabłonki, a także Stowarzyszenie „Dolina
Inicjatyw” czy Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”. Dzięki
tym środkom oprócz zakupu strojów, instrumentów, akcesoriów i wydawnictw muzycznych, NGO-sy będą mogły dofinansować
projekty związane z rozwojem lub popularyzacją orkiestr poprzez organizację warsztatów,
szkoleń oraz koncertów.
- Dotacje, które otrzymają gminy pozwolą
m.in. na zakup instrumentów, akcesoriów lub
wydawnictw muzycznych. Chcemy wspierać
tych, którzy wykorzystując swój talent i pasję
pomagają pielęgnować kulturę regionu dla
kolejnych pokoleń – dodała Anna Pieczarka
z zarządu województwa.
W drugim konkursie – Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - NA START! – dedykowanym
małopolskim orkiestrom działającym w ramach
instytucji kultury, złożono 51 wniosków na
kwotę ponad 716 tys. zł. Finalnie komisja konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 42 zadania na kwotę 364 tys. zł. Wśród
kilkudziesięciu gmin, które otrzymały dotację
znalazły się m.in. Sułkowice, Tuchów, Wadowice czy Radłów.
- Łącznie na wsparcie małopolskich
orkiestr z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczono 900 tys. zł. Choć nie
jest to mała kwota, potrzeby są zdecydowanie większe. W obu konkursach otrzymaliśmy w sumie 131 ofert, a oczekiwana
kwota wsparcia finansowego wyniosła ponad
2,1 mln zł. To pierwsze edycje konkursów,
ale patrząc na zainteresowanie na pewno
nie ostatnia – podsumował wicemarszałek
Łukasz Smółka.
Tekst i fot. Biuro Prasowe UM WM

Marsz Pamięci śladami
batalionu „Barbara”
– Słona 2019
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn zaprasza do udziału w zadaniu grantowym
pt. „Marsz Pamięci śladami batalionu Barbara – Słona 2019”, który odbędzie
się w dniu 27 października, w Słonej. Rozpoczęcie wydarzenia - godz. 9:00 przy
budynku świetlicy wiejskiej w Słonej.
Program wydarzenia:
9:00 – otwarcie biura zawodów w świetlicy wiejskiej w Słonej
9:30 – szkolenie z technik Nordic Walking
10:15 – szkolenie z technik biegu na orientację
11:00 – Start Biegu na Orientację i marszu Nordic Walking
12:45 – Apel Poległych w miejscu pamięci żołnierzy AK batalionu „Barbara” i Msza
św. polowa w intencji poległych
14:00 – Poczęstunek dla uczestników – świetlica wiejska w Słonej
15:00 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców biegu na orientację i marszu
Nordic Walking
Na 100 pierwszych uczestników marszu czekają okolicznościowe medale i dyplomy,
organizatorzy zapewniają ciepły posiłek i napoje, a na zwycięzców zawodów w 7 kategoriach czekają atrakcyjne nagrody.
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Ich praca wzbudza powszechny szacunek i zaufanie
W Europejskim Centrum
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach odbyła
się uroczysta Małopolska Gala
Strażacka. Wręczono podczas niej odznaki honorowe
województwa małopolskiego – Krzyż Małopolski oraz
nagrodzono i doceniono
służbę strażaków w czterech
kategoriach – w konkursach na najlepszą jednostkę
Ochotniczej Straży Pożarnej,
najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą, najlepszego strażaka ochotnika oraz
funkcjonariusza Państwowej
Straży Pożarnej.
Galę prowadzili wicemarszałek
Małopolski Łukasz Smółka i Anna
Pieczarka z zarządu województwa.
W wydarzeniu wziął również udział
Wojciech Piech, sekretarz Małopolski.
- Za ogromne poświęcenie,
odwagę i profesjonalizm. Za to, że
jesteście zawsze wtedy, gdy potrzebna
jest pomoc. Za to, że zawsze można
na Was liczyć. Za to wszystko chcemy
Wam dzisiaj – jako samorząd województwa małopolskiego – bardzo
serdecznie podziękować. Podziękować i wyrazić wdzięczność za Waszą
pracę, która wzbudza powszechny
szacunek i zaufanie. To dla Was,
Drodzy Strażacy, Szanowne Druhny

Gala w Lusławicach

Na finał koncert kapeli „Ciupaga”

i Szanowni Druhowie, jest ta gala przekonywała Anna Pieczarka.
- Ludzie o wielkich sercach,
których pasją jest pomoc innym.

Anna Pieczarka z Zarządu Województwa (od niedawna posłanka na Sejm) wręcza strażackie promesy

Nierzadko ratują komuś dorobek,
ale i życie. Podczas tej gali pierwszy raz w województwie małopolskim chcemy symbolicznie docenić
i nagrodzić służbę strażaków w czterech kategoriach. Poznamy laureatów
konkursów na najlepszą jednostkę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Małopolsce, najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą, najlepszego strażaka ochotnika oraz funkcjonariusza
Państwowej Straży Pożarnej - mówił
Łukasz Smółka.
Głos zabrali Edward Siarka prezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Małopolsce, Marek
Bębenek – komendant wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej i Kazi-

mierz Koprowski – prezes zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Radny miasta Tarnowa Piotr Sak
odczytał list od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W uroczystości uczestniczyli też m.in. posłowie
Wiesław Krajewski i Michał Wojtkiewicz, senator Kazimierz Wiatr, radni
województwa małopolskiego Jadwiga
Wójtowicz i Stanisław Sorys oraz
samorządowcy z powiatów i gmin
Małopolski.
Wicemarszałek Łukasz Smółka
oraz Anna Pieczarka z zarządu
województwa wręczyli również
dziewięć srebrnych i dwie złote
odznaki honorowe województwa
małopolskiego – Krzyż Małopol-

ski w uznaniu zasług za codzienną,
ochotniczą służbę na rzecz bezpieczeństwa, gotowość niesienia
pomocy oraz ratowanie życia i zdrowia mieszkańców regionu. Przyznał
je specjalną uchwałą zarząd województwa małopolskiego.
Po rozstrzygnięciu konkursów
zorganizowanych przez oddział wojewódzki Związku OSP RP przy wsparciu województwa małopolskiego
i WFOŚiGW w Krakowie, odbyło się
ponadto oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu „Strażak Małopolski
2019” Gazety Krakowskiej.
Wydarzenie zakończył koncert
kapeli „Ciupaga”.
Tekst i fot.
Biuro Prasowe UMWM
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ZUL: etnograficzne skarby
Ziemi Zakliczyńskiej
Jaka moda panowała wśród
naszych przodków? Jakie grupy etnograficzne zamieszkują
teren gminy Zakliczyn? Jaka
zabudowa występowała w Zakliczynie, a jaka w ościennych
wioskach? Dlaczego dawne
stroje tego regionu tak szybko zanikły? Czym różniło się
życie w miasteczkach od życia
na wsi? Odpowiedzi na na te
z pozoru oczywiste, a w rzeczywistości bardzo podchwytliwe pytania, można było
uzyskać podczas kolejnego
wykładu Zakliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego, który
miał miejsce 11 października
br. w Sali im. Spytka Jordana
w Zakliczyńskim ratuszu.
Wykład zatytułowany: „Etnograficzne Skarby Ziemi Zakliczyńskiej”, był wyjątkowy pod kilkoma
względami. Poprowadziła go bowiem
„świeżo upieczona” instruktor i choreograf zespołów ludowych oraz
badacz etnografii regionu Krakowiaków Wschodnich, a także pracownik
Zakliczyńskiego Centrum Kultury
- Halina Machel–Gaura, która to
tydzień wcześniej, tj. 3 października,
na scenie tejże Sali, zdawała egzamin

U etnograficznych skarbach mówiła Halina
Machel-Gaura

potwierdzający kwalifikacje instruktorskie. I zgodnie z oczekiwaniami,
egzamin zaliczyła na ocenę bardzo
dobrą. A w kilka dni później, otwarta
formuła jej wykładu pozwalała na
wszelkie dopowiedzenia, wspólne
analizy i wyciąganie wniosków.
Wyjątkową formę wykład uzyskał
również dzięki prezentacji bogatego
zbioru dawnych strojów wiejskich,

pochodzących głównie ze zbiorów
prowadzącej wykład. Całość dodatkowo świetnie uzupełniła prezentacja archiwalnych zdjęć mieszkańców
okolic Zakliczyna, które w znakomity
sposób prezentowały zmiany w ubiorze mieszkańców, jak również zmiany
w architekturze, budownictwie i sposobie życia. Wszyscy uczestnicy byli
mile zaskoczeni poruszanymi tematami, stąd też, jak już wyżej wspomniano. Ochoczo podjęta została dyskusja i bez wątpienia można przyznać,
że wspólnie odkryte zostały „Etnograficzne Skarby Ziemi Zakliczyńskiej”.
Teraz po części wykładowej pora
na część warsztatową. Relacja z autorskiego warsztatu zatytułowanego:
„Ręce moje cenniejsze od złota”,
który 17 października poprowadził
Przemysław Kozek w następnym
numerze.
Mateusz Reczek

W programie prelekcji pokaz autentycznych strojów ludowych

fot. Stanisław Kusiak

Projekt pod nazwą Zakliczyński
Uniwersytet Ludowy dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, realizowanego przez stowarzyszenie „Klucz”
przy współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury.

Studenci ZUL-u pod wrażeniem…
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Przedszkolaki o Jacku Malczewskim

Wystawa prac w sali przedszkola

Mistrz polskiego symbolizmu
Jacek Malczewski, jeden z najznamienitszych młodopolskich malarzy, uczeń samego
Jana Matejki, urodził się 14
lipca 1854 r. w Radomiu. Od
lata 1919 r. do Bożego Narodzenia 1926 r. Jacek Malczewski wraz ze swoimi siostrami
Bronisławą i Heleną mieszkał
we dworze w Lusławicach.
Tamże powstało wiele jego
z dzieł, które na współczesnych aukcjach sztuki otrzymują niebywale wysokie ceny.
Są to głównie pejzaże, obrazy
z widokami dworu i parku, portrety,
autoportrety, sceny fantastyczne
i symboliczne, np. „Zmartwychwstanie” (1920), „Święta Agnieszka”
(1920—1921), „Pusty dwór” (1922).
O Lusławicach tak pisał do swojego ucznia i przyjaciela Vlastimila
Hofmana: „…Ja siedzę już na wsi,

powoli wracają mnie siły i spokój
wobec natury i widoków nieba i pól
rozłożystych szeroko, aż do horyzontów dalekich…”. Ten wybitny
polski malarz, urzeczony zakliczyńskim krajobrazem, często uwieczniał
go w swoich szkicach malarskich.
Pragnął zarejestrować nie tylko okoliczny pejzaż, ale i ludzi związanych
z tą ziemią. Zastawał ich zawsze przy
pracy, a swoją sprawną ręką mistrza
kreślił ich wizerunki i często mawiał:
„Jaki piękny jest świat śpiewających

Zwycięska praca

Wystawa reprodukcji zostanie zaprezentowana w ratuszu i w faściszowskiej szkole

ptaków i świat pracujących ludzi.”
Po latach pobytu, żegnając się z tą
urokliwą ziemią zamierzał zostawić
w nim po sobie pamiątkę. Tak też
uczynił i pozostawił w magistracie
autoportret, na odwrocie skreślił
dedykację: „Miastu Zakliczynowi
- wdzięczny Jacek Malczewski”. Na
przełomie października i listopada
1926 r. Jacek Malczewski wrócił do
Krakowa i z żoną zamieszkał w willi
na Salwatorze przy ul. Anczyca 7.
W wyniku postępującej choroby
oczu, powodującej stopniową
utratę wzroku, artysta ma problemy z malowaniem. W Krakowie
powstają ostatnie autoportrety i portrety żony. Jacek Malczewski zmarł
8 października 1929 r. w Krakowie.
Trumnę ze zwłokami ubranymi
w habit tercjarski złożono w podziemiach kościoła oo. Paulinów na
Skałce w Krakowie obok sarkofagów: Teofila Lenartowicza, Adama
Asnyka, Henryka Siemiradzkiego,
Stanisława Wyspiańskiego.
Z okazji przypadającej 90. rocznicy śmierci słynnego malarza,
Przedszkole Publiczne nr 1 w Zakliczynie wraz z Samorządowym
Żłobkiem w Zakliczynie ogłosiło
konkurs fotograficzny. Oryginalny
temat konkursu dotyczył fotograficznej stylizacji dziecka/dzieci/
rodziny na wzór dowolnie wybranego dzieła Jacka Malczewskiego.
Główna nagroda w konkursie to
„Rodzinna sesja zdjęciowa” w Studiu
Fotograficznym Anety Adamczyk,
która jest sponsorem tej nagrody.
Koordynacją artystycznego
przedsięwzięcia zajęły się panie:
Edyta Olszewska-Kwiek – dyrektor
Samorządowego Żłobka, Krystyna
Biel – nauczycielka Przedszkola
Publicznego Nr 1 i Katarzyna Pałucka
- nauczycielka Przedszkola Publicznego Nr 1.
Jury w składzie: Dawid Chrobak
– Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Przewodniczący Jury, Grażyna
Skrzekucka – metodyk, wykładowca
Tarnowskiej Szkoły Wyższej, Urszula
Galas – nauczyciel wychowania
przedszkolnego i Marek Niemiec –
redaktor „Głosiciela” - stanęło przed
naprawdę trudnym zadaniem. Oceniało prace (anonimowo, bez nazwisk
autorów) według kilku kryteriów,
suma ocen wskazała zwycięzców

Jury podsumowuje

Nagroda dla laureatki pierwszego miejsca

konkursu. Dodatkowo przyznano
wyróżnienia.
I tak, I miejsce zajęła Marysia
Brzegowy (PP nr 1), II miejsce –
Natalka Gałecka (PP nr 1), III miejsce
– Liliana Mytnik (PP nr1). Wyróżnienia dla: Madzi Żółty (PP nr 1)
i Piotrusia Gałeckiego (Samorządowy
Żłobek).
Dyplomy za udział otrzymali:
Grzegorz Biel (PP Nr 1), Zuzanna
Świderska (PP Nr 1), Wojciech Gajda
(Samorządowy Żłobek), Stanisław
Gajda (PP Nr 1), Zuzanna Solak (PP
Nr 1), Kaja Kafel (PP Nr 1), Igor Kantor (PP Nr 1), Błażej Mytnik (PP Nr
1), Leon Zając (PP Nr 1).
Fotograficzne obrazy wzorowane
na twórczości Jacka Malczewskiego
będą wystawione w Zakliczyńskim
Centrum Kultury, zaś 29 października, podczas uroczystości w Szkole

Podstawowej im. Jacka Malczewskiego, w Faściszowej. Jury podkreśliło wysoki poziom konkursu,
oryginalny pomysł, profesjonalną
realizację, wkład w propagowanie
idei małych ojczyzn. Dodatkowym
walorem jest wspólna praca dzieci
z rodzicami.
Atrakcyjne nagrody rzeczowe
oraz dyplomy dla każdego uczestnika konkursu ufundowała dyrekcja
Przedszkola przy ul. Spytka Jordana.
Ceremonię finałową z udziałem
jury, dzieci z mamami i kadry
placówki, poprowadziła dyrektor
przedszkola - Lucyna Gondek.
Spotkanie zakończyła sesja fotograficzna i słodki poczęstunek, goście
otrzymali ponadto na pamiątkę od
przedszkolaków drewniane figurki
mądrej sowy.
Tekst i fot. Marek Niemiec

III trymestr ZUL-u: zakliczyńskie niesamowitości…

Gdzie zakopany jest „zakliczyński totem”, chroniący od
wieków miasto od nieszczęść?
Czyj duch straszy w „Domu
pod Wagą”? W jaki sposób
Spytek Wawrzyniec Jordan zakładał miasto Zakliczyn? Gdzie
pochowani są zmarli od ran
wracający z Odsieczy Wiedeńskiej polscy husarze? Z jakich
rzemiosł słynął niegdyś Zakliczyn? – to tylko część „zakliczyńskich niesamowitości”,
które zostały poruszone podczas wykładu inaugurującego
III Trymestr Zakliczyńskiego
Uniwersytetu Ludowego, który
odbył się 2 października w Sali
im. Spytka Jordana w zakliczyńskim ratuszu.

Stało się już tradycją, że każdy
wykład, warsztat i wycieczka cieszy

Wprowadzenie dyr. Dudzika

się wśród uczestników – studentów
Zakliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego - ogromnym powodzeniem.
Dlatego też nie zdziwiło nas duże
zainteresowanie wykładem zatytułowanym: „Zakliczyn – powstanie
i rozwój miasta (XVI–XX w.)”,
wygłoszonym przez znakomitą panią
historyk, literat i znawczyni Ziemi

Ewa Jednorowska o powstaniu i rozwoju miasta

Zakliczyńskiej – mgr Ewę Jednorowską, którego treści każdy słuchał
niemalże z zapartym tchem, przenosząc się w myślach do XVI czy XVII
wieku, kiedy to Zakliczyn był znakomicie rozwijającym się miastem
handlowym. Osadą słynącą nie tylko
z cotygodniowych targów i odbywających się kilka razy do roku jar-

marków, ale również z wielu prężnie
działających cechów rzemieślniczych.
Wtedy to szybko rozwijające się miasto i jego mieszkańcy byli dla innych
miasteczek niebywałą konkurencją.
Co szczególnie napawa dumą.
Natomiast zorganizowany po
przerwie panel dyskusyjny pobudził
wśród uczestników barwne wspo-

mnienia o dawnym życiu w mieście
i jego mieszkańcach. Było mnóstwo
ciekawych i strasznych historii, nie
brakło nawet opowieści o duchach
i zjawach. Wszystko to wprowadziło
studentów w rytm lokalnych dziejów,
co było bardzo pomocne w zrozumieniu kolejnego wykładu.
Drugi z wykładów, który odbył się
11 października br. dotyczył z kolei
tematu etnografii Ziemi Zakliczyńskiej.
Ale o tym już w kolejnym artykule.
Mateusz Reczek
fot. Stanisław Kusiak

Projekt pod nazwą Zakliczyński
Uniwersytet Ludowy dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, realizowanego przez stowarzyszenie „Klucz”
przy współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury.
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Flashmob pierwszej pomocy na Kamieńcu
Mali uczniowie Szkoły Podstawowej w Zakliczynie i starsi
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Grabina
uczestniczyli w akcji koordynowanej przez Samarytańską Federację Organizacji
Pozarządowych z dyr. Barbarą
Żychowską pod nazwą „Flashmob pierwszej pomocy”.
- „Flashmob” to szybkie, pozornie
spontaniczne gromadzenie się dużej
grupy ludzi w miejscu publicznym.
Uczestnicy przeprowadzają skoordynowaną działalność na pewien czas,
a następnie rozpraszają się tak szybko,
jak przybyli. Flashmoby mogą być
przeprowadzane dla efektów czysto
rozrywkowych lub przekazywać wiadomości i podnosić świadomość na
dany temat. Nasz Flashmob łączy
obydwie cechy, z naciskiem na podnoszenie świadomości na temat
ważności działań ratujących życie
i przeprowadzania kursów pierwszej
pomocy. Żeby uratować komuś życie
- nie potrzeba żadnej supermocy! tłumaczą organizatorzy akcji.
- Każdego roku od 2014 zostaje
przeprowadzony zsynchronizowany
europejski Flashmob pierwszej
pomocy w 10 krajach europejskich,

zorganizowany przez organizacje
samarytańskie zrzeszone w europejskiej sieci Samaritan International
(SAM.I.). Hasłem akcji jest: „Heroes
without superpowers – Bohater bez
supermocy”.
Celem wydarzenia jest również
zachęcenie przypadkowych przechodniów do chwili uwagi i przećwiczenia pod okiem profesjonalistów udzielania pierwszej pomocy
w różnych zaaranżowanych wypadkach. Do akcji najchętniej włączają
się dzieci i osoby w średnim wieku,
mnóstwo pytań i zainteresowania
wykazują również ludzie młodzi.
Zajęcia z pierwszej pomocy
poprowadzili druhowie: Julia Zgórniak i Konrad Jewulski z OSP Zakliczyn, jednostki należącej do SFOP. Na
dwóch stacjach usytuowanych w hali
sportowej Dunajca ćwiczono pod
okiem wspomnianych instruktorów
metody resuscytacji, a na zewnątrz
kadra (z wicedyrektorem Jackiem
Świderskim) i uczniowie ZSP demonstrowali na symulatorze skutki kolizji
samochodowych.
Spotkanie zakończył tradycyjny
element finału Flashmobu, a mianowicie wypuszczenie napełnionych helem kolorowych baloników
z nazwą akcji. Część z nich trafiła do

Dzieci uczyły się pierwszej pomocy z pomocą ulubionych misiów

Instruuje druhna Julia Zgórniak

Dh Konrad Jewulski z uczniami ZSP

Finał akcji: baloniki poleciały hen!

rąk dzieci z klasy II c (pod opieką
pani wych. Małgorzaty Pyrek), które
zabrały upominki do swojej klasy.

Co ciekawe, w ramach flashmobowych zajęć uczyły się udzielania
pierwszej pomocy na przyniesio-

nych ze sobą ulubionych pluszowych
misiach.
Tekst i fot. Marek Niemiec

Gdy coś się kończy, coś innego się zaczyna…
Intensywny sezon Stowarzyszenia „Klucz”

We wrześniu dobiegły końca cztery
projekty społeczne
realizowane przez
Stowarzyszenie
„Klucz”. To jednak
nie koniec pracy,
a dopiero początek,
gdyż równolegle
jesteśmy w trakcie
realizacji dwóch
projektów i rozpoczęliśmy realizację
kolejnych trzech.
Zadania, które realizowaliśmy do
30 września br. wspólnie z lokalną
społecznością polegały na kultywowaniu tradycji i kultury, a także na
współpracy, która miała na celu uwydatnienie piękna lokalnych tradycji
ludowych.

Zadanie: Bliżej Tradycji
Ludowej

Projekt polegał na zakupie strojów ludowych dla Kapeli Opatkowice, która w 2018 roku rozpoczęła
swoją przygodę z muzyką ludową
i już osiągnęła pierwsze sukcesy,
m. in. zajmując III miejsce podczas
I Impresji Artystycznych w Artystycznej Dolinie w Siedlcu. Dzięki
realizacji projektu udało się również
uzupełnić stroje ludowe dla dwóch
par ze średniej grupy wiekowej
Zespołu Folklorystycznego Gwoździec, dzięki czemu dzieci z młodszej grupy mogły wystąpić ze starszymi kolegami podczas występów
scenicznych.

Zadanie: Dożynki Gminy
Zakliczyn

Pomimo faktu, że już sporo czasu
minęło od dożynek projekt dopiero

teraz został zamknięty,
dzięki jego realizacji uczestniczyliśmy
w kultywowaniu tradycji
związanych z dziękczynieniem Panu Bogu za
zebrane plony, zapoznaliśmy się z lokalnymi
specjałami, muzyką,
przyśpiewkami i obejrzeliśmy przepiękne
wieńce. Wszystko to
było znakomicie przygotowane przez lokalną społeczność
Gwoźdźca.

dzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie: XX Święto
Fasoli

Projekt skierowany do seniorów
55+ oraz młodszego pokolenia,
mający na celu integrację międzypokoleniową oraz zapewnienie ciekawych i aktywnych form spędzania
wolnego czasu dla seniorów. Jest to
kontynuacja projektu „Akademia dla
Aktywnych”, który nasze Stowarzyszenie realizuje od 2014 roku. W tym
roku Akademie kontynuują swoją
działalność w Gwoźdźcu, Charzewicach, Zakliczynie i Woli Stróskiej.

Realizując to zadanie, wzmocniliśmy tożsamość z regionem, zwiększyliśmy bazę przepisów kulinarnych
związanych w wykorzystaniem fasoli
„Piękny Jaś”, ponadto uczestnicy
wydarzenia mogli dowiedzieć się
czegoś więcej o lokalnych i regionalnych specjałach i produktach
rękodzielniczych podczas Jarmarku
Produktu Lokalnego.
Powyższe zadania zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

Zadanie: Ło cem moja
dusa gro

Projekt miał na celu znalezienie
i oszlifowanie talentów muzycznych, związanych z kultywowaniem
muzyki ludowej. Do pracy zaangażowany został mistrz Marcin Korbut,
który dzięki swoim umiejętnością
mógł przekazać swoją wiedzę młodym muzykom. Zajęcia gry na tradycyjnych instrumentach cieszyły się
dużym zainteresowaniem.
Powyższe zadanie dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dzie-

Zadania, których realizację rozpoczęliśmy od września, to kolejne
wyzwania w postaci ambitnych
i ciekawych projektów, tym razem
nastawionych na zdobywanie wiedzy
historycznej, umiejętności aktorskich
oraz zajęć dla seniorów. Poniżej nieco
więcej informacji o realizowanych
projektach.

Zadanie: Akademia dla
Aktywnych Seniorów
w Gminie Zakliczyn

Zadanie: Należyty – Teatr
w Zakliczynie

Projekt skierowany do dzieci
i młodzieży, dzięki któremu uczestnicy nauczą się wyrażać swoje emocje, zgłębią tajniki gry aktorskiej,
popracują nad dykcją oraz będą się
świetnie bawić. Podczas warsztatów
teatralnych, reżyser Jan Jakub Należyty wykrzesze z dzieciaków ostatnie poty i wspólnie z nimi przygotuje spektakl teatralny, którego
premierę zaplanowano na grudzień
tego roku.
Powyższe projekty realizowane
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Kadra ZCK, tj. Ewelina Siepiela (z córeczką Emilką) i Mateusz Reczek podczas pokazu
rekonstrukcyjnego na Mogile

Zadanie: Mogiły Pamięci
„Jamna – Wola Stróska –
Charzewice”

Projekt patriotyczny skierowany
do uczestników wydarzeń religijno-patriotycznych na terenie gminy
Zakliczyn, we wrześniu odbyły się
już dwie uroczystości w Jamnej i Woli
Stróskiej, gdzie zorganizowaliśmy
w ramach projektu rekonstrukcje
historyczne, które miały na celu
pokazanie i przybliżenie wydarzeń,
które miały miejsce podczas II wojny
światowej na terenie naszej gminy.
Poniżej zadania, których realizację
kontynuujemy:

Zadanie: „Nagranie
Cantando Canzoni”

Jego celem jest wydanie debiutanckiej płyty chóru działającego przy
ZCK, 27 października br. odbędzie
się koncert pieśni patriotycznych

połączony z promocją debiutanckiej płyty.

Zadanie: „Zakliczyński
Uniwersytet Ludowy”

Tym razem zagłębiamy się w tematy
związane z historią naszego miasta
oraz etnografią regionu. Realizujemy
wykłady i warsztaty, na których można
się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy,
ponadto organizujemy interesujące
wycieczki krajoznawcze.
Jak widać, Stowarzyszenie „Klucz”
nie próżnuje, przed nami kolejne
projekty, m.in. „Rozwój Strażackiej
Orkiestry Dętej Filipowice” - jesteśmy w trakcie podpisywania umowy
na realizację projektu.
Wszystkie powyższe projekty są
realizowane dzięki wsparciu Zakliczyńskiego Centrum Kultury.
Tekst: Ewelina Siepiela
fot. arch. ZCK
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Po Santiago i Fatimie pielgrzymował do Sokółki
Antoni Ligęza - pielgrzym
z Olszowej - przyszedł pochwalić się redakcji z osiągnięcia kolejnego celu. Jego
najbardziej spektakularny
wyczyn, o którym pisaliśmy
swego czasu na naszych łamach, to piesza pielgrzymka
do Santiago de Compostela
szlakiem św. Jakuba i dalej do
Fatimy w Portugalii.
W tym roku postanowił pokłonić się, pomodlić i podziękować na
cudowne ocalenie w wypadku drogowym w kościele św. Antoniego
Padewskiego w Sokółce. Bagatela,
ponad 500 km w jedną stronę. Szedł
ze swoim wózkiem na kółkach opłotkami w linii prostej: z rodzinnej
Olszowej przez Sandomierz, Łuków,
Siedlce. Po drodze życzliwie przyjmowany przez gospodarzy, niektórzy
nakarmili albo wcisnęli grosz w dłoń
z prośbą o modlitwę. Nocował pod
namiotem w ustronnych miejscach.
W drodze powrotnej do domu wstąpił jeszcze do sanktuarium w Świętej
Wodzie, zatrzymał się też na moment
u swojej siostry. Sokółka zrobiła na
panu Antonim wielkie wrażenie…
Była to niedziela 12 października 2008 roku, tuż po beatyfikacji
Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki.
Podczas Mszy św. rozpoczynającej
się w kościele parafialnym pw. św.
Antoniego w Sokółce o godzinie 8:30,
w trakcie udzielania Komunii świętej jednemu z kapłanów wypadł na
stopień ołtarza konsekrowany Komunikant. Kapłan przerwał udzielanie
Komunii świętej, podniósł Go i,
zgodnie z przepisem liturgicznym,
włożył do vasculum – małego naczynia z wodą, stojącego zwykle przy
tabernakulum, służącego kapłanowi
do obmycia palców po udzielaniu
Komunii świętej. Komunikant eucharystyczny miał się w tym naczyniu
rozpuścić.
Po Mszy świętej siostra Julia
Dubowska, zakrystianka z posługującego w parafii Zgromadzenia Sióstr
Eucharystek, mając świadomość, że
konsekrowany Komunikant będzie
rozpuszczał się jakiś czas, na polecenie ks. kan. Stanisława Gniedziejko,
proboszcza parafii, przelała zawartość vasculum do innego naczynia
i umieściła je w sejfie znajdującym się
w zakrystii kościoła. Klucze do sejfu
miała tylko siostra i ks. proboszcz.
Po upływie tygodnia, 19 paździer-

Wizyta w Sanktuarium w Świętej Wodzie

To cały ekwipunek pielgrzyma z Olszowej

nika, w niedzielę misyjną, siostra
Julia – przynaglona zapytaniem ks.
proboszcza o stan Komunikantu
– zajrzała do sejfu. Otwierając go,
poczuła delikatny zapach przaśnego
chleba. Po otwarciu naczynia zobaczyła czystą wodę z rozpuszczającym
się w niej Komunikantem, na środku
którego widniała wypukła plamka
o intensywnej czerwonej barwie,
przypominająca wyglądem skrzep
krwi, mający postać jakby żywej
cząstki ciała. Woda w naczyniu była
niezabarwiona. Siostra natychmiast
powiadomiła proboszcza, który
nadszedł wraz z miejscowymi kapłanami i misjonarzem, ks. Ryszardem
Górowskim. Wszyscy byli zaskoczeni i zadziwieni tym, co ujrzeli.
Zachowano dyskrecję i ostrożność,
nie zapominając o wadze wydarzenia, ponieważ dotyczyło ono Chleba

Cudowna Hostia w sanktuarium w Sokółce

konsekrowanego, który na mocy
słów Chrystusa z Wieczernika jest
prawdziwie Jego Ciałem. Patrząc
ludzkim okiem, trudno było określić, czy zmieniona postać fragmentu
Komunikantu jest wynikiem reakcji
organicznej, chemicznej czy innego
rodzaju działania. Bezzwłocznie
powiadomiono o wydarzeniu Metropolitę Białostockiego, księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, który
przybył do Sokółki wraz z Kanclerzem Kurii, księżmi infułatami
i księżmi profesorami. Wszyscy byli
głęboko poruszeni tym, co zobaczyli.
Ks. Arcybiskup zalecił Komunikant
zabezpieczyć oraz czekać i obserwować, co dalej będzie się z Nim działo.
29 października naczynie z Komunikantem przeniesiono do kaplicy
Miłosierdzia Bożego na plebanii
i umieszczono w tabernakulum.
Następnego dnia, decyzją ks. Arcybiskupa, Komunikant z widoczną na
Nim plamką wyjęto z wody i położono na małym korporale, a następnie umieszczono w tabernakulum.
Komunikant był w ten sposób przechowywany przez trzy lata, aż do uroczystego przeniesienia go do kościoła
2 października 2011 roku. Przez
pierwszy rok zachowywano tajemnicę. Rozważano, co czynić dalej,
skoro jest to jakiś Boży znak, który
trzeba odczytać. Do połowy stycznia 2009 roku fragment Komunikantu o zmienionej postaci w sposób
naturalny zasechł i pozostał w formie
zakrzepłej krwi. Od tamtej pory nie
zmienił swojego wyglądu. W styczniu 2009 roku ks. arcybiskup zlecił
poddać Komunikant badaniom patomorfologicznym, a 30 marca tegoż
roku powołał Komisję Kościelną
do zbadania zaistniałych zjawisk.
W Wielki Czwartek, 9 kwietnia
2009 roku, decyzją Jego Ekscelencji,
kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce został podniesiony
do rangi Kolegiaty oraz powołano
Kolegiacką Kapitułę Najświętszego
Sakramentu. W jej skład weszli
kapłani archidiecezji białostockiej
– proboszczowie i budowniczowie
nowych kościołów. Charyzmatem
Kapituły jest troska o kult i szerzenie
czci Chrystusa Eucharystycznego –
strzeżenie Eucharystii.
Kuria Metropolitalna Białostocka
poinformowała o zakończeniu swoich prac przez Komisję Kościelną,
powołaną przez Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego (30
marca 2009 roku) do zbadania zjawisk eucharystycznych w Sokółce.
Przebadała ona świadków wydarzeń
i orzeczenia patomorfologów. Stan
rzeczy wyglądał następująco.
12 października 2008 roku księdzu
udzielającemu Komunii św. wypadł
z puszki Komunikant. Podniósł go
i umieścił w vasculum przy tabernakulum. Po Mszy św. przeniesiono
zawartość vasculum do naczynia
w sejfie w zakrystii.
19 października 2008 roku po
otwarciu sejfu zobaczono na zanurzonym Komunikancie plamę, sprawiającą wrażenie krwi.
29 października 2008 roku naczynie z Komunikantem przeniesiono
do tabernakulum w kaplicy na plebanii. Następnego dnia Komunikant
wyjęto z wody i położono na korporale w tabernakulum.
7 stycznia 2009 roku z Komunikantu pobrano próbkę, która następ-

Codzienna adoracja

nie została niezależnie zbadana przez
dwóch profesorów specjalistów
patomorfologów z Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku. Wydali
oni zgodne orzeczenie, które brzmi:
„przysłany do oceny materiał (...)
w ocenie dwóch niezależnych patomorfologów (...) wskazuje na tkankę
mięśnia sercowego, a przynajmniej,
ze wszystkich tkanek żywych organizmu najbardziej ją przypomina”.
Komisja ustaliła, że Komunikant,
z którego została pobrana próbka do
ekspertyzy jest tym samym, który
został przeniesiony z zakrystii do
tabernakulum w kaplicy na plebanii. Ingerencji osób postronnych nie
stwierdzono. Akta sprawy zostały
przekazane do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie.
Wydarzenie z Sokółki nie sprzeciwia się wierze Kościoła, a raczej ją
potwierdza. Kościół wyznaje, że po
słowach konsekracji, mocą Ducha
Świętego, chleb przemienia się
w Ciało Chrystusa, a wino w Jego
Krew. Stanowi ono również wezwanie, aby szafarze Eucharystii z wiarą

i uwagą rozdzielali Ciało Pańskie,
a wierni, by ze czcią Je przyjmowali.
Pan Antoni nie cierpi nudy, dba
o kondycję. Regularnie przemierza
wielkie przestrzenie, dziennie pokonuje nawet 20-30 km. Do Zakliczyna
z Olszowej niemal codziennie chodzi
na skróty polnymi ścieżkami. Czasami biega i to z sukcesami. 8 czerwca
tego roku wystartował w 15. Jubileuszowym Ulicznym Biegu „Pamięci
Jana Pawła II” w Żabnie, zajmując
wysokie trzecie miejsce w kat. mężczyzn na dystansie 10 tys. metrów,
o czym zaświadczają dyplom i dwa
medale. Nie omieszkał też wziąć
udział w patriotycznych uroczystościach w Wał Rudzie związanych
z „Akcją III Most”. Mimo perturbacji
zdrowotnych myśli już o kolejnych
pielgrzymkach, jeśli starczy pieniążków i sił. Zaopatrzony w nową
komórkę uwiecznia wreszcie swoje
zaliczone trasy, będzie z czego wybierać do rodzinnego albumu.
Marek Niemiec

Patriotyczne uroczystości w Wał Rudzie związane z „Akcją III Most”

fot. Marek Niemiec
i Antoni Ligęza
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Oficjalne wyniki Międzyszkolnego Konkursu
Literackiego w ramach projektu „Mogiły
Pamięci: Jamna – Wola Stróska – Charzewice”
Już od samego rana w czwartek
10 października br., w zakliczyńskim ratuszu zebrało się jury
konkursu w składzie: mgr Ewa
Jednorowska – historyk i literat,
mgr Dawid Chrobak – Burmistrz
Miasta i Gminy Zakliczyn - przewodniczący jury, mgr Kazimierz
Dudzik – Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury.
Jury podjęło się niebywale trudnego zadania, mającego na celu wyłonić zwycięzców w międzyszkolnym
konkursie literackim. Celem konkursu było napisanie opowiadania
patriotycznego. Wszystkie nadesłane
prace prezentowały wysoki poziom,
stąd też podjęcie konkretnych decyzji
okazało się niezwykle trudne.
Ostatecznie, podczas posiedzenia
wyłoniono następujących laureatów
w dwóch kategoriach, do których
zostały zgłoszone prace:
Kategoria I (dzieci klas I-IV):
1 miejsce: opowiadanie „Sen o wojnie” autorstwa Mileny Kochan
2 miejsce: opowiadanie „Ścieżkami
pamięci” autorstwa Julii Urbańczyk
3 miejsce: opowiadanie „Spotkanie
na Jamnej” autorstwa Leny Śledź
Kategoria II (młodzież klas V-VIII):
1 miejsce: opowiadanie „Pejzaż
cmentarny” autorstwa Jana Kozy
2 miejsce: opowiadania; „Opowieść
stuletniego drzewa” autorstwa
Zuzanny Kozdrój oraz „Historia
moich przodków - moją historią”
autorstwa Anny Słowińskiej
3 miejsce: opowiadanie „Ucieczka”
autorstwa Justyny Perkman
Z racji dużej ilości prac nadesłanych w kategorii II, jury postanowiło
dodatkowo uhonorować trzy równie
ciekawe prace, tj. „Na jamneńskim

wzgórzu” Julii Rudnickiej, „Opowieść
małej partyzantki” Kingi Świerczek
i „Niezwykła gra” Gabrieli Świerczek.
Jury dziękuje wszystkim dwudziestu dwojgu uczestnikom za nadesłanie bardzo interesujących opowiadań
i rekomenduje ich publikacje w „Głosicielu” oraz na portalu ZCK, a są to:
Kategoria - dzieci młodsze
1. Kornelia Rudnicka „Mogiła
Pamięci: Jamna”
2. Julia Urbańczyk „Ścieżkami pamięci”
3. Milena Kochan „Sen o wojnie”
4. Lena Śledź „Spotkanie na Jamnej”
6. Michał Słowiński „Naród, który
traci pamięć – traci sumienie”
Kategoria II - młodzież
1. Julia Rudnicka „Na jamneńskim
wzgórzu”
2. Gabriela Grudzińska „Wojenna
saga”
3. Daria Błoniarczyk „Sen o Mogile”
4. Justyna Perkman „Ucieczka”
5. Małgorzata Guśtak „Jamna – miejsce z historią”
6. Julia Jankoś „Z wysokości drzew”
7. Amelia Piotrowska „Nigdy więcej
wojny”
8. Magdalena Rudnicka „Ciekawa
opowieść”
9. Anna Wieloszyńska „Mogiły
pamięci w Czarnym lesie”
10. Gabriela Świerczek „Niezwykła gra”
11. Jan Koza „Pejzaż cmentarny”
12. Zuzanna Kozdrój „Opowieść stuletniego drzewa”
13. Bartosz Majewski „Wspomnienia
ciągle żywe”
14. Natalia Krakowska „Cmentarze”
15. Anna Słowińska „Historia moich
przodków – moją historią”
16. Kinga Świerczek „Opowieść małej
partyzantki”
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Nagrody laureatom, jak i dyplomy
wszystkim uczestnikom zostaną
wręczone podczas Gali Finałowej
realizowanego przez Stowarzyszenie
„Klucz” projektu: „Mogiły Pamięci:
Jamna – Wola Stróska – Charzewice,
która odbędzie się 27 października
(niedziela), o godz. 15:00, w zakliczyńskim ratuszu.
Zadanie pod nazwą: „Mogiły
Pamięci: Jamna – Wola Stróska
– Charzewice” dofinansowano ze
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura
– Interwencje 2019”.
Mateusz Reczek

Tu kupisz Głosiciela

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

Małopolska (z „Gwoźdźcem”)
na Dożynkach Prezydenckich w Spale

Małopolska podbiła serca gości
swoimi smakami, muzyką ludową, wyjątkowymi warsztatami
sztuki ludowej i wieloma innymi atrakcjami. Tak w skrócie
można opisać udział Województwa Małopolskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

Nasz region, w tym wyjątkowym
dla wszystkich rolników wydarzeniu, reprezentowała Anna Pieczarka
z zarządu województwa oraz Iwona
Gibas, wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Małopolskiego.
W Spale obecni byli również Rafał
Stuglik, przewodniczący komisji kultury SWM i Rafał Kosowski, radny
SWM.
Podczas dwudniowych uroczystości zorganizowano konkurs na
najładniejszy wieniec dożynkowy
o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, występy zespołów ludowych, kiermasze, zabawy dla dzieci
i Miasteczko Regionów, w którym
mogły zaprezentować się wszystkie
województwa.
Nasze stoisko zostało wystylizowane na wzór zalipiańskiej chaty.
Odwiedzający mogli podziwiać nie
tylko niezwykłe wnętrza, ale także
wziąć udział w warsztatach malowania zalipiańskich motywów, które
prowadziły malarki z tej wsi.
Przez dwa dni goście pawilonu
mogli brać udział w pokazach gotowania oraz posmakować miodów
z gospodarstwa pasiecznego „Rój”,
tłoczonych na zimno soków z Tłoczni
Pawłowscy, Pstrąga Ojcowskiego
oraz wód Piwniczanka i Kinga Pienińska i wina z Winnicy Dąbrówka
z Dąbrówki Szczepanowskiej. Koło
Gospodyń Wiejskich „Kryspinianki” z Kryspinowa przygotowało
maczankę krakowską na kukiełce
lisieckiej i rosół galicyjski. Koło
gospodyń wiejskich z Jonin przyrządziło jonińskie pierogi z kapustą,
dziczyzną i prawdziwkami oraz zupę
białą - fasola na dziczyźnie.
Degustacje i wyjątkowe wnętrze
oraz atrakcje przygotowane dla
uczestników dożynek wyróżniały
Małopolskę na tle innych regionów,
co docenili goście wydarzenia, którzy
wyjątkowo licznie odwiedzili nasze
stoisko.
Wieniec z Poręby Radlnej koło
Tarnowa wziął udział w konkursie
na najładniejszy wieniec dożyn-

Charzewice – sklep S. Biel
Dzierżaniny – sklep Z. Sacha
Gwoździec – market Euro
Gwoździec – Cichy Kącik
Faściszowa – sklep M. Osysko
Faściszowa – sklep H. Kochan
Filipowice – sklep M. Cygan
Faliszewice – S. Biel
Paleśnica – SPAR, A. Spieszny
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

kowy. Taniec i śpiew wokół wieńca
wykonały Kapela Ludowa „Siemiechowianie” (gmina Gromnik) oraz
Zespół Folklorystyczny „Gwoździec”
z gminy Zakliczyn.
- Stoisko Małopolski podczas
tegorocznych dożynek cieszyło się
największą popularnością. Nasi
goście mogli na żywo zobaczyć zalipiańską chatę, wziąć udział warsztatach malarskich, czy zakosztować
regionalnych produktów. Dożynki
w Spale były okazją do promocji
naszego regionu, która została znakomicie wykorzystana - przyznała Anna
Pieczarka z zarządu województwa
małopolskiego.
Historia dożynek sięga czasów
średniowiecznych, ale w szczególny
sposób Spałę w 1927 roku uhonorował prezydent Ignacy Mościcki,
nadając świętu – poprzez swój
patronat – wymiar państwowy. Od
2000 roku (po 62 latach przerwy)
dożynki w Puszczy Pilickiej świętowali prezydenci Polski, Aleksander
Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda.
- Województwo Małopolskie
reprezentowali m. in. Grupa Wieńcowa z Poręby Radlnej, Zespół Folklorystyczny „Gwoździec”, Kapela

Ludowa „Siemiechowianie” oraz dwa
Koła Gospodyń Wiejskich - z Jonin
i Kryspinowa - mówi Janusz Cierlik,
choreograf „Gwoźdźca”. - W pierwszym dniu Prezydenckich Dożynek
odbył się Ogólnopolski Konkurs
Wieńca Dożynkowego. Jest to jedyny
w Polsce konkurs, w którym oprócz
wieńca ocenie jest poddawane jego
ośpiewanie (obrzęd). Obrzęd dożynkowy dla najpiękniejszego wieńca
Małopolski z Poręby Radlnej został
wykonany przez Zespół Folklorystyczny „Gwoździec” z towarzyszeniem Kapeli Ludowej „Siemiechowianie”. Zajęliśmy wysokie, czwarte
miejsce (na 16 województw), co daje
pewną satysfakcję - cieszy się pan
Janusz.
W niedzielę przedstawiciele województwa małopolskiego uczestniczyli w uroczystej mszy św. w kaplicy
polowej Armii Krajowej. Po niej
korowód dożynkowy przeszedł na
stadion Centralnego Ośrodka Sportu
w Spale. Ceremoniał dożynkowy
uświetnił występ zespołu pieśni
i tańca „Mazowsze”.
Biuro Prasowe UM WM
i Marek Niemiec
fot. Konrad Obidziński
i Janusz Cierlik
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O harmonii polskiej, Kapeli Św. Idziego
i 40 latach weselnego grania
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Rozmowa z Tadeuszem Malikiem - instruktorem muzyki, opiekunem Kapeli
Św. Idziego, prezesem Zakliczyńskiego Koła Heligonistów i Harmonistów
przy Stowarzyszeniu „Klucz”

Na scenie w Bukowinie Tatrzańskiej

- Odniosłeś sukces w Szczurowej, a następnie w Bukowinie.
Pochwal się czytelnikom.
- Uczestniczyłem w lipcu w Szczurowej w renomowanym festiwalu
„Krakowski Wianek”. Rywalizowałem wśród instrumentalistów i udało
mi się zwyciężyć w tej kategorii.
Zagrałem na harmonii polskiej.
Dodatkowo z uczniem zdobyłem
kolejne pierwsze miejsce. Zagrałem
z Filipem Krupą z Filipowic, on na
heligonce. Otrzymałem kwalifikację
do ogólnopolskiego festiwalu „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. Pojechaliśmy tam razem ze
Stanisławem Harafem z Jastrzębi,
który wziął udział w konkursie śpiewaków. W Szczurowej oceniało nas
jury z nowosądeckiego „Sokoła”,
w Bukowinie - krajowi eksperci.
W Bukowinie zaprezentowało się
ok. 60 wykonawców w mojej kategorii, grających na przeróżnych
instrumentach. Były piszczałki,
skrzypce, cymbały, heligonki i inne
instrumenty ludowe. Zagrałem na
mojej 120-letniej harmonii polskiej
- 24-basowej. To jest zupełnie inna
technika gry, niż na 120-basowej.
Oprócz mnie występowali dwaj
muzykanci na podobnych harmoniach, ale były to tzw. pedałówki,
czyli bez potrzeby rozciągania
miecha rękami, tylko z podaniem
powietrza z użyciem stóp.
- A co z heligonką?
- Z tym instrumentem występowałem w Szczurowej już rok wcześniej Teraz chciałem pokazać się na
innym, wybrałem harmonię, bo to
obecnie unikalny, mało popularny
instrument. W Bukowinie występowałem w trzecim dniu festiwalu, ale
pojechałem wcześniej, żeby poczuć
atmosferę imprezy.
- Festiwal Folkloru Polskiego
53. Sabałowe Bajania - Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpie-

waków, Drużbów i Starostów
Weselnych - tak brzmi pełna
nazwa imprezy.
- Zaraz po 9 rano pojawiłem się
jako jeden z pierwszych na przesłuchanie w Domu Ludowym. Była to
publiczna prezentacja. Zgłosiłem się
do bloku porannego od 10 do 15,
po przerwie następował w tym dniu
kolejny blok. Na występ miałem 10
minut, zagrałem kilka krakowiaków,
oberków i polkę. W trakcie niektórych utworów śpiewałem, ale zasada
jest taka, że śpiewa się a cappella.
Jury to doceniło, a komisji zależy na
powrocie do korzeni, na autentycznej
twórczości.
- Występ sprawił Ci frajdę?
- Mam satysfakcję, że dostałem
się do Bukowiny, i to z rekomendacji fachowych ekspertów. Atmosfera była wyjątkowa, znakomicie się
czułem wśród tylu artystów. Sporo
było imprez towarzyszących, wystaw,
pokazów rękodzielnictwa itp. Pożyteczne były spotkania kuluarowe,
wymiana doświadczeń, pokazy techniki, wymiana repertuaru, wzajemne
podglądnie gry. O wyniku powiadomił mnie telefonicznie kolega.
Nie odebrałem osobiście nagrody
podczas oficjalnej gali, bo w tym
dniu grałem z Nocnymi Motylami
na weselu. A propos: w przyszłym
roku mija mi 40-lecie weselnego
bawienia. (śmiech)
- Zacny jubileusz. W przyszłym
roku powtórka z rozrywki?
- Na Festiwalu w Szczurowej nie
mogę występować już jako solista,
ale z innymi dziećmi w kategorii
„Mistrz-Uczeń” - owszem. Szykujemy już program.
- Jakie były początki? Kiedy
połknąłeś muzycznego bakcyla?
- Moim pierwszym nauczycielem
był płk. Jan Bossowski. Nie wiadomo skąd przybył, ale osiedlił się
w Bieśniku. Był przed wojną kapelmistrzem Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego. Zawierucha
wojenna spowodowała, że został
ranny i zaprzestał sprawowania tej
funkcji. Kiedyś zauważyłem jego
archiwalne zdjęcie na korytarzu
w szkole w Paleśnicy, na którym
widnieje jako dyrygent paleśnickiej
orkiestry. Pułkownik uczył w tej
szkole gry na mandolinie. A mnie
gry na akordeonie. Potem była Szkoła
Muzyczna i studium kapelmistrzowskie, w międzyczasie kilka kursów.
- Rodzinne geny też się przydały…
- Sporo nauczył mnie mój wujek,
Eugeniusz Malik, wychowawca wielu
pokoleń w naszej gminie i poza nią,
m. in. w tarnowskiej Szkole Muzycznej. Tato kupił mi pierwszy akordeon
w Tęgoborzy, wcześniej miałem
używanego Weltmeistera. Pamiętam moje pierwsze weselne granie,
zaraz po podstawówce, w czerwcu,
zagrałem z tatą na poprawinach. Ja
na akordeonie. Tata grał całe życie
na weselach, szwagier i wujek też.

Spotkanie w parku państwa Pendereckich w Lusławicach

I tak mi zostało. Miałem na kim się
wzorować.
- Prowadzisz rytmikę w przedszkolach, uczysz gry na instrumentach…
- w świetlicach w Borowej
i w Wesołowie.
- A jak powstała Kapela Św.
Idziego?
- Pierwotnie miała istnieć w innej
formule. Ksiądz proboszcz Paweł
Mikulski zwierzał mi się, że marzy
mu się zespół a la Arka Noego.

tecznie zgodziliśmy się wszyscy na
Kapelę Św. Idziego, bo działamy
przy parafii pw. tego patrona.
- Co wykonujecie?
- Oprócz repertuaru kolędowego,
opracowaliśmy pieśni kościelne,
Maryjne, trochę świeckich, ciągle coś
dodajemy. Jest zapotrzebowanie na
nasze występy. Oczywiście na pierwszym miejscu jest liturgia w naszym
kościele parafialnym, przede wszystkim na Sumie odpustowej św. Idziego.
Kontaktujemy się poprzez Messen-

Tadeuszowi Malikowi marzy się ogólnopolski festiwal heligonistów i harmonistów

Spotkaliśmy się z rodzicami, zaproponowaliśmy wspólnie założenie
typowej scholi. Z czasem zaproponowałem zbudowanie zespołu
opartego na folklorze, bo przecież
we Wróblowicach istniała i ma się
dobrze parafialna schola „Saint Gilles” Andrzeja Piątka. Miałem swoich
podopiecznych w przedszkolach,
w „zerówkach”, proboszcz ogłosił dodatkowo nabór w kościele,
zaczęły się w salce katechetycznej przy plebanii pierwsze próby
i ćwiczenia. W pewnym momencie zaproponowałem uczniom ze
świetlicy w Borowej przystąpienie
do tej kapeli. Dochodziły i inne
dzieci, z Wesołowa i pozostałych
miejscowości. Ksiądz Paweł postarał
się o pierwsze instrumenty, kontrabas, zakupił nagłośnienie, mikser
i mikrofony. Przygotowywaliśmy
się do występu na Boże Narodzenie. Zaczęliśmy z kolędami i pastorałkami w połowie października.
Zostało tylko wymyśleć nazwę.
Padały różne propozycje, ale osta-

gera i ustalamy terminy prób i występów. Muszę podkreślić znakomitą
współpracę z rodzicami, którzy nie
szczędzą sil i czasu, by wspierać naszą
kapelę. Przede wszystkim trzeba
dowieźć dzieci na miejsce prób. Równie ważny jest wizerunek i kompletny
strój krakowski, a to są wydatki. Nie
mówiąc o instrumentach muzycznych. Staramy się urozmaicać dzieciom ofertę, m. in. dzięki naszemu
proboszczowi miały darmowe wstępy
do kina i na basen.
- Frekwencja dopisuje?
- Często mam dylemat, bo zainteresowanie przerasta nasze możliwości, a trudno mi odrzucać coraz
to nowych chętnych. Trzeba tu
dyplomacji, zwłaszcza gdy dziecko
nie radzi sobie i nie ma słuchu. Każdemu dajemy szansę.
- Jak to się stało, że heligoniści
zagrali u państwa Pendereckich w Lusławicach?
- To był mój pomysł. Po udanym
spotkaniu heligonistów i harmonistów w marcu w ratuszu, zaświ-

tała mi myśl, żeby nagrać kamerą
całą nasza grupę gdzie w plenerze. Widziałem takie koncerty na
austriackich czy czeskich filmach.
Pomyślałem od razu o parku profesora Pendereckiego w Lusławicach.
Rzuciłem kolegom pomysł, ochoczo
przystali. Sondowałem możliwości
wizyty u „prawej ręki” profesora,
Staszka Dudka. Wiele przyczyn złożyło się na ten pomysł, tj. powołanie
pierwszego w kraju koła heligonistów i harmonistów przy Stowarzyszeniu Klucz, ponadto przymiarka
do nagrania płyty i myśl zorganizowania u nas ogólnopolskiego festiwalu heligonistów i harmonistów.
Jak już było wszystko umówione
z panem Staszkiem, to pomyślałem,
że warto by skorzystać z drona, by
urozmaicić filmik. I to też się udało.
- Powitali was gospodarze?
- Szansa istniała - 50/50. Okazało
się oboje państwo, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, byli akurat w tym
dniu w Lusławicach. Przyjęli nas
bardzo serdecznie. Profesor wykazywał wielkie zadowolenie z wizyty,
nie spodziewał się, że istnieje taka
grupa artystyczna w Zakliczynie,
zaprosił nas ponownie w swoje
progi. Pełnia szczęścia nastąpiła
tego samego dnia, bowiem dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego - Adam
Balas - zaprosił nas do pobliskiego
Centrum. Tam na scenie zagraliśmy na ludowo, mamy pamiątkowe
zdjęcia i wiele wrażeń. Te wydarzenia z pewnością zmotywują moje
koleżanki i kolegów do zaangażowania się w życie koła i częstszych
spotkań. Być może uda nam się
wspólnie ćwiczyć w ECM-ie i zorganizować tamże ten ogólnopolski
festiwal. Jest taka propozycja. Oczywiście, wymaga ona zgromadzenia
funduszy. Są pewne źródła, a ZCK
i „Klucz” nam pomogą stosowne
aplikacje przygotować, a i pewnie
pan burmistrz będzie tematem zainteresowany. Wcześniej trzeba będzie
się zastanowić nad formułą imprezy.
- Gratuluję osiągnieć i życzę Ci
spełnienia marzeń. Dziękuję
za rozmowę.
Rozmawiał: Marek Niemiec
fot. arch. Tadeusz Malik
i Stanisław Kusiak
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Peregrynacja relikwii i obrazu
św. Jana Pawła II w Domosławicach

W Domosławicach w dekanacie
czchowskim od 7 października
br. rozpoczęła się peregrynacja
relikwii i obrazu kanonizacyjnego św. Jana Pawła II, głównego patrona Akcji Katolickiej
w Polsce z hasłem „Otwórzcie
drzwi Chrystusowi”.

Dni poprzedzające peregrynacje w domosławickiej parafii pw.
Nawiedzenia NMP Królowej Doliny
Dunajca wypełnione były modlitwą
różańcową oraz były poprzedzone
czytaniami związanymi ze św. Janem
Pawłem II z opracowanych materia-

łów Akcji Katolickiej: Szkoły Wiary,
Szkoły Świętości, Szkoły Apostolstwa
i spotkań z Janem Pawłem II na Mszy
Beatyfikacyjnej bł. Karoliny Kózkównej w Tarnowie-Falklandach. Obraz
i relikwie zostały wprowadzone
w asyście procesyjnej z krzyżem
liturgicznym, świecami-akolitkami
od zakrystii wokół kościoła w asyście ministrantów, Służby Maryjnej, księży miejscowej parafii - ks.
proboszcza Marka Kądziołki, ks.
rezydenta Michała Kapturkiewicza,
goszczącego z Ukrainy, pracującego we Lwowie, ks. Edwarda Łojka
i głoszącego homilię ks. Marka Tru-

sia z Rożnowa - dekanalnego asystenta Akcji Katolickiej Dekanatu
Czchów. Członkinie Akcji Katolickiej przywdziały regionalne stroje,
tworząc asystę relikwii i obrazu.
Po wprowadzeniu relikwii i obrazu
do świątyni, ks. proboszcz dokonał
przywitania tak dostojnego gościa,
zawierzył w opiekę parafię z całym
jej dobytkiem. Przedstawiciele AK
złożyli kwiaty i oddali hołd. Następnie uroczysta Msza św., homilia
z najważniejszymi wątkami św. Jana
Pawła II do Ojczyzny - stosownie
do obecnych czasów i potrzeb. Po
uroczystej Mszy nastąpiło wysta-

wienie Najświętszego Sakramentu
i modlitwa różańcowa poprowadzona
przez Akcję Katolicką: na początku
prezes przedstawił relikwie, obraz, ich
twórców, co zawierają - przywitanie
i zawierzenie. Uroczystości w Domosławicach zaszczycił prezes Zarządu
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Robert
Rybak.
Po Różańcu dzieci i młodzież
wykonały montaż słowno-muzyczny
„O św. Janie Pawle II”. Świątynia była
wypełniona po brzegi. W domosławickim sanktuarium został poświęcony i zainstalowany obraz św. Jana

Dwa relikwiarze przy obrazie papieżaPolaka, z prawej relikwie świętego z parafii
w Jurkowie

O. Bonawentura poprowadził nabożeństwo

Moment instalacji obrazu przez Radę Parafialną

Mszy św. przewodniczył ks. Marek Kądziołka

Obraz JPII wprowadził Józef Łojek - prezes AK

Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP Królowej Doliny Dunajca w Domosławicach

Relikwie JPII wniósł Józef Franczyk - sołtys Melsztyna

Pawła II w szatach pontyfikalnych
- ofiarowany przez rodzinę z Biskupic
Melsztyńskich. Dotychczas w kościele
takiego obrazu nie było.
Po montażu głos zabrał, poproszony przez ks. proboszcza, o. Bonawentura Nosek OFM, kapelan Sióstr
Bernardynek w Kończyskach, który
poprowadził Litanię do św. Jana
Pawła II, odczytanie podziękowań,
próśb do św. Jana Pawła II oraz
Koronkę do Miłosierdzia Bożego
w formie recytacyjno-śpiewanej.
Apel Jasnogórski i ucałowanie relikwii zakończyły uroczystości.
Józef Łojek, fot. arch. autora

Program artystyczny młodzieży pod opieką
wych. Renaty Pawłowskiej
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Koronka na ulicach miast i wsi

28 września br., w rocznicę
beatyfikacji ks. Michała Sopoćki,
już po raz dwunasty, tym razem
w sobotę o godzinie 15:00 na
placach, skrzyżowaniach ulic
i w innych miejscach publicznych miast i wsi, odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Uczestnicy tej akcji modlili się
w tym roku o miłosierdzie dla siebie,
bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata,

szczególnie za kapłanów, by wypełnili
wolę Bożą przekazaną św. Faustynie:
„Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą
pod ich słowami, kiedy będą mówić
o niezgłębionym miłosierdziu moim,
o litości, jaką mam dla nich w sercu
swoim. Kapłanom, którzy głosić będą
i wysławiać miłosierdzie moje, dam
im moc przedziwną i namaszczę ich
słowa, i poruszę serca, do których
przemawiać będą” (Dz. 1521).

Do tej akcji przyłączyli się wierni
naszych parafii. Koronkę odmawiano
na Rynku przy figurze św. Floriana,
na rondzie i w klasztorze Bernardynek w Kończyskach. Na zdjęciu:
spotkanie modlitewne w centrum
Zakliczyna, Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadził o. Szymon
Wierzbiak OFM - wikariusz parafii
pw. Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie.
Tekst i fot. Marek Niemiec

560 lat istnienia Zakonu i 60 lat Federacji

Uroczystość jubileuszowa w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach

W dniach 23-26 września
w Ośrodku Konferencyjno–
Rekolekcyjnym Archidiecezji
Łódzkiej w Porszewicach
odbył się zjazd Kapituły
Federacji Sióstr Bernardynek. Spotkały się Siostry
ze wszystkich klasztorów
w Polsce (również z Kończysk
- przyp. red.) oraz przedstawicielka ze wspólnoty w Słonimiu na Białorusi.
Impulsem do spotkania był jubileusz 560-lecia istnienia Zakonu
oraz 60-lecie Federacji. Siostry Bernardynki, czyli Mniszki III Zakonu
Regularnego św. Franciszka z Asyżu,
są najstarszym żeńskim zakonem

Jubileuszowy chleb i… tort

klauzurowym o polskich korzeniach
i jedynym na III Regule św. Franciszka, co jest dla Sióstr powodem
do chluby.

W zjeździe uczestniczyła delegacja Sióstr Bernardynek z Kończysk

Siostry spotkały się w poniedziałek 23 września w godzinach popołudniowych i rozpoczęły świętowanie
wspólną Eucharystią oraz nieszporami.

Drugi dzień stanowił centrum uroczystości. O godzinie
11:00 została odprawiona Msza
święta pod przewodnictwem ks.

Msza św. pod przewodnictwem ks. abp. Grzegorza Rysia

abp. Grzegorza Rysia. Eucharystię
poprzedziła adoracja Najświętszego
Sakramentu, uwieńczona aktem
ofiarowania Federacji Matce Bożej
Niepokalanej. Arcybiskup Grzegorz Ryś w homilii, nawiązując do
słowa Bożego mówiącego o tłumie,
który przyszedł do Jezusa podkreślał, by wspólnota zakonna nie była
tylko tłumem, lecz rodziną. Prawdziwymi krewnymi Jezusa: bratem,
siostrą i matką jest ten, kto słucha
słowa Bożego i wypełnia je. Arcybiskup pytał nas: „Jak słuchasz słowa?
Bo, kiedy je usłyszysz, to tak, jakby
się ono w tobie poczynało. Tak, jak
poczęło się w Maryi w chwili Zwiastowania. Najpierw słuchasz Słowa,
ono się w tobie poczyna, potem je
musisz ustrzec w sobie. Ten rodzi
słowo, kto czyni słowo. Kiedy Słowo
staje się czynem w naszym życiu, to
jest to moment, w którym je rodzimy
– powiedział kaznodzieja.
Trzeciego dnia Siostry wyruszyły na pielgrzymkę szlakiem św.
s. Faustyny. Odwiedziły Świnice
Warckie, Głogowiec (dom rodzinny
św. Faustyny), a następnie Aleksandrów Łódzki – miejsce zamieszkania
i przyjęcia sakramentu bierzmowania przez s. Faustynę. Kolejnym
punktem pielgrzymki była katedra
łódzka – miejsce powołania s. Faustyny oraz miejsce objawień w parku
Wenecja, a ostatnim: dom zakonny
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
przy ul. Krośnieńskiej. Każde z tych
miejsc było przeniknięte wspólną
modlitwą.
Jubileuszowe spotkanie zakończyło się Eucharystią sprawowaną
26 września o godzinie 7:00. Siostry
Bernardynki powróciły do swoich
klasztorów z przesłaniem, by Kościół,
by każda wspólnota zakonna była
rodziną.
(źródło: portal Bernardynek)
fot. arch. klasztoru
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Paweł Glugla

R

Kościół – Szkoła - Dwór
w XIX-wiecznym Zakliczynie

ok szkolny 2019/2020 już na
dobre się rozpoczął. Jedni
tęsknili za szkołą, inni jeszcze
myślami wracają i pamięcią za minionymi już wakacjami. Nic nowego.
W tym też nurcie jawi się obecnie
prezentowany tekst z miłego i nader
rzadkiego zakliczyńskiego wydarzenia w 1876 roku, a więc sprzed ponad
143 laty. Warto sobie uświadomić, że
niecodziennie zdarzały się w Zakliczynie spotkania i obrady Tarnowskiego Towarzystwa Pedagogicznego
oraz integracja znanych i utytułowanych nauczycieli, pedagogów i to
wysokiej klasy, z miejscową ludnością, duchowieństwem, właścicielami
dworów.
Na owo posiedzenie w Zakliczynie
nad Dunajcem przybyło z Tarnowa
zacne grono osobistości i „ciał” pedagogicznych. Przewijają się w tekście
profesorowie tarnowskich gimnazjów, szkół średnich oraz nauczyciele
najstarszej Szkoły Podstawowej nr
1 w Tarnowie w dzielnicy Strusina,
do której miałem zaszczyt osiem lat
uczęszczać. Zakliczyn przyjął ich
radośnie i godnie. Jak przystało na
katolików, rozpoczęli oni od modlitwy (Mszy św.) w zakliczyńskim
kościele. Była to bowiem niedziela.
Patriotyczne kazanie wygłaszał
wówczas ks. Józef Rozwadowski,
ceniony i zasłużony kapłan diecezji
tarnowskiej, wieloletni zakliczyński proboszcz. Po mszy św. owo
towarzystwo zostało zaproszone do
klasztoru OO. Reformatów. Po obiedzie rozpoczęto obrady. Nadzieję na
pozytywny wpływ na miejscową społeczność pokładano w ówczesnym,
zacnym proboszczu zakliczyńskim,
ks. Józefie Rozwadowskim. Chodziło
o zmianę mentalności, postępowania
i umoralnienia mieszkańców. Nade
wszystko zaś o to, aby Kościół i szkoła
wychowywała przyszłych obywateli
na światłych, mądrych, pracowitych
i żyjących moralnie ludzi. Wielkim
zadaniem było zaszczepienie w młodym pokoleniu patriotyzmu.
Poniżej, pierwsza część interesującego tekstu sprzed prawie półtora wieku. Przenieśmy zatem myśli
i wyobraźnię do Zakliczyna 1876
roku. Kolejna za miesiąc na łamach
„Głosiciela”.

Ze świata pedagogicznego
(Kościół - Szkoła - Dwór)

Taki oto tytuł tekstu w formie
korespondencji prasowej ze spotkania pedagogów w Zakliczynie
pojawił się w prasie polskiej w 1876
roku, a ściślej w „Gazecie Narodowej”.
Poczytajmy o tym niecodziennym
wydarzeniu. Relacja w oryginalnej
pisowni.
„W niedzielę 17. września b.r.
[1876] odbyło się w Zakliczynie
posiedzenie Towarzystwa pedagogicznego filii tarnowskiej. Z Tarnowa
byli na tem posiedzeniu obecni p.
Bronisław Trzaskowski, prezes tejże
filii, p. Wójcik sekretarz, p. Franciszek Habura, prof. gimnazjalny,
kilku nauczycieli szkoły wydziałowej
i szkoły ćwiczeń tarnowskiej, nauczy-

ciele szkoły strusińskiej i ośm [osiem]
nauczycielek szkoły wydziałowej żeńskiej w Tarnowie.
Tarnowscy goście rozpoczęli pracę
ducha od modłów w kościele parafialnym Zakliczyńskim. Trafili właśnie na kazanie, które miał miejscowy
proboszcz, ks. Józef Rozwadowski.
Kazanie to głęboko oddziałało na
umysły słuchaczy, choć nie z tej
parafii byli. Rozbierał kaznodzieja
pojęcie matki, którą pokazał w naszej
rodzicielce, ojczyźnie, kościele.
Wykazując ciążący na nas obowiązek miłości względem każdej z tych
matek, zaakcentował miłość ojczyzny, którą na ludzi nałożyło prawo
natury, prawo państwowe i prawo
boże. Zastanawiamy się tu dlatego
nad tem kazaniem, bo nie we wszystkich kościołach naszych podobne
kazania słyszeć można. Pospolicie
(piszący to zna może połowę parafy
dyecezji tarnowskiej) słyszeć można
w kościołach parafialnych gromy
przekleństw miotane z ambony na
grzeszników, na których czele zawsze
stawiani są „uczeni faryzeusze, fałszywi prorocy, ateiści, darwiniści” itp.
nazywani mędrkowie; wreszcie lecą
z ambony strachy piekła, gdzie djabli
dusze (sic) w smole smażą. A przecież
Bóg nasz to ani Jowisz, gniewliwy
gromowładca, ani Jehowa, wymuszający na twardym Izraelu posłuszeństwo grzmotami i piorunami
- ale dobrotliwy ojciec, bóg miłości.
W dachu tej miłości powiedziane
kazanie słyszałem dopiero w kościele
zakliczyńskim. I podczas kiedy
w innych kościołach bałem się, jako
członek owej szajki fałszywych proroków i ateuszów, których kaznodzieje
dokładnie nie opisują, ale których we
wszystkich, co wyższe mają wykształcenie upatrują, bałem się, powtarzam,
aby mię aby lud spoglądający na mnie
okiem nieufności i wyrzutu niby
mówiącem: „Oto jeden z tej zgrai”
nie począł kamienować: tu czułem się
członkiem tej samej, co i lud z parafii
społeczności, i byłem pewny, że owoców mej nauki nie przeląkłby się lud
i na słowa światła chętneby otworzył
ucho. Nie będę się tu zastanawiał nad
tą nową „świętą inkwizycją”, która
ma dziś trybunał na ambonie, bo
ją wszyscy za nadto dobrze znają,
wspomnę tylko, że wydaje ona bardzo zgubne owoce, bo rozdziera łono
społeczeństwa, bo sieje ziarno nieufności stanów nieoświeconych, a tak
kładzie tamy dziełu Ducha św. mieszkającego i działającego w kościele
Chrystusowym, dziełu jednoczenia
wszystkich ludzi w jeden organizm
społeczny, w „jedną owczarnię”. Piszę
to pod wrażeniem gradu anatematów, rzucanych z ambony na fałszywą
oświatę, płynącą ze szkół dzisiejszych.
Prawda, że w naukach dzisiejszych
jest wiele teoryj spornych, wiele teo-

ryj, trujących życie ducha, którego
ochmistrzynią odwieczną i najpierwszą jest Kościół, ale ambona nie jest
miejscem do zbijania tych błędów; ta
polemika uchybia powadze ambony,
poniżają, o ile że najczęściej kaznodzieja zaczepia o teorję, której nie
rozumie, przedstawiając ją z niewłaściwej strony, a nie dorósłszy zadaniu
polemiki, rzuca się na cały gmach
świętej wiedzy, nie pomny, że i ta wiedza jest z Ducha bożego. Ta polemika
powinna się odbywać w tygodnikach
i w dziełach naukowych, gdzie się
też rzeczywiście odbywa; może ją
prowadzić i ksiądz, ale jako członek
akademii, nie zaś jako pasterz ludu.
Jest to donkiszotyzm, bo pokazuje
ludowi nieprzyjaciela tam, gdzie go
ten nie widzi, i gdzie go dla ludu rzeczywiście niema. Za to nauki moralnej, wyjętej z życia i dążącej wprost
do życia, tłumaczenia wzniosłych
prawd Chrystusowego zakonu, które
się jak piękny wzór dadzą przedstawić na kanwie życia powszedniego,
towarzyskiego i społecznego, tak
mało słychać z ambony kościołów
naszych. Słyszeć to można z ambony
kościoła zakliczyńskiego. Jakie ono
wydaje owoce, okażemy poniżej tu tylko uprzedzimy czytelnika, że
ks. Rozwadowski jest dopiero od lat
kilku w Zakliczynie, ale nauka jego
wydała już owoce w tej parafii, którą
przedtem prowadził w Tymowy. „Po
owocu ich poznacie ich!“ Znani byli
Tymowianie przed przybyciem do
nich na pasterza ks. Rozwadowskiego
w dalekie strony. Kto ukradł ? pytano
- Tymowianin; kto zabił? – Tymowianin; kto się upił? - Tymowianin.
Patrząc na tę tłuszczę dziedzic
tymowski, wyrzekł raz w rozpaczy:
„Gdybym powiedział, że chłop nasz
psem, to bym psu uchybił”. Poszedł
ks. Rozwadowski do dworu, wytłumaczył dziedzicowi, że chłop jest
człowiekiem, ale wychowanie jego
na człowieka jest zaniedbane, bo
nawet wcale nie rozpoczęte, więc
je rozpocząć trzeba, i nie zrażając
się przeciwnościami i dziką naturą
chłopa, prowadzić je usilnie w duchu
miłości. I dziedzic usłuchał proboszcza. I wzięli się oburącz do pedagogii
ludu, i cóż zrobili? Ksiądz zaprowadził Towarzystwo wstrzemięźliwości,
dziedzic wyrzucił z karczmy żyda,
a osadziwszy w niej uczciwego katolika, zrobił z niej prawdziwą gospodę
i „dom gromady”. Zaprowadzili obaj
szkołę, w której ks. proboszcz rozwinął pracę nie mniejszą, jak w kościele.
Nauka ks. proboszcza, idąca w serca,
porywa serca i kształci je. Córki dziedzica podają dłoń pomocną ojcu
i pasterzowi: uczą dziewczęta robót,
chłopców czytać i pisać. Widziałem
w tym domu pacholę wieśniacze,
które wyrysowało obrazek, przedstawiający Polaka, plączącego pod krzy-

żem na Syberji; wiersz układu tego
pacholęcia pod tytułem: „Łza Polaka
na Syberii”, objaśniał rysunek. A żona
dziedzica była prawdziwą matką
ludu i odwiedzała chorych, leczyła
ich lekami z apteki domowej, pocieszała smutnych i t.d. To też po kilku
latach tej pracy widziałem w tym
domu chłopa, siedzącego w pokoju
dziedzica: obaj rozmawiali jako sąsiedzi; chłop z całem zaufaniem radził
się dziedzica najprzód w sprawach
swego gospodarstwa, a potem w sprawach krajowych. A dziedzic do mnie
z dumą i szczęściem powiada: „Panie!
oto owoc pracy ks. proboszcza, której
mnie namówił — znalazłem brata
w tym człowieku!”. Faktem jest, że
potem chłop owoc, spadły z drzewa
dziedzica, gałązkę uschłą odnosił
właścicielowi; pijanych w tej wsi
nie upatrzyłeś; czytać się wszyscy
nauczyli. I ta gmina stanęła wnet na
czele gmin sąsiednich pod względem
rozwoju społecznego, bo założyła
u siebie między innemi Towarzystwo zaliczkowe i Kasę oszczędności. Obraz społecznego i moralnego
uzacnienia tej gminy - oto owoc połączonej pracy wychowawczej kościoła,
szkoły i dworu.
Z tą tradycją przybył ks. Rozwadowski do Zakliczyna, więc mamy
pewną nadzieję, że praca jego tutaj
wyda owoce o tyle lepsze i doskonalsze od owoców wydanych w Tymowy,
o ile parafia Zakliczyńska wyżej stoi
w rozwoju moralnym i społecznym
od tymowskiej. Ale społeczeństwo
nasze wszędzie rozbite, wszędzie
ogień Prometeuszów w nim zagaszony; wszędzie tedy budować trzeba
i niby z kłody wyciosywać ludzi. Że
ksiądz Rozwadowski spełnia i spełni
to zadanie zaszczytnie, rękojmią
jest jego stosunek i do miejscowej
szkoły. Jest on prezesem kółka pedagogicznego zakliczyńskiego, które
ze wszystkich kółek filii tarnowskiej
największą rozwija czynność. To też
z kościoła udało się towarzystwo na
plebanię, gdzie ksiądz proboszcz wraz
z dyrektorem zakliczyńskiej szkoły p.
Michałem Bursztynem przyjmowali
je darem bożym. W społeczeństwie
polskiem jest chleb symbolem przyjaźni. Jeżeli nie zjesz w domu przyjaciela kęsu jego chleba, to przyjaźń
twoja z nim nie jest zupełną. Jest to
zabytek dawnej czci Radegasta, która
stanowiła i po dziś dzień stanowi
jedną a istotnych cech polskości.
Z plebanii udało się towarzystwo
po śniadaniu do szkoły na posiedzenie, gdzie prócz gości tarnowskich
i nauczycieli miejscowej czteroklasowej szkoły, zasiadły na krzesłach damy
z miasta i ze wsi okolicznych, oraz
obywatele ziemscy przybyli posłyszeć
słowo nauki z ust nauczycieli. Posiedzenie rozpoczął ks. Rozwadowski,
witając, jako prezes kółka zakliczyńskiego, serdeczną przemową gości.
Następnie odczytał sekretarz filii
tarnowskiej p. Wujcik sprawozdanie
z ostatniego posiedzenia filii tarnowskiej Dalej w miejsce odczytu, prawił
z pamięci p. Bronisław Trzaskowski,
dyrektor gimnazjum tarnowskiego,

a prezes filii tarnowskiej Towarzystwa
pedagogicznego na temat: „O estetycznem kształceniu dziatwy w szkole
ludowej”. Była to rozprawka piękna
formą a pouczająca treścią. Zawierała
ona w sobie wiele zasad pedagogicznych, na które nauczyciele albo mało
albo wcale żadnej nie zwracają uwagi.
„W duszy ludzkiej, prawił prelegent,
złożony jest troisty ideał prawdy,
dobra i piękna, ku którego osiągnięciu,
dane duszy trzy władze rozumu, woli
i czucia. Szkoły głównem zadaniem
jest wprawdzie kształcenie rozumu,
budzeniem, porządkowaniem i zasilaniem ziarnem wiedzy myśli, ale
nie powinna ona nigdy spuszczać
z uwagi woli, którą powinna wyrabiać, nadając jej dobry kierunek i siłę,
oraz uczucia, które uszlachetniać jest
jej obowiązkiem”. Wykazał też środki
tego uszlachetniania uczucia: w metodyce, dydaktyce, w książce, w sposobie
zachowana się i postępowania z dziatwą nauczyciela, w jego wyrażaniu
się, w tonie jego mowy, w ubiorze,
wreszcie w zewnętrznej postaci samej
sali szkolnej.
W dyskusji nad tą rozprawą zabrał
głos p. Franciszek Habura, profesor
gimnazjalny, nie w tym celu, aby ją
prostować lub uzupełniać, bo ani jednego ani drugiego nie potrzebowała,
ale aby uwagę słuchaczy dłużej nad
nią zatrzymać. Zwrócił tedy uwagę,
że całkowite, organiczne kształcenie,
jest zadaniem każdej szkoły, nawet
ludowej, gdyż według pedagogii Pestalozzego dusza jest siłą, którą obudzić
i wyrabiać trzeba. Zadaniem szkół
wszystkich jest wyrabianie wszystkich
władz duszy, atoli szkoła ludowa ma
więcej obowiązku kształcić serce, niż
szkoła średnia dlatego, że dusza ucznia
jej tego wymaga. Uczucie bowiem
prędzej się w człowieku rozwija niż
rozum, a pozyskanie serca ucznia jest
warunkiem trafienia do jego władz
rozumu; dziecię bowiem stoi bliżej
źródła swego jestestwa niż dojrzalszy
chłopiec; serce mu życie dało, serce
pielęgnowało jego pierwsze chwile
życia i oddźwięk uczuć wywoławszy,
serce najprzód powołało do życia.
Nastąpiły wnioski wydziału
i członków. Jeden wniosek opiewał,
aby wydział wystosował do właściwych władz petycję o lepsze ulokowanie a ewentualnie o wybudowanie
szkoły w Zakliczynie, która się teraz
mieści w dwóch lokalach i to nieodpowiednich. Zredagowanie tej petycji
poleciło zgromadzenie prof. Haburze.
Drugi wniosek prof. Habury przyjęty przez zgromadzenie proponuje
przyszły zjazd filii Towarzystwa
w Tuchowie. Po rozdaniu sprawozdań z walnego zgromadzenia Towarzystwa pedagogicznego odbytego
w Samborze i innych książek między członków towarzystwa i gości
wiejskich, zamknął przewodniczący
posiedzenie.
(dalszy ciąg w następnym
numerze „Głosiciela”)
Bibliografia: Ze świata
pedagogicznego, „Gazeta
Narodowa”, R. 15:1876, nr 221, s. 1.
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Kościół katolicki w Jerozolimie, pamiątka z pielgrzymki Jana Pawła II

Miejsce wetknięcia Krzyża św.

Obraz na zapleczu Grobu Pańskiego

Józef Łojek

Śladami Chrystusa

CZĘŚĆ VII

Próbuję się modlić w myśli,
próbuje sobie coś przypomnieć,
wyobrazić i kiedy przesunąłem się
z całą grupą o te 15 metrów i znaleźliśmy się na wysokości Kaplicy
Obrządku Koptyjskiego - zakonnicy
tego chrześcijańskiego wyznania na
zewnętrznej (tylnej) części Grobu
Jezusa zapalają świece, odchylają
kratownicę kaplicy, rzemiennymi
pasami dzielą grupę pielgrzymów
i dalsze posuwanie się jest praktycznie zatrzymane. Przychodzą dwaj
wyższej rangi duchowni w czarnych strojach z czarnymi, wysokimi nakryciami głowy, dwie siostry zakonne ichniejszego obrządku
i rozpoczynają modlitwy w języku,
którego nie znamy - może to arabski, może modlitewny koptyjski
albo aramejski - ze śpiewem, mantrę
przypominającymi. Są to recytacje,
śpiewy, kłanianie się, powtarzanie
pewnych sekwencji wielokrotnie. Próbuję we własnym zakresie dowiedzieć się ile ta modlitwa
potrwa. Okazuje się, że ok. godziny,
bo to jest godzina śmierci Jezusa.
Z drugiej zaś strony dowiaduję się,
że do Grobu Pańskiego też nie są
wpuszczani pielgrzymi, bo przybył
Patriarcha Jerozolimy Obrządku
Wschodniego i odprawia modlitwy, śpiewy razem z rzeszą otaczających go dostojników i śpiewaków
cerkiewnych. To też przewidziane
jest na taki sam czas. Tylko trzem
osobom z naszej 55-osobowej
grupy w tym dniu udało się wejść
do Kaplicy Anioła i Grobu Jezusa.
Poszedłem na dziedziniec, odszukałem naszą panią Ewę - przewodnik i postanowiłem, że dzisiaj to
nie ma sensu, bo o 19:00 zamykają
bazylikę i chociaż byśmy płakali,
to fizycznie nie jest możliwe tego
zaliczyć. Po uzgodnieniach wspólnych z pilotem i przewodnikiem
przełożyliśmy zwiedzanie, modlitwę
w Kaplicy Grobu i Zmartwychwstania na dzień następny, tzn. wstajemy
wcześniej, wcześniej jemy śniadanie,
wcześniej wyjeżdżamy, to będzie
w niedzielę rano, w ostatnim dniu
naszego pobytu na pielgrzymce

w Ziemi Świętej. Po wyjściu
z Bazyliki Grobu zbieramy się na
dziedzińcu świątynnym. Jest blisko 17:00. Idziemy drogą - dachami
Jerozolimy - tak, tak - dachami,
mając panoramę wież, minaretów,
kościołów wokoło. Schodzimy
wzdłuż „ściany płaczu” ku parkingowi, skąd nasz autokar zabiera nas
do hotelu Murad w Betlejem. Jeszcze trwa szabat, bo zaczyna się on
o zachodzie słońca w piątek i kończy
się o zachodzie słońca w sobotę.
Jeszcze jest luźno w mieście i na
drodze, ale tylko do zachodu słońca.
Docieramy do hotelu - mała kosmetyka, przebieranie się i obiadokolacja. Gospodarze i właściciel
z załogą - męską w całości - ubrani
w swoje regionalne stroje z arab-

Wejście do Grobu

skich elementów: spodni, koszul,
nakryć głowy w kolorze czerwonym,
czarnym z ozdobami, z włączoną
muzyką orientalną - wschodnią, ale
też i z polskimi kawałkami, umilają nam ostatnią turystyczno-pielgrzymkową obiadokolację, wieczerzę. Jest wesoło, głośno, tanecznie,
wszystkich proszą do koła, do tańca,
i tak to wychodziły: hołubce, obertasy, góralski i zwiewne chodzone
z wymianą nakrycia głowy, dodatkowymi atrakcjami we własnym
zakresie organizujemy ten wieczór
- wszyscy zmęczeni z dnia i naraz
ożywieni wieczorem. To piękne,
nawet 50- i 70-latek poczuwa się
raźniej, wszyscy mają ochotę na
śpiewy, no cóż - zabawa, muzyka
łagodzi obyczaje i przybliża albo

brata ludzi. Tak było do 23:00, bo
jeszcze pakowanie bagażu i jutro
już do autokaru. To ostatnia noc
w hotelu Murad. Ciasno trochę, ale
na pielgrzymkowe trudy właśnie
dobrze - więcej wyrzeczeń, więcej
doświadczenia i porównywania.
Jutro wstajemy na śniadanie na 6:00
rano (nasza polska 5:00) i o 7:00
wyjeżdżamy do Grobu Świętego.
Dyscyplina wojskowa, na nikogo
nie czekamy, bagaże w komplecie,
wyruszamy bez spóźnienia. W niecałą godzinę jesteśmy na miejscu.
Ogarniamy Bazylikę Grobu ciasnym wieńcem wokół muru i wejścia, świątynna służba porządkowa
- milicja - ustawia bramki odgradzające i gestami pokazuje, jak
zajmować miejsce, i jakby zachęca

Ściana Płaczu

do sprawnego przechodzenia. To
ostatni i najważniejszy element do
spełnienia - tak na to czekałem, żeby
dotknąć, położyć głowę i ucałować
kamień - płytę, na którym leżało
Ciało zabitego Boga-Człowieka.
Dzisiaj staliśmy w kolejce może 40
min. do jednej godziny - łatwiej
zebrać myśli i modlitwy, bo to jest
Niedziela - pierwszy dzień tygodnia,
w którym Jezus zmartwychwstał.
Broń Boże, nie wolno robić zdjęć,
tego pilnują wewnątrz prawosławni
opiekunowie Grobu Pańskiego jeden zakonnik, zakonnica to zapala
lampę, to poprawia kwiaty, to zwraca
uwagę, że za długo. Jak już wcześniej wspominałem, budowla jest
dwukomorowa. Pierwsza Komora
Anioła o wymiarach 207x183 cm,
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Solary na dachu hotelu

druga komora stanowi właściwy
Grób Pana z sarkofagiem. Kiedy tu
wchodzę na kolanach, kładę głowę
czołem na płycie, na której leżało
owinięte w chusty ciało Jezusa,
wzbudzam sobie swoje myślowe
dziękczynienie, że tu jestem, że
tego doczekałem, że mogę wyrazić
swoje „Bądź wola Twoja” i „Niech
będzie jak Ty chcesz, Ty wiesz co
mi potrzeba i na jak długi czas.
Dzięki Ci za Twoja Miłość i za to,
co mnie w życiu spotkało i spotyka,
Ty, Panie, wszystko wiesz”. I po tych
nie klepanych, nie śpiewanych słowach, na kolanach wycofałem się aż
do miejsca następnego pielgrzyma.
To było dużo i bardzo dużo, to było
lepsze, jak spowiedź czy prośba, stałem się jakby ten sam, ale nie taki
sam, ale to jest w środku, w głowie,
w sercu, w myślach.
Po wyjściu z Grobu Zmartwychwstania jeszcze raz poszliśmy na
Golgotę, na Górę Ukrzyżowania,
bo nie było kolejek, bo można było
dłużej dotknąć Skałę Ukrzyżowania
i pomyśleć, że po Wielkim Piątku
przychodzi Wielka Niedziela, a ja tu
jestem i tego prawie doświadczam.
Ja nie wiem, czy moje odczucia,
to żywe świadectwo, czy przez to
moja wiara się umocniła? Czy mi
to pomogło? Czy mnie to usprawiedliwia, uświęca? Może to wszystko
razem daje pozytywny impuls do
życia, do radzenia sobie ze sobą, ze
swoimi dolegliwościami i doświadczeniami, które mam w sobie. Po
zejściu z Golgoty i zebraniu całej
grupy, jedziemy jeszcze do odległej
o 3 km Betanii - zwiedzić grobowiec i kościół Łazarza. Tu Ryszard
odczytał Ewangelię Jana 11, 1-44
o wskrzeszeniu Łazarza - przyjaciela
leżącego od czterech dni w grobie.
Weszliśmy do grobowca, to wąskie,
w dół idące schodami wejście z właściwą komora grobową. „Łazarzu,
wyjdź z grobu” - zdawało się, że woła
Jezus. To było przeżycie podobne jak
na dole w ciemnicy w kościele „Kur
zapiał”, jak w grobie Jezusa. To trzeba
sobie uzmysłowić i przywołać znane
z religii i filmów fakty, których się
dotyka, w których się uczestniczy. To
jest coś niesamowitego, to piękne,

Pożegnalny wieczór

jednocześnie przerażające do szpiku
kości, może tylko mnie?
W Betanii wart jest zwiedzenia
kościół w miejscu dawnego domu
Marii, Marty i Łazarza - piękne
mozaiki, a wokół kościoła drzewa
mandarynki i cytryny z dojrzałymi
owocami - żółtymi i pomarańczowymi w dniu 20 stycznia 2019 r. Po
zaliczeniu tegoż ważnego punktu
programu wycieczki, wracamy do
miasta, idziemy na hiszpańską mszę
św. o 11:00 w katedralnym, jerozolimskim kościele, gdzie zatrzymywali się, modlili, odprawiali msze
św., nocowali papieże odwiedzający
Ziemię Świętą: Jan Paweł II w 2000
r., Benedykt XVI w 2009 r., o czym
świadczą tablice. Nasza grupa pielgrzymkowa znacznie wzmocniła
frekwencję i składkę podczas tej
mszy świętej. Po mszy poszliśmy
turystycznie do dzielnicy ormiań-

Awers pamiątkowego obrazka z Betlejem

skiej, bogato zdobionych ceramicznie domów i sklepów, spotkaliśmy
grupę uczniów - młodzieży żydowskiej w jednakowych strojach szkolnych, z myckami - jarmułkami na
głowach. Usiedli na placu, wyciągnęli kanapki i najnormalniej się
w przerwie posilali. Być może była to
grupa wycieczkowa. Po zwiedzeniu
jeszcze Kotel Maaravi - Ściany Płaczu - zachodniej ściany pozostałości
po świątyni jerozolimskiej, budowanej przez króla Salomona, zniszczonej przez Rzymian w 70 i 135
roku po powstaniach żydowskich
- dotykałem kamieni tej pozostałości
budowli. Bardzo dużo wyznawców
judaizmu zanosi tu swoje modły,
sklada kartki z życzeniami, prośbami, modlitwami w szpary między
kamienie. Tam też wizyty składają
przywódcy państw odwiedzających
Izrael.

I nadszedł czas - bogatej
w wydarzenia niedzieli. To już
trzecie święto po kolei: piątek =
muzułmanie, sobota = szabes Żydzi albo wyznawcy Mojżesza,
wreszcie my - katolicy - w mieście
jedynym na świecie, gdzie trzy
światowe religie monoteistyczne
Boga, który był, który jest, i który
będzie trwał w różnych nasileniach.
Wsiadamy do autokaru, znajdującego się w podziemnych parkingach tego wielkiego, historycznego
miasta. Żegnamy się z Jerozolimą,
tą stara z murami i bramami, i tą
współczesną. Zmierzamy do autostrady i droga morską - Via Maris
- tą samą, którą jechaliśmy nocą 8
dni temu, wracamy do Tel-Aviv-Jaffy. Tutaj jemy obiad, podobnie syty, obfity, jak we wszystkich
poprzednich dniach naszej pielgrzymki - eskapady na innym

Rewers z symbolami Ziemi Świętej

kontynencie - bo Izrael to Azja.
Po obiedzie zwiedzamy jeszcze
Stare Miasto Jaffę z kościołem
św. Piotra Apostoła. To tutaj Piotr
w imię Jezusa wskrzesił Tabitę,
tutaj gościł u Szymona-garbarza.
Tutaj Piotr wyruszył do Cezarei, do
Centuriona Korneliusza i tutaj nasz
niezmordowany Rysiek Ostrowski
po raz ostatni na naszej 8-dniowej wyprawie przeczytał wypis
z Dziejów Apostolskich 9-31, 10-23
o wskrzeszeniu Tabity i wizji opadającego z nieba płótna z jedzeniem. Jaffa to część nadmorska Tel-Avivu. To stąd autokar podwiózł
nas na jedno z największych, najnowocześniejszych lotnisk świata
z zachowaniem wszelkiego bezpieczeństwa. Tutaj odprawy - osobiste,
bagażowe, wiele pytań, skanowanie
paszportu i swojej twarzy, wykładanie na taśmę transportową niemal wszystkiego, no może prawie
wszystkiego, „ale to już było i nie
wróci więcej” - a może wróci, bo do
Ziemi Świętej warto wracać. Byliśmy ok 17:00 - odlot o 20:40, no to
ponad trzy godziny odpoczynku na
ławkach, posadzkach itp. Jedziemy
do domu!
No i na koniec kilka refleksji:
razem z Krzysią, czyli moją drugą
połową albo częścią jabłka, postanowiliśmy i wytrwaliśmy w postanowieniach od lotniska Katowice-Pyrzowice wyłączyliśmy komórkę
smartfonu i urwaliśmy kontakt ze
światem zewnętrznym. Z telefonu
korzystałem jedynie do zrobienia
sobie zdjęć i tak było aż do wylądowania znowu na tym samym
lotnisku, kiedy włączyliśmy nasze
polskie Wi-Fi. Wprowadziłem sobie
do notesu Modlitwę Pielgrzyma
Charlesa de Foucauld, bo warto ją
mieć i czasem odmówić - bo życie
to też pielgrzymka. Wpadłem też
na ciekawy i interesujący pomysł
pamiątkowy. W Betlejem, kupując
różne pamiątki, kupiłem też obrazki
z płatkiem rośliny tamtejszej krainy,
zaś w niektórych ważnych miejscach zbierałem tamtejsze, będące
na wolnym powietrzu, pamiątki,
a to: kamyczek z Góry Tabor, liść
drzewka oliwnego z Ogrodu Oliwnego, kryształek soli z Morza Martwego, płatki z kwitnących roślin
w Tabdze - miejscu rozmnożenia
chleba, muszelka albo roślinka
z Jeziora Genezaret, pestka z palmy
daktylowej z Jerycha. W domu zaś
zadałem sobie trud i taśmą przezroczystą poprzyklejałem na odwrocie
obrazka te pamiątki moje - nasze osobiste. Wiele osób taką pamiątką
było bardzo ucieszonych i wzruszonych. Wszyscy wróciliśmy ci sami,
nikomu nic się nie stało, a wszystkim stało się wiele, bo nie jest ważne
w co wierzysz, ale to miejsce trzeba
zobaczyć, a cytując Ben Guriona pierwszego premiera Izraela: „Kto
nie wierzy w cuda, nie jest realistą”.
Nowością i zaskoczeniem dla nas
było, że dwie rodziny muzułmańskie Nadżib (odźwierny) i Dżudeh
el Husej (klucznik) mają w swoim
władaniu dwa metalowe klucze długości 30 cm, którymi od 1187 roku
codziennie o 4:00 rano otwierają,
a o 19:00 zamykają Bazylikę Grobu
Pańskiego, Golgoty, Zmartwychwstania i całego kompleksu. Ale to
już inna historia.
W skrócie moje-nasze odczucia
i przeżycia.

KONIEC
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RUMUNIA

– moja kolejna globtroterska przygoda
CZĘŚĆ 5
Bukareszt był najdalej położonym na południu Rumunii punktem
naszej wędrówki. Stąd rozpoczęła się
nasza powrotna podróż. Dla przypomnienia – nasze spotkanie z ziemią
rumuńską zaczęło się w Satu Mare
w pobliżu granicy węgiersko-rumuńskiej. Na tej trasie były kolejne
rumuńskie miejscowości: Sapanta,
Baia Mare, Kluż, Turda, Mediaș,
Biertan, Sighisoara, Harman, Braszów, Sinaia i Bukareszt.
Po uroczystej kolacji z programem
folklorystycznym w restauracji Hanul
lui Manuc, noclegu w hotelu i śniadaniu udaliśmy się następnego dnia
w kierunku północno-zachodnim,
do miejscowości Curtea de Argeș.
To 30-tysięczne miasteczko jest
położone nad rzeką Argeș, 28 km od
stolicy okręgu, Pitești. Jego początki
sięgają czasów starożytnych, kiedy
to na tych terenach powstała pierwsza osada Daków. Rozwojowi osady
sprzyjało jej korzystne położenie – na
przecięciu ważnych szlaków handlowych, które prowadziły z Konstancy
do Banatu* i Serbii. Także przyznanie
osadzie praw miejskich w 1247 roku
i związane z tym faktem przywileje
i ulgi przyczyniły się do jej rozwoju.
A 100 lat później pierwszy hospodar
wołoski ** Basarab I uczynił Curtea
de Argeș swoją siedzibą i pierwszą
stolicą Hospodarstwa Wołoskiego.
W XV w. praprawnuk pierwszego
hospodara, Michał I Basarab przeniósł stolicę do Târgoviște. W XVI
wieku miasto najechały i zniszczyły
wojska tureckie. Zaś w 1611 r. miasto
zniszczyły wojska Gabriela Batorego
(wnuka Andrzeja Batorego – brata
naszego króla Stefana). Po tych historycznych doświadczeniach Curtea de
Argeș – mimo podjętej odbudowy
w kolejnych wiekach – pozostała
małym prowincjonalnym miastem.
Największym zainteresowaniem
turystów (wg statystyk odwiedza je
rocznie 100 tys.) cieszy się cerkiew
metropolitalna pw. Zaśnięcia Matki
Bożej, zwana też cerkwią mistrza
Manole. Natomiast freski wewnątrz
cerkwi wykonał mistrz Dobromir.
Świątynia ta – wzniesiona w XVI
wieku (1512-1517) – została ufun-

Gruba Baszta, czyli pierwszy teatr w Sybinie

Curtea de Arges - Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej

dowana przez hospodara Neagoe
Basaraba V. Cerkiew została zniszczona w 1611 r. podczas najazdu
miasta przez wojska Gabriela Batorego, ale wkrótce został odbudowana.
Świątynię przebudowano pod koniec
XIX w., a jej renowacji podjęli się
dwaj architekci – Francuz Andre
Lecomte du Nouy i Rumun Mikołaj Gabrielescu. Warto dodać, że
brat Andre Lekomte’a, Jean-Jules-Antoine, wykonał nowe freski. Jak
oceniają historycy sztuki, te nowe
mają o wiele mniejszą wartość niż
oryginalne mistrza Dobromira. Ocalałe XVI-wieczne freski można obecnie podziwiać w Muzeum Historii
i Sztuki w Bukareszcie.
Cerkiew mistrza Manole zalicza
się do najważniejszych zabytków
rumuńskiej architektury XVI wieku.
Ma 18 m długości, 10 m szerokości
i 25 – wysokości. Niezwykłość tej
świątyni polega m.in. na bogactwie
przeplatających się stylów, wśród
których można dostrzec elementy
ormiańskie, tureckie, serbskie, gotyckie, a nawet wpływy orientalne.
Szczególną uwagę zwiedzających
przykuwają „skręcone” oryginalnie
dwie zachodnie wieże. Ten element
architektoniczny stał się wzorcem dla
późniejszych stylów w architekturze
rumuńskiej. Dwanaście kolumn we
wnętrzu świątyni symbolizuje dwunastu apostołów.
Obecnie cerkiew metropolitalna w Curtea de Argeș nazywana
jest także nekropolią pierwszych
nowożytnych królów rumuńskich.
Tutaj znajdują się nagrobki Karola

Cerkiew metropolitarna w Curtea de Arges

I i Ferdynanda I oraz ich małżonek.
5 grudnia 2017 r. zmarł w Szwajcarii
w wieku 96 lat ostatni król rumuński
– Michał I Hohenzollern-Sigmaringen. Uroczystości pogrzebowe odbyły
się w tej cerkwi. I tutaj też znajduje się
jego nagrobek, obok swoich przodków i rok wcześniej zmarłej żony –
królowej Anny Burbon-Parmeńskiej.
Po zwiedzeniu cerkwi w Curtea
de Argeș udaliśmy się w kierunku
Sybina. W programie wycieczki było
też zwiedzanie prawosławnego klasztoru Cozia, znajdującego się na trasie do tego miasta. Monastyr Cozia
jest położony na lewym brzegu rzeki
Aluty (rum. Olt), w pobliżu miasteczka Călimănești – uzdrowiska
z wodami mineralnymi, znanymi już
w czasach rzymskich. Wśród turystów cieszy się nie tylko niebagatelną
wartością zabytków historycznych
i artystycznych, ale również swoim
malowniczym położeniem.
Monastyr pochodzący z końca
XIV wieku zaliczany jest do najświetniejszych dzieł wołoskiej sztuki średniowiecznej. Fundatorem tej świątyni zbudowanej w latach 1386-1388
był hospodar Mircza Stary. Natomiast kolejne prace związane z jej
rozbudową miały miejsce za panowania trzech hospodarów: Neagoe
Basaraba (ufundował też monastyr
w Curtea de Argeș), Șerban Cantacuzino (wyremontował też wspomniany
monastyr) oraz Konstantyn Brâncoveanu (przez Kościół prawosławny
uznany jest za świętego). Monastyr
był wielokrotnie oblegany i niszczony, zwłaszcza w 1821 r., kiedy to

Fontanna Neagoe przy monastyrze Cozia

Cerkiew metropolitalna - 3 (zbliżenie)

w zabudowaniach klasztornych
schronili się uczestnicy greckiego
ruchu narodowo-wyzwoleńczego
walczący przeciwko Turkom. Kolejne
zniszczenia miały miejsce w czasie
walk austriacko-rumuńskich podczas
I wojny światowej.
W klasztornym kompleksie
oprócz cerkwi znajdują się dwie
kaplice: Mihnei II z drugiej połowy
XVI w. oraz kaplica Konstantyna
Brâncoveanu. Monastyr Cozia był
znany wcześniej pod nazwą Monastyr Nucet, a to ze względu na fakt,
iż teren, na którym został zbudowany, nadawał się do uprawy drzew
orzechowych. A później nadano mu
miano „Cozia” od nazwy pobliskiej
góry. Z zewnątrz cerkiew będąca
centralną budowlą monastyru jest
bardzo okazała. Jest wybudowana
z naprzemiennie układanych pasów
kamieni i cegły. Dodatkowo jest
podzielona dwoma gzymsami. Jest
wybudowana na planie prostokąta
z absydami we wschodniej stronie.
Nad kopułą głównej nawy wznosi
się wieża. Do świątyni wchodzi się
przez przedsionek z malarską dekoracją, dobudowany w 1707 roku przez
wspomnianych wcześniej Șerbana
Cantacuzino i Konstantyna Brâncoveanu. Wewnątrz cerkiew jest
ozdobiona pięknymi XIV–wiecznymi freskami i ikonami. Wśród
nich wyróżnia się obraz wotywny
przedstawiający fundatora oraz jego
synów. W latach 1706-1707, podczas przebudowy monastyru, na
placu cerkiewnym powstała studnia
z wodą święconą. Ujęcie to nazy-

wane jest obecnie jako „Fontanna
Nagoe”. Nie jest to jedyna studnia na
terenie zespołu klasztornego – druga
znajduje się przy ścianie północnego
skrzydła.

***

W czasie naszego podróżowania
po Rumunii obserwowaliśmy i podziwialiśmy z okien autokaru bardzo
dużo różnych i pięknych budowli
sakralnych. Wśród nich przeważały
strojne cerkwie. Pomyślałem sobie,
że może warto byłoby w jednym miejscu artykułu napisać trochę więcej
o kościołach i religiach w tym kraju.
Okazją i impulsem do tego była dla
mnie lektura artykułu ks. Tadeusza
Rostworowskiego SJ, wykładowcy
w Wyższym Seminarium Duchownym w Jassach w Rumunii – Kościół
katolicki w Rumunii. Natrafiłem na ten
artykuł przypadkiem. Ukazał się on na
portalu Opoka.org.pl. Chociaż jego
publikacja miała miejsce prawie 10 lat
temu, sądzę, że mimo to przedstawia
w miarę aktualne dane statystyczne
dotyczące religii w tym kraju.
Pierwszą rzeczą, od której chciałbym zacząć i która mnie zadziwiła,
to liczba mieszkańców Rumunii, jaką
w swoim artykule podał ks. Rostworowski – 23 mln. Przeglądając materiały internetowe na temat Rumunii, natknąłem się na dane z 2017 r.,
z których wynika, że Rumunia liczy
19,64 mln mieszkańców. Wniosek
z tego – liczba mieszkańców Rumunii
w ciągu 8 lat zmniejszyła się o ponad
3 miliony osób. Po 1989 r. wyjechała
z tego kraju większość Niemców,
a także ponad 200 tys. Węgrów,
którzy mimo tego stanowią liczną
mniejszość etniczną wśród obywateli Rumunii. Na temat rumuńskiej
emigracji powstało wiele raportów.
Według jednego z nich, w 2017 r.
ponad trzy miliony obywateli Rumunii wskazało inny kraj jako miejsce
swojego stałego zamieszkania. Najczęstszym celem wyjazdów zarobkowych do krajów europejskich stały
się: Włochy, Francja, Hiszpania czy
Portugalia, a więc te najbliższe im
pod względem kulturowym.
Długa i trudna historia tego kraju,
okupacja i zależność od obcych
mocarstw – panowanie rzymskie,
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Monastyr Cozia - widok na przedsionek cerkwi z dekoracją malarską

Monastyr Cozia

napływ innych ludów słowiańskich
czy germańskich, zależność od Turcji czy później Austro-Węgier, także
wpływy bułgarskie, greckie czy rosyjskie – wszystkie te czynniki wpłynęły
na wielokulturowość, mentalność,
język, a także religie tego kraju.
Dominującą religią w Rumunii jest
prawosławie – 85 % ludności. Inne
społeczności wyznaniowe to katolicy
– ok. 7 %, protestanci – ok. 5 %. Także
mieszkający w Rumunii Romowie
(ok. 2 %) są prawosławni. Katolicy,
mimo tego że w porównaniu do prawosławnych stanowią zdecydowaną
mniejszość, są na dodatek podzieleni pod względem narodowym
i obrządkowym. Jest to szczególnie
widoczne w Siedmiogrodzie (Transylwanii). W północno-zachodniej
jego części podstawową grupę katolików obrządku łacińskiego stanowi
ludność pochodzenia węgierskiego,
natomiast katolicy rumuńscy są
obrządku bizantyjskiego, czyli grekokatolicy. Natomiast na pozostałym obszarze Rumunii katolicy są
w większości narodowości rumuńskiej obrządku łacińskiego.
W ostatnich stuleciach pierwszego
tysiąclecia chrześcijaństwa tereny dzisiejszej Rumunii znajdowały się pod
wpływem państwa Bułgarów. W 1054
r., po wielkim podziale chrześcijaństwa, stały się częścią prawosławnego
Wschodu. Skuteczną próbą zmiany
takiej sytuacji było utworzenie w 1222
r. (w pobliżu Braszowa) klasztoru
Zakonu Niemieckiego Najświętszej
Maryi Panny, czyli krzyżaków. Na
tej bazie powstało później pierwsze biskupstwo łacińskie. W pracy
misyjnej wyróżniali się dominikanie i franciszkanie. Pierwsze biskupstwo na terenie Mołdawii utworzono
w 1370 r. Powierzono je polskim franciszkanom z Krakowa. Pierwszymi
biskupami tej diecezji byli siłą rzeczy
Polacy: franciszkanin Andrzej herbu
Jastrząb i dominikanin Jan Sartorius,
zwany Janem z Polski.
Kościół grekokatolicki powstał
w Transylwanii w 1700 r. Wtedy
też prawie cała metropolia prawosławna księstwa połączyła się unią
z Rzymem. Jednak zachowała własne
tradycje, wschodnią liturgię, prawa.
Realizację tego aktu unijnego Rzym
powierzył jezuitom, których zadaniem było czuwanie nad realizacją
powrotu prawosławnych do jedności
ze Stolicą Apostolską.
Lata 1948-1989 to okres szczególnego prześladowania grekokatolików
w Rumunii. W 1948 r. w Rumunii
było ich 1,5 mln. Jednak zgodnie
z wydanym dekretem władze komunistyczne uznały, że poza wiernymi
Kościoła prawosławnego nie ma
innych wierzących. Wtedy też siłą
odebrano grekokatolikom ponad
2 tys. kościołów i obiektów sakralnych i przekazano je prawosławnym.
Aresztowano wszystkich biskupów

soarę i Braszów. W kolejnym artykule postaram się napisać o ostatnim
mieście Siedmiogrodu, które udało
się nam zwiedzić – Alba Iulia. Ze
względu na ograniczenia czasowe
nie udało się nam zobaczyć dwóch
ostatnich z „siedmiu wspaniałych”
miast Siedmiogrodu. Mam na myśli
Sebeș– położone 15 km od Alba Iulia
– i Bystrzycę (Bistriţa) – położoną
jakieś 150 km na południowy-wschód od Baia Mare, bliżej Mołdawii.
Po przyjeździe do Sybina zatrzymaliśmy się na parkingu położonym
przy dobrze zachowanych fragmentach murów obronnych. Zaraz po
wyjściu z autokaru naszym oczom
ukazała się potężna budowla zwana
Grubą Wieżą. Ten ogromny bastion,
którego mury sięgają 25 metrów,
zbudowany jest w kształcie litery
U. Wieża została wybudowana ok.
1540 r. przez Markusa Pempfflingera. Od 1788 r. mieścił się w niej
pierwszy stały teatr, który tym
samym stał się pierwszym stałym
budynkiem teatru w Rumunii.
Obecnie mieści się tutaj sala koncertowa Thalia. Idąc wzdłuż murów,
udaliśmy się na największy plac na
Starówce Sybina nazywany Wielkim Placem, zwanym popularnie
Wielkim Rynkiem (jego wymiary
– 142 na 93 metry). Sybin jest jednym z niewielu miast, które może
się poszczycić posiadaniem dwóch
staromiejskich rynków.
Dokumenty historyczne po raz
pierwszy wspominają o nim w 1411

grekokatolickich, a każdego kto
deklarował, że jest grekokatolikiem
zamykano w więzieniach. Po zmianach politycznych (rewolucji) w 1989
r. Kościół katolicki odzyskał swoją
wolność oraz możliwości swego rozwoju. Odzyskał także część swoich
świątyń, budynków sakralnych, a tam
gdzie nie było to możliwe, odprawiano msze św. pod gołym niebem.
Według danych statystycznych, na
które powołuje się ks. Rostworowski, społeczność katolicka w Rumunii
liczy 1,7 mln wiernych: ok. 880 tys.
katolików rzymskich pochodzenia
węgierskiego i 370 tys. Rumunów
również obrządku łacińskiego. Pozostali wierni to grekokatolicy.

***

Pora jednak wrócić do naszego
podróżowania. Jak wspomniałem,
następnym etapem zwiedzania
było miasto Sybin (rum. Sibiu). To
kolejne miasto Siedmiogrodu na
trasie naszej wędrówki po Rumunii.
W tym miejscu warto wyjaśnić, że
polska nazwa Siedmiogrodu pochodzi od niemieckiej Siebenbürgen –
siedem warowni, miast założonych
przez kolonistów niemieckich. Po
rumuńsku nazywa się tę historyczną
krainę Transilvania, a nazwę tłumaczy się „poza lasem” lub „po drugiej
stronie lasu”. Jeden z podróżników
zatytułował swoje wspomnienia po
tej krainie historycznej: „Siedmiogród – siedmiu wspaniałych”. Z tych
siedmiu miast udało się nam do tej
pory zwiedzić: Kluż, Mediaș, Sighi-

r. Wtedy funkcjonował tutaj rynek
zbożowy. Sybin w licznych przewodnikach reklamowany jest jako
miasto z „domami mającymi oczy”.
Dachy średniowiecznych kolorowych kamienic wokół rynku mają
wysokie spadziste dachy z charakterystycznymi okiennicami nazywanymi przez mieszkańców oczami
miasta. W średniowieczu na strychach tych domów znajdowały się
magazyny kupieckie, a okienka służyły do doświetlania tych pomieszczeń.
W zachodniej części Wielkiego
Rynku znajduje się słynne Narodowe Muzeum Brukenthala. Samuel
Brukenthal odegrał ważną rolę
w historii Sybina. W swoim barokowym pałacu z II połowy XVIII
wieku zgromadził bogatą kolekcję
dzieł sztuki. Od 1817 r. jego kolekcja
dała początek muzeum otwartemu
dla zwiedzających. W północnej
części rynku wznosi się kościół farny
Św. Trójcy – wybudowany w latach
1726-1738 r. w stylu barokowym.
A dalej obok kościoła znajduje się
sybińska wieża Ratuszowa.
Charakterystyczną budowlą
Małego Rynku jest wybudowany
w 1859 roku żeliwny most, uważany
za pierwszą tego typu konstrukcję
zbudowaną w Rumunii. Nazywany
Mostem Kłamców przyciąga rzesze turystów swoją legendą. Według
niej, most runie, jeśli przejdzie po
nim kłamca. Nie byliśmy chyba
wyjątkową grupą, bo po naszym
przejściu stoi dalej w nienaruszo-

Sybin - Duży Rynek

Sybin - Most Kłamców

Sybin - oczy na dachu jednego z domów

Sybin - dachy tradycyjnych saskich domów

nym stanie. Ciekawostką jest fakt, że
na tym moście swoje przemówienia
wygłaszał sam Nicolae Ceaușescu.
Warto dodać, że jeszcze za rządów
tego dyktatora (w 1989 roku) planowano wyburzyć całą sybińską
starówkę, gdyż podobno kojarzyła
się z Niemcami – przez wieki sprowadzani tutaj i zamieszkujący na tych
terenach Sasi pochodzili z Niemiec.
Na szczęście nie udało się zrealizować kolejnego „genialnego” pomysłu „wschodzącego słońca Karpat”
(kolejny przydomek rumuńskiego
dyktatora).
W Sybinie jest też trzeci plac – Plac
Alberta Hueta – z monumentalną
ewangelicką katedrą Najświętszej
Marii Panny. Z wieży tej świątyni –
najwyższej w mieście (73 m) – roztacza się przepiękna panorama miasta.
Ten kościół NMP – obok kościoła
w Braszowie i kościoła św. Michała
w Klużu – jest najcenniejszym przykładem kościoła farnego w Siedmiogrodzie. Naprzeciwko bazyliki znajduje się czynne do dzisiaj Liceum
Brukenthala – prestiżowa szkoła
średnia z wykładowym językiem
niemieckim. Na tym placu możemy
jeszcze podziwiać Stary Ratusz, który
uchodzi za jeden z najcenniejszych
zespołów średniowiecznej architektury w całym Siedmiogrodzie.
Dziedziniec ratusza uważnym polskim turystom może przypominać
w jakimś stopniu krakowskie Collegium Maius. Obecnie mieści się
w nim Muzeum Historyczne.
Niedaleko znajduje się Wieża
Schodów pochodząca z XIII wieku,
a przy niej Pasaż Schodów, uważany
przez wielu zwiedzających za najbardziej malowniczy zaułek sybińskiej
starówki. Stanowi swego rodzaju
łącznik z systemem krętych schodów między górną a dolną częścią
miasta. Nad nimi pną się w górę
ściany kolorowych kamieniczek
połączone dekoracyjnymi bramami.
Jest równocześnie popularnym skrótem wykorzystywanym przez miejscowych jak i turystów. O tej części
miasta ciekawie opowiada jeden
z turystów: „Centrum starego miasta
jest bez wątpienia piękne, ale najbardziej malowniczy Sybin mieści
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się w bocznych uliczkach, w kolorowych podwórkach podniszczonych
kamienic, w których bawią się dzieci,
śpią koty. (…) Na parapetach siedzą
stare, plastikowe lalki i nieobecnym
wzrokiem wpatrują się w przechodniów. Można odnieść wrażenie, że
w Sybinie czas się zatrzymał”.
Sybin zyskał wiele nazw. Mówią
o nim m. in.: „perła Siedmiogrodu”,
„miasto artystów i domów z oczami”,
„miasto trzech narodów”. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym ostatnim określeniu. W tym 170-tysięcznym mieście zdecydowaną
większością są Rumuni, 2 % mieszkańców stanowią obecnie Węgrzy,
1,6 % – Niemcy. Przebywający w tym
mieście turyści mówią, że w Sybinie
czuć atmosferę kulturalnego kotła.
Liczne księgarnie mają niemieckie
szyldy, w sklepach spotkamy węgierskie napisy, a na Małym Rynku znajdziemy stoiska z rumuńskimi wyrobami rękodzielniczymi. Na ulicach
usłyszymy fragmenty rozmów nie
tylko po rumuńsku, ale i po węgiersku
czy niemiecku. W latach 2000-2014
burmistrzem miasta był Klaus Werner Iohannis, polityk pochodzenia
niemieckiego, urodzony w Sybinie.
Od 21.12.2014 r. jest prezydentem
Rumunii. Mieszkańcy Sybina z sympatią mówili o swoim burmistrzu:
„Całkiem dobrze zorganizowany.
Niemiec, ale sympatyczny”.
A na koniec tej części wspomnień
z wycieczki po Rumunii znaleziona
przeze mnie ciekawostka, polski
akcent w tym mieście. Chodzi o znaną,
chyba już tylko starszemu pokoleniu,
polską piosenkarkę (także dziennikarkę, aktorkę) – Joannę Rawik. Urodziła się w Czerniowcach w Rumunii
(obecnie miejscowość ta należy do
Ukrainy), a dzieciństwo spędziła
w Sybinie. Pochodzi z rodziny polsko-rumuńskiej. Jako 7-latka uczyła
się gry na skrzypcach w Bukareszcie.
Do Polski przyjechała w 1947 r. Do
13. roku życia nie mówiła po polsku,
chociaż mówiła już po rumuńsku, niemiecku i francusku. Rawik – to jest
pseudonim artystyczny piosenkarki
(po pierwszym mężu nazywała się
Gronkowska). A wybór pseudonimu
był wynikiem jej fascynacji lekturą
„Łuku Triumfalnego” Ericha Marii
Remarque’a, której jeden z bohaterów
nazywał się Ravik.
Po zwiedzeniu trzech miejscowości w piątym dniu naszej wędrówki
po Rumunii i przejechaniu około
365 km dotarliśmy do miejscowości
Alba Iulia, gdzie była zaplanowana
obiadokolacja i nocleg. Znaleźliśmy
zakwaterowanie w uroczym hotelu-pensjonacie o wdzięcznej nazwie
„Vila Elisabeta”. Po rozlokowaniu się
w pokojach, toalecie, krótkim wypoczynku udaliśmy się na obiadokolację do sąsiedniego lokalu pod nazwą
„Taverna Transilvania”. Po smacznym
jedzeniu w gustownie urządzonej
tawernie przyszedł czas na ostatni
nocleg na ziemi rumuńskiej.
* Banat – kraina historyczna
w południowo-wschodniej Europie, położona w południowej części
Wielkiej Niziny Węgierskiej, między
Dunajem, Cisą i jej dopływem Maruszą oraz Karpatami Południowymi.
Kraina ta leży obecnie na terenie 3
państw: Rumunii, Serbii i Węgier.
** Hospodar – wg słownika wyrazów obcych – historyczna nazwa oznaczająca władcę, pana; tytuł dawnych
książąt Mołdawii i Wołoszczyzny.

CDN

Ewa Jednorowska

Opowieści sobotnie

OPOWIEŚĆ CZWARTA
POSĄŻEK ZE SNU

Tej soboty od rana sypał śnieg, zamieniając
ulicę w trudne do przebycia zaspy. Mimo tak niesprzyjającej aury wybraliśmy się znów w odwiedziny do Anny, aby posłuchać kolejnej opowieści.
Przywitało nas ciepło kominka, mocny zapach
grzanego wina z korzeniami i aromatycznej szarlotki. Po wymianie miejscowych wiadomości
i najświeższych ploteczek zapadła cisza.
- Jolka zaczynaj. Dziś twoja kolej - Anna nałożyła wszystkim na talerzyki dodatkowa porcję
ciasta i usiadła. Zawtórował jej nasz mały chórek
i oczy wszystkich skierowały się na Jolantę.
- Moja historia to prawdziwy kryminał,
są w nim jednak elementy nadprzyrodzone.
A więc…
Wszystko wydarzyło się ponad trzydzieści lat
temu. Pracowałam wówczas w Muzeum Okręgowym w pewnym powiatowym mieście. Byłam
cenionym kustoszem, miałam na swym koncie
kilka udanych wystaw, dobrego, kochającego
męża. Ponadto zmarła w tym roku bogata ciotka
zapisała nam luksusową willę, samochód i sporą
gotówkę. Jednym słowem, życie jak z bajki. Ale ten
fakt stał się zwrotnym punktem. Mirek był moim
kolegą z liceum, potem razem studiowaliśmy
historię sztuki, aby w końcu znaleźć pracę w tym
samym muzeum, tylko w różnych działach. Ten
spokojny, życzliwy człowiek i naprawdę wzorowy
mąż stał się nagle jakiś inny, niecierpliwy, opryskliwy. Z byle powodu prowokował kłótnie, po
których znikał na kilka godzin. Trwało to ponad
pół roku. Na domiar złego, muzeum organizowało
dużą wystawę, która miała być prezentowana
w Niemczech i we Francji. Byliśmy oboje jej
współautorami, ale dyrekcja wydelegowała tylko
mego męża. Było mi niezmiernie przykro, a czary
goryczy dopełniła wiadomość o śmierci mamy.
Po powrocie z pogrzebu zostałam wezwana do
kierowniczki działu, nawiasem mówiąc - jędzy
z piekła rodem. Była ona niewiele ode mnie
starsza, a stanowisko zdobyła, jak niosła plotka,
dzięki zażyłej znajomości z zastępcą dyrektora.
Zresztą, nieważne. Otóż pani Marzenka wezwała
mnie, złożyła kondolencje, a następnie słodziutkim głosikiem czarownicy z bajki o Jasiu i Małgosi zaproponowała współudział w tworzeniu
muzeum w pałacu w Pogorzeliskach.
- Zmiana powietrza dobrze ci zrobi, kochana
- szczebiotała - dyrektor ma rozległe plany względem tej placówki, a ty jako ekspert… itd. itp.
Miałam dosyć jej komplementów, a ponadto zdawałam sobie sprawę, iż jest to decyzja dyrektora,
który nie znosił sprzeciwu i długo pamiętał każdą
odmowę ze strony pracownika, więc przerwałam
jej, może niezbyt grzecznie…
- Dzięki za słowa uznania, mam nadzieję szczere. Kiedy mam wyjechać? Uzgodniłyśmy
termin, zabrałam niezbędne dokumenty, klucze,
i następnego dnia wyruszyłam w drogę.
Wedle uzyskanych informacji powinnam tam
była dotrzeć wczesnym popołudniem, jednak
dwa nieprzewidziane objazdy wydłużyły znacznie
podróż. Zmierzchało, gdy znalazłam się w niewielkim miasteczku. Zatrzymałam się na rynku
i powiadomiłam telefonicznie Marzenę o zmianie
planów, prosząc by wstrzymała chwilowo transport mebli do pałacu.
- Doskonale - odparła - przenocuj tam, gdzie
jesteś, i wpisz to do delegacji. Rano jedź do Pogorzelisk. Meble wyślemy pojutrze. Nie ma pośpiechu. Rozglądnij się, czy wszystko tam w porządku
i daj mi znać. A na razie buziaczki i dobranoc.
Zapytany o możliwość noclegu przechodzień
wskazał na jasno oświetlony dom „U Kubusia”.
Dochodzące zeń odgłosy wymownie świadczyły, że Kubuś i jego goście nie zasypiają przed
północą.
W obszernej sali stylizowanej na dawną
karczmę znajdowało się kilkunastu amatorów

piwa i innych, niezbyt wybrednych napojów
alkoholowych. Na mój widok podnieśli głowy
i na moment zastygli w bezruchu. Zamówiłam
kolację z noclegiem i usiadłam przy stoliku.
- Paniusia pewnie do pałacu - okrąglutki typek
uśmiechnął się szeroko, ukazując resztki uzębienia. - Dobrze mówię, prawda? Do pałacu.
- Jest pan chyba jasnowidzem - odparłam.
- Jak pan zgadł? A tak, przy okazji, daleko do
tego pałacu?
- Będzie z dziesięć, no może dwanaście kilometrów - łysy dziadek zajął sąsiednie krzesło.
- Po nocy nie dojedzie. Powódź zerwała drogę
i jeszcze nie naprawili.
- Jak to zwykle - odezwał się chórek głosów. Dopiero jak na dożynki wojewoda przyjedzie…
Uświadomiłam sobie, jak ważny jest nowy
przybysz w takim małym światku. Trzeba to
wykorzystać.
- Jak idą prace remontowe w pałacu - zagadnęłam. - Podobno już skończone, tak mi przynajmniej mówiono.
- Ano, różnie idą - okrąglutki potarł ręką czoło.
Raz tak, raz inaczej.
- A czasem nogami do przodu - dodał dziadek
- jak z moim wnukiem i nie tylko.
- Nie rozumiem - odparłam - były jakieś
wypadki?
- I to nie jeden, paniusiu, nie jeden - wysoki
chłop o urodzie Cygana podszedł do naszego,
coraz bardziej obleganego stołu. - Paru miejscowych miało wypadek. Jego wnuk - wskazał na
dziadka - spadł z rusztowania, a drugi napił się
jakiegoś paskudztwa i umarł w męczarniach, że
niech Bóg broni. A dwóch innych, ech. Szkoda
gadać.
- Tu się nikt nie utrzyma - odezwał się siwy
staruszek - baron Mortimer dobrze pilnuje. Niech
pani stąd ucieka i powie władzom w mieście, żeby
zostawili ten dom w spokoju, bo on przeklęty.
Zachęcony przez obecnych opowiedział mi
historię owego barona, zasłyszaną od babki,
która była we dworze kucharką. Właścicielka
wsi, kobieta już niemłoda, poślubiła jakiegoś
obcokrajowca i przywiozła go do Pogorzelisk.

Nierozważnie w dniu ślubu zapisała mu cały
majątek. Rychło okazało się, że małżonek jest
nałogowym hazardzistą, trwoniącym w kasynach kolejne dobra łatwowiernej małżonki. Gdy
zagroziła zmianą testamentu, Mortimer w nocy
udusił ją i wrzucił zwłoki do pałacowego stawu,
pozorując utonięcie. Wyjechał do Monte Carlo,
gdzie przegrał resztę majątku. Zagrożony licytacją zastrzelił się w dworskim parku, grożąc
zemstą każdemu, kto przejmie pałac. Kolejni
właściciele nie zagrzali tam długo, a losy jego
powojennych mieszkańców były równie okropne.
Przez pewien czas mieścił się tam Dom Dziecka,
ale po serii samobójstw małych pensjonariuszy
został zamknięty.
- Tam nawet szczury nie chcą mieszkać - dodał
jeszcze dziadek. - Lepiej uciekać, pókiś cała.
Pogawędziliśmy jeszcze godzinę, po czym
towarzystwo znacznie przerzedziło się, a ja postanowiłam udać się na spoczynek. Zasnęłam prawie
natychmiast. Wtedy przyśnił mi się ten dziwny
sen. Byłam w nieznanym miejscu, ni to parku,
ni to lesie. Wędrując, natrafiłam na zniszczoną
kapliczkę. W odrapanej niszy znajdował się przepiękny posążek Madonny z Dzieciątkiem, stojącej
na kuli ziemskiej, z półksiężycem. U Jej stóp
klęczały dwa aniołki trzymające wstęgę z jakimś
napisem. Nagle jeden z nich podniósł głowę,
spojrzał poważnie na mnie i powiedział: „OCALENIE”. Wtem wszystko znikło, a ja usłyszałam
przerażający świst i huk.
Godzinę później znalazłam się w Pogorzeliskach. Jakież było moje zdziwienie, gdy tuż za
bramą pałacowego parku zobaczyłam kapliczkę
z mego snu.
Remont był ukończony. W pałacu zastałam
tylko kilka kobiet kończących sprzątanie. Rozlokowałam się w dawnej stróżówce, małym,
przytulnym domku, stojącym tuż przy bramie.
Zawiadomiłam muzeum o zakończeniu prac.
Telefon Mirka nie odpowiadał, więc ruszyłam
na spacer po parku, przypominającym bardziej
amazońską dżunglę, bowiem dzikie wino oplotło
większość koron drzew, tworząc fantastyczne
budowle. Zapadł zmierzch. Było mi trochę
nieswojo. Postanowiłam więc zbudować małą
przeszkodę przy drzwiach wejściowych. Cegły
i kamienie oplecione drutem kolczastym dawały
uczucie bezpieczeństwa.
Prze uchylone górne okienko płynął strumień
ciepłego, letniego powietrza. Jakiś wewnętrzny
głos kazał mi wyjść i zabrać posążek do domku.
Tylnymi drzwiami wyślizgnęłam się i wtedy
usłyszałam podejrzany szmer. Przywarłam
do ściany kapliczki. Na ścieżce pojawiła się
Marzena, z butelką w ręce. Odkorkowała ją
i podeszła do drzwi wejściowych. Wplątała się
w druty, upadła, wylewając na siebie jej zawartość. Zaczęła wrzeszczeć. Ktoś następny biegł
w jej kierunku. Poznałam mego męża. Chwycił ją
na ręce i wybiegł. Mieli niedaleko zaparkowany
wóz. Po paru minutach usłyszałam huk. Rano
dowiedziałam się o wypadku. Samochód rozbił
się na drzewie. Nikt nie przeżył. Wyjechałam
stamtąd, prosząc, by organizacją wystawy zajął
się kto inny.
Dopiero później dowiedziałam się o ich
romansie, trwającym od kilku miesięcy. Usuwając
mnie, Mirek zyskiwał majątek. Działanie trucizny
Marzena wypróbowała na robotniku, a ponadto
zła sława miejsca zrobiła swoje.
- A co z posążkiem? - spytała Anna.
- Został odrestaurowany i zwrócony do zabytkowego kościoła parafialnego. Byłam tam rok
temu. Koło ołtarza, w którym stoi, znajduje się
gablota z pokaźną ilością votów. Dołożyłam złote
serduszko.
Nastała wiosna, a z nią sezon prac ogrodowych
i porządkowych. Może następnej zimy spotkamy
się znowu, aby dalej snuć opowieści.
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Zebranie Gminnych
Organizatorów Sportu
powiatu tarnowskiego

Tradycyjnie jak co roku zebranie
organizatorów sportu zainaugurowało działania sportu szkolnego
na terenie powiatu tarnowskiego.
W dniu 18 września br. w Starostwie
Powiatowym w Tarnowie odbyło się
zebranie Gminnych Organizatorów
Sportu powiatu tarnowskiego. Celem
spotkania było omówienie planu
pracy na rok szkolny 2019/2020, ustalenie kalendarza imprez sportowych
oraz zasad współpracy Gminnych
Organizatorów Sportu poszczególnych gmin z Wydziałem Edukacji,
Kultury i Promocji. Spotkanie prowadził prezes Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego w Tarnowie
Edward Cudek – nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Gromniku. Nie
zabrakło gości w osobach dyrektora
wspomnianego Wydziału - Czesława
Midy, Jarosława Zbrożka - odpowiedzialnego za współpracę Wydziału
Edukacji z Gminnymi Organizatorami Sportu w powiecie tarnowskim
oraz Marka Małka - wiceprezesa
Małopolskiego Szkolnego Związku
Sportowego w Krakowie.
Na uwagę zasługuje fakt, że po
dwóch latach przerwy Starostwo
Powiatowe w Tarnowie przywróciło
finansowanie zawodów sportowych
na poziomie szkół podstawowych
w ramach Igrzysk Dzieci (roczniki
2007, 2008 i 2009) oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej (2005 i 2006). Daje
to nadzieję, że współzawodnictwo
sportowe w powiecie tarnowskim
powróci na właściwe tory, a profesjonalna obsługa sędziowska w połączeniu z pucharami i medalami dla
najlepszych drużyn sprawi, że prestiż
i ranga imprez sportowych zyska na
znaczeniu. Cieszy wysoka frekwencja
gminnych organizatorów sportu na
spotkaniu, w którym przedstawiciele
15 gmin reprezentowali swoje samorządy. Wynika to zapewne z faktu
przywrócenia finansowania przez
Powiat Tarnowski współzawodnictwa
sportowego szkół w ramach „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży
Szkolnego Związku Sportowego”
prowadzonego pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Gminę Zakliczyn reprezentował Gminny Organizator Imprez
Szkolnego Związku Sportowego
w Zakliczynie Ryszard Okoński.

Gminna inauguracja
sportowego roku
szkolnego
Igrzyska w halowej piłce
nożnej

W hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie zainaugurowano sportowy rok
szkolny 2019/2020. Zawody sportowe szkół podstawowych w ramach
„Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego” prowadzone pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa
Małopolskiego Witolda Kozłowskiego organizowane są obecnie
w dwóch kategoriach: Igrzyska
Młodzieży Szkolnej - roczniki 2005
i 2006 oraz Igrzyska Dzieci - rocznik
2007,2008 i 2009. I właśnie rozgrywki
w obu tych kategoriach w halowej
piłce nożnej dziewcząt i chłopców
rozpoczęły rywalizację szkół podstawowych Gminy Zakliczyn.
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Ze sportu szkolnego

Igrzyska Dzieci
w halowej piłce nożnej
chłopców

Wśród chłopców swoje reprezentacje wystawiło cztery szkoły podstawowe w związku z czym rywalizowano systemem „każdy z każdym”.
Rywalizacja stała na dobrym poziomie, a mecze były bardzo ciekawe
i wyrównane. Nawet zespół z Faściszowej, który doznał dość wysokich
porażek na boisku prezentował się
całkiem przyzwoicie, tylko widać
było brak obycia na tak dużej hali,
jaka jest w Zakliczynie. W drużynie
Szkoły Podstawowej w Zakliczynie
brylował Marcin Ramian, który zdobył większość bramek dla zwycięskiej
drużyny z Zakliczyna.
Wyniki meczów:
SP Gwoździec vs SP Paleśnica 1:4 /0:1/
SP Zakliczyn vs SP Faściszowa 2:0 /1:0/
SP Faściszowa vs SP Paleśnica 0:6 /0:3/
SP Gwoździec vs SP Zakliczyn 0:3 /0:2/
SP Zakliczyn vs SP Paleśnica 3:1 /1:0/
SP Faściszowa vs SP Gwoździec 2:7 /0:3/
Ostateczna kolejność:
1. SP Zakliczyn 3 9 8-1
2. SP Paleśnica 3 6 11-4
3. SP Gwoździec 3 3 8-9
4. SP Faściszowa 3 0 2-15

Igrzyska Dzieci
w halowej piłce nożnej
dziewcząt

Wśród dziewcząt swoje reprezentacje wystawiły trzy szkoły podstawowe, w związku z czym zawody
zostały rozegrane systemem „każdy
z każdym”. Także i tutaj rywalizacja
stała na dobrym poziomie i zawodniczki walczyły do końca o jak najlepszy rezultat.
Wyniki spotkań:
SP Zakliczyn vs SP Paleśnica 1:3 /0:1/
SP Filipowice vs SP Paleśnica 1:3 /1:2/
SP Zakliczyn vs SP Filipowice 2:4 /1:1/
Ostateczna kolejność:
1. SP Paleśnica 2 6 6-2
2. SP Filipowice 2 3 5-5
3. SP Zakliczyn 2 0 3-7
Po zakończeniu wszystkich spotkań sędziowanych przez trenera
Akademii Piłkarskiej English Football Piotra Okońskiego, zawodniczki
i zawodnicy drużyn, które zajęły
miejsca 1-3 otrzymali z rąk dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie Józefa Gwiżdża
pamiątkowe medale, a wszystkie
zespoły okolicznościowe dyplomy.
Zwycięskie drużyny Szkoły Podstawowej w Paleśnicy w kategorii
dziewcząt oraz Szkoły Podstawowej
w Zakliczynie będą reprezentantami
Gminy Zakliczyn na zawodach półfinałów powiatowych, które zostaną
rozegrane na halach w Gromniku
i Tuchowie.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

2. SP Gwoździec 2 3 7-6
3. SP Zakliczyn 2 0 3-6
Po zakończeniu wszystkich spotkań sędziowanych trenera Akademii
Piłkarskiej English Football Piotra
Okońskiego zawodniczki i zawodnicy drużyn, które zajęły miejsca
1-3 otrzymały pamiątkowe medale,
a wszystkie zespoły okolicznościowe
dyplomy. Zwycięska w tej kategorii Szkoła Podstawowa z Paleśnicy
będzie reprezentantem Gminy Zakliczyn na zawodach półfinału powiatowego Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
który zostanie rozegrany na hali
sportowej w Czermnej.

Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w halowej piłce
nożnej chłopców.

Wśród chłopców swoje reprezentacje wystawiły cztery szkoły podstawowe, w związku z czym zawody
zostały rozegrane systemem „każdy
z każdym”. Padły w nich następujące
wyniki.
SP Gwoździec vs SP Paleśnica 2:0 /1:0/
SP Zakliczyn vs SP Stróże 3:0 /2:0/
SP Stróże vs SP Paleśnica 1:1 /1:1/
SP Gwoździec vs SP Zakliczyn 1:4 /0:2/
SP Paleśnica vs SP Zakliczyn 1:5/0:4/
SP Gwoździec vs SP Stróże 1:2 /0:2/
Ostateczna kolejność:
1. SP Zakliczyn 3 9 12-2
2. SP Stróże 3 4 3-4
3. SP Gwoździec 3 3 4-6
4. SP Paleśnica 3 1 2-8
Po zakończeniu wszystkich spotkań sędziowanych trenera Akademii
Piłkarskiej English Football Piotra
Okońskiego zawodnicy drużyn,
które zajęły miejsca 1-3 otrzymały
z rąk Gminnego Organizatora Sportu
Szkolnego Związku Sportowego

Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w halowej piłce
nożnej dziewcząt

Wśród dziewcząt swoje reprezentacje wystawiły trzy szkoły podstawowe i zawody zostały rozegrane
systemem „każdy z każdym”. Rywalizacja stała na dobrym poziomie,
a zawodniczki walczyły do końca
o jak najlepszy rezultat.
Rezultaty meczów:
SP Paleśnica vs SP Gwoździec 5:4 /2:1/
SP Zakliczyn vs SP Gwoździec 1:3 /0:2/
SP Zakliczyn vs SP Paleśnica 2:3 /0:2/
Ostateczna kolejność:
1. SP Paleśnica 2 6 8-6

Biegi przełajowe

w Zakliczynie Ryszarda Okońskiego
pamiątkowe medale, a wszystkie
zespoły okolicznościowe dyplomy.
Zwycięska w tej kategorii Szkoła
Podstawowa z Zakliczyna będzie
reprezentantem Gminy Zakliczyn
na zawodach półfinału powiatowego
Igrzysk Młodzieży Szkolne, który
zostanie rozegrany w hali sportowej
MOSiR-u w Tuchowie. W sumie
w zawodach w halowej piłce nożnej
wzięło udział 14 drużyn i ponad 120
uczestników.

Inauguracja sportowego
roku szkolnego
w powiecie tarnowskim
Sztafetowe biegi
przełajowe Igrzysk Dzieci
i Igrzysk Młodzieży
Szkolnej

Sztafetowe biegi przełajowe zainaugurowały sportowy rok szkolny na
terenie powiatu tarnowskiego. Tym
razem był to Finał Powiatowy Igrzysk
Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej
rozegrany w piątek, 4 października
br. w Wojniczu. Za zabezpieczenie
i wytyczenie trasy oraz zaplecze
techniczne i sanitarne odpowiadała
Szkoła Podstawowa w Wojniczu,
komisję sędziowska zabezpieczyło
Starostwo Powiatowe w Tarnowie,
zabezpieczenie medyczne to Maltańska Służba Medyczna oraz higienistka
Szkoły Podstawowej w Wojniczu.
Puchary i medale dla najlepszych
sztafet zakupiło Starostwo Powiatowe
w Tarnowie.
Zawody zorganizował i poprowadził Marcin Bialik - nauczyciel
wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej w Wojniczu, umiej-

scawiając arenę zmagań na terenie
przy Szkole Podstawowej w Wojniczu. Długość pętli wynosiła: Niebieska - 600 m, Czerwona - 1000 m
i przebiegała po podłożu asfaltowym,
trawiastym, po ziemi i betonie. Na
trasie znajdowało się kilka podbiegów
terenowych, piaskownica skoku w dal
oraz sekcja techniczna wytyczona
pomiędzy drzewami i krzewami.
Trasa wyznaczona była w terenie płaskim i była trasą wymagającą, została
oznaczona i zabezpieczona na całej
długości obydwóch pętli.
Szkoły wystawiały sztafety 10-osobowe, a z jednej gminy dopuszczano
w każdej kategorii start dwóch sztafet
z dwóch szkół.
Dystanse dla Igrzysk Dzieci – 10
* 600 metrów – dziewczęta i chłopcy
Dystans dla Igrzysk Młodzieży
Szkolnej – 10 * 600 metrów – dziewczęta
Dystans dla Igrzysk Młodzieży
Szkolnej – 10 * 600 metrów – chłopcy
W uroczystym rozpoczęciu
i zakończeniu połączonym z dekoracją zwycięskich drużyn uczestniczyła
pani dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wojniczu Magdalena Sakowska.
Honorowym gościem i zarazem
sędzią wspomagającym oraz prowadzącym rozgrzewkę był Mateusz
Różański - aktualny brązowy medalista Mistrzostw Polski LA w skoku
w dal, absolwent Publicznego Gimnazjum w Wojniczu.
Do zawodów zgłoszono 34 sztafety, wystartowały 34, ukończyły 34.
Rozegrano cztery biegi sztafetowe.
W zawodach łącznie uczestniczyło
340 zawodniczek i zawodników.
Wyniki:
Igrzyska dzieci – dziewczęta:
1. SP Gromnik – awans, 2. SP Tuchów
– awans, 3. Pleśna, 4. Wojnicz, 5.
Bogoniowice, 6. Ciężkowice, 7. Zakliczyn, 8. Skrzyszów, 9. Rzuchowa.
Igrzyska dzieci – chłopcy:
1. SP Gromnik - awans, 2. SP Tuchów
– awans, 3. Pleśna, 4. Zakliczyn, 5.
Ciężkowice, 6. Wojnicz, 7. Wietrzychowice, 8. Bogoniowice, 9. Rzuchowa, 10. Zgłobice, 11. Wielka Wieś.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej –
dziewczęta
1. SP Tuchów – awans, 2. SP Gromnik
- awans, 3. Wojnicz, 4. Ciężkowice,
5. Pleśna, 6. Zakliczyn.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej –
chłopcy
1. SP Tuchów – awans, 2. SP Wojnicz
– awans, 3. Zakliczyn, 4. Świebodzin,
5. Gromnik, 6. Wietrzychowice, 7.
Ciężkowice, 8. Bogoniowice.
W wyniku rywalizacji wyłoniono
po dwie najlepsze sztafety z Powiatu
Tarnowskiego na Finał Wojewódzki
do Nowego Targu, który rozegrany
został 10 października 2019.
Tekst i fot. Ryszard Okoński
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Pionowo:
1) w kuźni
2) góry w Rosji
3) uczta pierwszych
chrześcijan
4) imię Picassa
5) broń ułana
6) ozdoba podłogi
7) straż
8) do mazania
9) Pola, aktorka
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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 w kopertach 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
18 listopada br. Hasło Krzyżówki nr 112: „Noc jest przedsionkiem dnia”. Nagrody wylosowały:
Marta Sobol z Zawady Lanckorońskiej i Renata Panek z Faliszewic. 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.
Od redakcji: w ostatnim numerze zaszalał chochlik drukarski, pierwsze literki haseł zastąpił… dwójkami. Ten lapsus nie utrudnił zadania, jak się okazuje, bowiem do redakcji napłynęło sporo prawidłowych
rozwiązań. Za pomyłkę przepraszamy!.
opr. Antoni Sproski

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

Zakliczyn,
ul. Polna 2
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KONKURS GŁOSICIELA
Rozpoznaj – Wyślij – Wygraj zakupy!

Komisarz Marek Wilkuszewski pracuje w Policji od prawie 25 lat. Służbę
rozpoczął w Warszawie w pionie dochodzeniowo-śledczym. Od 2001 roku
nieprzerwanie związany z Komisariatem
Policji w Wojniczu i Posterunkiem Policji
w Zakliczynie. Od sierpnia tego roku
pełni obowiązki Naczelnika Wydziału do
20
walki z Przestępczością przeciwko Życiu
i Zdrowiu.
Jest absolwentem Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego w Wieliczce oraz
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie o kie37
runku „administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Ma 45
lat, mąż i ojciec dwóch synów. Interesuje
się historią.
Redakcja Głosiciela sobie ceni współ17
pracę z kom. Wilkuszewskim. Kierownik
reaktywowanego Posterunku Policji
w Zakliczynie przy ulicy Browarki regularnie zamieszczał na naszych łamach
raporty z działalności wojnickiej i zakliczyńskiej Policji. Mamy nadzieję na
kontynuacje tego cyklu przez nowo mianowanego kierownika. Oby jak najmniej
tragicznych wiadomości do nas docierało.
Bony zakupowe, ufundowane przez Firmę ANITEX, wylosowały: Natalia
Matras z Faliszewic i Sylwia Kuczaj z Gabonia. Gratulujemy! Bony do odbioru
w redakcji.
Inż. Tadeusz Świderski (na zdjęciu) przed 50 laty ukończył warszawską Politechnikę. Z tego tytułu otrzymał Złoty Dyplom podczas Gali w stolicy. Podczas
5,5-letnich studiów mieszkał w akademiku Riviera. Zgłębiał ścisłą wiedzę, co
w efekcie dało mu tytuł magistra inżyniera, uzyskany na Wydziale Transportu
(kierunek drogi i lotniska). Przybywszy do Zakliczyn wykonywał wiele zleceń dla
samorządu, jego żona Maria to wieloletnia inspektor Urzędu Gminy w Zakliczynie. Pytanie konkursowe brzmi: jak nazywa się prywatna Pracownia Projektowa
inż. Świderskiego przy ul. Mickiewicza w Zakliczynie?
Odpowiedzi wyłącznie na załączonym kuponie z oświadczeniem o ochronie
danych osobowych w zamkniętych kopertach prosimy nadsyłać do 18 listopada
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. Jagiellońska.
FOT. DAREK KAWKA
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KONKURS SPONSORUJE ANITEX

ANITEX

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

Uwaga! Rozwiązania konkursowe i krzyżówki prosimy nadsyłać
w zamkniętych kopertach wyłącznie na kuponach zamieszczonych poniżej
z adnotacją o ochronie danych osobowych.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakliczyńskie Centrum Kultury i Redakcję Głosiciela,
Zakliczyn, Rynek 1 (Organizator) danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu
domowego w celu przeprowadzenia konkursu i krzyżówki. W każdym momencie zgoda może
zostać wycofana przez kontakt na adres mailowy: głosiciel@zakliczyn.pl.

Hasło krzyżówki nr 113
Hasło: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Imię i nazwisko ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Konkurs Głosiciela Nr 10’2019
Odp. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Imię i nazwisko: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”
Zakliczyn, ul. Kamieniec
tel. 14-627-25-74 (prezes),
14-651-67-56 (księgowość),
14-66-53-460 (piekarnia)
Tradycje handlowe od 1925 roku!

GS „SCh” poleca:
>> szeroki asortyment w placówkach handlowych
>> pierwszorzędny chleb i inne wypieki z własnej piekarni
>> powierzchnie i lokale do wynajęcia
Zachęcamy do korzystania z naszych usług!

KARTA
DUŻEJ
RODZINY

-15%

Firma RAM-CAR
32–840 ZAKLICZYN
ul. Mickiewicza 20
tel. +48-14-66-52-158
+48-503-097-880
e-mail: ramcar@poczta.onet.pl

Oferujemy:
sprzedaż blach czarnych, nierdzewnych, aluminiowych
cięcie blach na gilotynie do  max. 6mm na długości 3 m
wypalanie blach na plazmie cnc o polu pracy
1000x2000
gięcie blach na prasie krawędziowej do max. 4 mm na
długości 2,5 m
pełen zakres usług ślusarskich dla stali nierdzewnej,
czarnej oraz metali kolorowych
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Stacja Kontroli Pojazdów Kazimierz Bednarek
Zakliczyn, ul. Grabina 6
(na terenie SPU Zakpol)

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

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

Zakliczyn, Rynek 4
Oddział czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-14:30 oraz w każdą drugą i trzecią sobotę
miesiąca w godz. 7:30-12:00

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

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