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„Ustawa Rządowa z dnia 3 maja” – bo tak brzmiała pierwot-
na nazwa powszechnej Konstytucji 3 Maja – została uchwalona 
w 1791 roku celem uregulowania prawa Rzeczpospolitej Oboj-
ga Narodów. Jednym z najważniejszych postanowień dokumen-
tu była likwidacja szkodliwego, nadużywanego ‘liberum veto”, 
uznawanego przez wielu historyków za jeden z głównych powo-
dów upadku kraju. Uzna-
je się powszechnie, że pol-
ska konstytucja stanowi-
ła drugi taki dokument na 
świecie (po konstytucji Sta-
nów Zjednoczonych) oraz 
pierwszy w Europie. Po 
dziś dzień w całym kraju 
obchodzimy kolejne rocz-
nice uchwalenia tego aktu 
prawnego – jako próby ra-
towania Państwa Polskiego.

Także w naszej małej 
ojczyźnie – Gminie Ple-
śna – oddamy cześć bo-
haterom Polski przełomu 
XVIII i XIX wieku. W ko-
ściele parafialnym w Pleśnej odbędzie się msza święta w inten-
cji Ojczyzny i Jej bohaterów. Po zakończeniu liturgii odbędzie 
się uroczysty przemarsz w kierunku centrum Pleśnej pod po-
mnik ofiar poległych za Ojczyznę, w którym uczestniczyć będą 
delegacje pocztów sztandarowych z placówek oświatowych gmi-
ny, związków, kół i stowarzyszeń, harcerzy, strażacy gminnych 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz 
gminy, członkowie Rady Gminy Pleśna oraz mieszkańcy. W tym 
roku wyjątkowo tej części uroczystości (jak również podczas mszy 
świętej) towarzyszyć będzie Orkiestra Dęta Szczepanowice, do-
datkowo akcentując podniosłość obecnych obchodów.

Podczas części oficjalnej w centrum Pleśnej, tuż po odśpie-
waniu Hymnu Państwowego, poszczególne delegacje składa-
ją kwiaty pod pomnikiem. Hołd poległym oddają reprezentanci 
władz Gminy Pleśna, Rady Gminy Pleśna, Światowego Związku 
Żołnierzy AK Koła w Pleśnej, druhów harcerzy ze Szkoły Podsta-
wowej w Pleśnej oraz pozostałych placówek oświatowych gminy.

Tegoroczne obchody uświetni krótki pokaz walk w wyko-
naniu rodzimego bractwa rycerskiego „Orle Gniazdo” z Ple-

śnej. Ci młodzi ochotnicy, pasjonaci rycerstwa zmierzą się 
na topory i miecze. Bractwo działa przy Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Pleśna, skupia dzieci i młodzież 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pleśnej, a także ich 
starszych kolegów. Prezentuje swój program zarówno 
na imprezach gminnych (np. Finały WOŚP w Ple-
śnej, festyny szkolne, wakacyjne), jak również pod-

czas słynnego Turnieju Rycerskiego w Dęb-
nie pod Tarnowem.

Uroczystości trzeciomajowe zamyka 
tradycyjnie akademia; najczęściej mon-
taż słowno – muzyczny. Tego roku zo-
baczymy inscenizację przygotowaną 
przez nauczycieli i uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Pleśnej. Akademie odwołują się do idei niepod-
ległościowych, przeplatane pieśniami patriotycznymi, wiersza-
mi i scenkami rodzajowymi z okresu rozbiorów.

Sebastian Smoleń

Śp. Krzysztof „Gryf ” Łowczowski 
składa kwiaty pod pomnikiem - 

obchody 3 Maja 2011

Program tegorocznych obchodów:
0900 –  uroczysta Msza Św. za Ojczyznę w Kościele Pa-

rafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Pleśnej,

1000 – przemarsz pod pomnik na placu przy budynku 
Urzędu Gminy upamiętniający poległych za Oj-
czyznę,

1015 – Hymn Narodowy oraz złożenie wiązanek kwia-
tów pod pomnikiem,

1030– przemówienia okolicznościowe,
1045– występ bractwa rycerskiego „Orle Gniazdo” z Ple-

śnej,
1100 –  program artystyczny w wykonaniu dzieci i mło-

dzieży ze Szkoły Podstawowej im. Bronisława 
Czecha w Pleśnej (sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Pleśnej).

Mszy świętej oraz przejściu pod pomnik 
towarzyszyć będzie 

Orkiestra Dęta Szczepanowice

Każdego roku jedna z placówek szkolnych Gminy Pleśna przygotowuje spe-
cjalną akademię (uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowej)

Tradycyjny uroczysty przemarsz z kościoła pod pomnik 
poległych postawiony przy Urzędzie Gminy Pleśna

222 lata temu uchwalono pierwszą 
konstytucję w Europie… w Polsce

Uroczystości rocznicowe w Pleśnej
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Już po raz czwarty rozegrany zostanie IV Turniej Piłki Noż-
nej upamiętniający znanego sportowca i działacza z Gminy Ple-
śna Jacka Gąciarza. Na nowym kompleksie sportowo – rekre-
acyjnym „Orlik” w Pleśnej gospodarze – UKS „Gryf” Pleśna – 
gościć będą następujące kluby piłkarskie: Górnik Zabrze, Wi-
słę Kraków, Akademię Piłkarską 21 Kraków, UKS „Szóst-
kę” z Jasła, Igloopol Dębicę, Sandecję Nowy Sącz, Oko-
cimskiego z  Brzeska, Tarnovię Tarnów oraz DAP Dębica. 
W Turnieju zmierzą się zawodnicy z rocznika 2000. Memoriał 
odbędzie się dnia 3 maja br. (piątek). Pierwszy gwizdek 
usłyszymy o godzinie 9.00.

Honorowy Patronat nad tą coroczną imprezą objął po raz ko-
lejny Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Mało-

polskiego. Organizacją Turnieju z roku na rok zajmują się: UKS 
„Gryf” Pleśna z Prezesem Tomaszem Włodkiem na czele, Urząd 
Gminy Pleśna, Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod 
Łowczówkiem, Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Ple-
śna, Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej. Rela-
cję z pleśnieńskich zmagań zobaczymy bądź usłyszymy dzięki za-
angażowaniu mediów: Gazety Krakowskiej, TVP Kraków, RDN 
Małopolska, portalu miastoiludzie.pl oraz naszego miesięcznika.

Wejście na teren kompleksu w Pleśnej jest nieodpłatne. War-
to tego dnia poświęcić czas, by zajrzeć na „Orlika”, obejrzeć fa-
scynującą rywalizację najlepszych klubów południa, pokibico-
wać własnym faworytom. Ci młodzi piłkarze być może stano-
wią przyszłość polskiej piłki! Zapraszamy.

Turniej piłkarski pamięci Jacka Gąciarza  
– zagrają znane kluby z południa Polski

ORLIK PLEŚNA, 3 MAJA GODZ. 9.00

III Memoriał Jacka Gąciarza rozgrywany był przy pięknej pogodzie Rozgrywki podczas II Memoriału Jacka Gąciarza - „Orlik” 2011

Redaguje zespół: Janusz Jarząb, Jolanta Kuczera-Stankowska, 
Sebastian Smoleń, Krzysztof Sorys, Ewa Iwaniec

Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie
Nakład: 400 egz.

Powstała w roku 1978 przy para-
fii Najświętszego Serca Maryi  w Szcze-
panowicach. Działała jako orkiestra pa-
rafialna do 1992 roku, w którym dzia-
łalność została zawieszona. Po kilkuna-
stoletniej przerwie została reaktywowa-
na w 2008 roku. Reaktywacja nastąpiła  
z inicjatywy i pomocą Pana Włodzimie-
rza Siedlika, syna zasłużonego organisty 
parafii Szczepanowice i opiekuna orkie-
stry z początków jej działania oraz samych 
muzyków.

Opiekę nad orkiestrą podjął ówcze-
sny Gminny Ośrodek Kultury w Pleśnej 
(obecne Centrum Kultury, Sportu i Pro-
mocji Gminy Pleśna), który zakupił nie-
zbędne instrumenty oraz zatrudnił instruk-
torów. Najważniejszym występem tak mło-

dej orkiestry była obsługa muzycz-
na oraz koncert podczas obchodów 
rocznicy bitwy pod Łowczówkiem 
z udziałem najwyższych władz lo-
kalnych i państwowych oraz udział 
w obchodach urodzin Jana Pawła II 
w Wadowicach w  2009 r. wraz z po-
nad trzema tysiącami artystów z ca-
łej Polski. Dużym sukcesem muzy-
ków było wysokie trzecie miejsce w 
ubiegłorocznej XV Wiśnickiej Pa-
radzie Orkiestr Dętych – kto spo-
dziewałby się tak udanego debiutu!

Jest znana i bardzo chętnie słu-
chana przez lokalną społeczność. 
Od początku wznowionej dzia-
łalności orkiestrą dyryguje Jacek 
Skrzelowski.

Orkiestra Dęta Szczepanowice podczas Parady 
w Nowym Wiśniczu - 27 maja 2012

Orkiestra Dęta Szczepanowice

Pogórze
Miesięcznik Samorządowy 
Gminy Pleśna
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JACEK GĄCIARZ urodził się 20 lipca 1938 w Pleśnej, jako 
jedyny syn Salomei i Stanisława Gąciarzów. Jego wczesne dzie-
ciństwo przypadło na lata II wojny światowej. W roku 1951 ukoń-
czył Szkołę Podstawową w Pleśnej, a w 1957 Liceum im. Mi-
kołaja Kopernika w Tuchowie. W roku 1958 rozpoczął studia na 
Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, któ-
re zmuszony był przerwać z powodu śmierci ojca. Kolejne stu-
dia z zakresu prawa na Wydziale Administracyjnym UJ ukończył 
w roku 1979, uzyskując tytuł magistra.

Od najmłodszych lat absorbował go sport, który stał się jego ulu-
bionym sposobem spędzania wolnego czasu. Najbardziej ukochał pił-
kę nożną. Na boisku zwanym potocznie „Pod Kogutem” (dzisiejszy 
„Orlik” – przyp. red.), które w rzeczywistości było łąką położoną nie-
daleko istniejącej wtedy cegielni, jako chłopiec grywał w piłkę z ko-
legami. Boisko to, w latach 50-tych, przed wytyczeniem istniejącego 
dziś pełnowymiarowego pola do gry nad rzeką Białą, było miejscem 
rozgrywek formującej się pleśnieńskiej drużyny Ludowych Zespołów 
Sportowych. Z uwagi na niezwykły talent piłkarski i ogromną wolę 
gry, przyjęto go do drużyny w roku 1954, gdy był jeszcze licealistą. 
Świadczą o tym wpisy w zachowanym do dziś kalendarzyku z roku 
1955, gdzie notatki z przygotowań do lekcji przeplatają się z zapiska-
mi o wygranych i przegranych meczach drużyny.

W latach 60-tych ubiegłego wieku, przez kilka sezonów Jacek 
Gąciarz, jako napastnik grał również w drużynie piłkarskiej wte-
dy trzecioligowej „TARNOVII”. Słynął z niezwykłej skuteczności 
w zdobywaniu goli. W drużynie LZS Pleśna grał przez 20 lat, do 
13 października 1974, kiedy oficjalnie zakończył karierę piłkarską.

O sporcie nie zapominał także w zimie. Bardzo dobrze jeździł 
na nartach. Pierwsze niemieckie narty, których używał, pocho-

dzące jeszcze z czasów woj-
ny, były znacznie „dłuższe” od 
niego. Mimo to, ćwicząc na 
łagodnych wzniesieniach wo-
kół Pleśnej, wykształcił świet-
ną technikę jazdy. Uprawiał 
narciarstwo zjazdowe i biego-
we. W obydwu dyscyplinach 
zdobył wiele nagród i dyplo-
mów, w tym za zajęcie I miej-
sca w biegu na dystansie 12 
km w Powiatowych Mistrzostwach Narciarskich w roku 1956 
i za I miejsce w zawodach narciarskich LZS w roku 1963. Jaz-
dę na nartach uprawiał rekreacyjne niemal do ostatnich lat życia.

Jacek Gąciarz był również zapalonym społecznikiem, człon-
kiem Ligi Obrony Kraju i wielu innych organizacji. Nigdy nie 
zapomniał o wspieraniu rozwoju kultury fizycznej i sportu na 
wsi, pomagał oddziałom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu 
gminy. Za działalność w Ludowych Zespołach Sportowych od-
znaczony został Złotą Odznaką Honorową LZS.

Życie zawodowe związał z Pleśną. Początkowo pracował 
w Spółdzielni Samopomoc Chłopska jako referent. Następ-
nie został pracownikiem kolejno Gromadzkiej Rady Narodo-
wej i Urzędu Gminy w Pleśnej. W latach 1981-1989 powołano 
go na stanowisko Naczelnika Gminy, a od 1990-1992 w wyniku 
wolnych wyborów został Wójtem Gminy, potem radnym. Zmarł 
na zawał serca 3 marca 2002 roku. Pochowany jest na cmentarzu 
parafialnym w Pleśnej.

Agnieszka Partridge

KIM BYŁ JACEK GĄCIARZ 
– SŁOWO O PATRONIE TURNIEJU

Od dwóch lat jestem pomysłodawcom 
i inicjatorem Memoriału Jacka Gąciarza. Wraz 
z Urzędem Gminy Pleśna, Gimnazjum w Ple-
śnej, Centrum Kultury Sportu i Promocji Gmi-
ny Pleśna oraz Szkołą Podstawową w Pleśnej 
wypracowaliśmy taką markę tego Turnieju, że 
stał się on wizytówką Gminy Pleśna. Dzięki po-
mocy ww. instytucji przyjeżdżają do nas zespo-
ły, z którymi nasze dzieci i młodzież nie miałyby 
możliwości spotkania w sportowej rywalizacji.

Patronat honorowy nad Turniejem od po-
czątku sprawuje dr Stanisław Sorys, który zawszy 
pozytywnie odpowiada na tego typu przedsię-
wzięcia. W organizację zawsze włącza się Prezy-
dium Rady Gminy Pleśna z panem Ryszardem 
Stankowskim na czele, za co serdecznie dzięku-
ję. Tegoroczny IV Memoriał im. Jacka Gąciarza 
odbędzie się w dniu 03.05 od godziny 9.00, na 
który serdecznie zapraszamy.

Dodatkowo końcem każdego roku organi-
zujemy Turniej Mikołajkowy w Piłki Nożnej, 
który również cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Dzięki naszym sportowym przedsięwzię-
ciom jesteśmy jako gmina i miejscowość roz-
poznawani na terenie co najmniej trzech woje-
wództw. Wszyscy uczestnicy naszych zawodów 
zawsze w samych superlatywach wypowiadają się 
na ich temat, tak organizacji, jak również samego 
pobytu u nas. Liczymy, iż w niedalekiej przyszło-
ści w Pleśnej odbywać się będą zawody rangi po-
nadregionalnej. Dysponujemy bardzo dobrą bazą 
sportową, brakuje nam jeszcze bazy noclegowej, 
by można było wcielić w życie ambitne plany or-
ganizacji kilkudniowych zawodów. Nasza gmina 
mogłaby stać się doskonałą bazą na zgrupowa-
nia i obozy klubów z sąsiednich miast czy gmin.

Przygotowujemy się jako UKS w porozu-
mieniu z Urzędem Gminy do założenia sekcji 
piłki siatkowej dziewcząt. Liczymy, iż współpra-
ca z LKS POGÓRZE Pleśna, OSP Pleśna będzie 
przynosiła również pozytywne efekty i nasza Gmi-
na będzie słynęła z profesjonalnej organizacji nie 
tylko imprez sportowych. Gmina Pleśna ma rów-
nież tradycje patriotyczne oraz niepodległościo-
we, stąd na przełomie września i października – 
dla uczczenia poległych w bitwie pod Łowczów-
kiem – zorganizujemy specjalne zwody sporto-
we. Wszystkich ewentualnych sponsorów zapra-
szamy do włączenia się w organizacje ww. im-
prez, na czym z pewnością skorzystają wszyscy 
mieszkańcy, a przede wszystkim dzieci i młodzież.

Prezes UKS „Gryf ” Pleśna
Tomasz Włodek

Wspólne zdjęcie po zakończeniu zmagań w ubiegłorocznym Turnieju

UKS „Gryf” Pleśna podejmuje Wisłę Kraków 
III Memoriał Jacka Gąciarza - „Orlik” 2012



Pogórze • Nr 3 (171) Specjalny 2013 str. 5

Święto Owoców i Produktów Pszczelich Gmi-
ny Pleśna ma szczególny charakter – jest imprezą 
cykliczną, odbywającą się corocznie w lipcu w cen-
trum Pleśnej, mającą na celu głównie promocję re-
gionalnych, zdrowych i ekologicznych produktów. 
Gmina Pleśna nie bez przyczyny nazywana jest „za-
głębiem owoców miękkich”. Od niepamiętnych 
czasów nasi sadownicy trudnili się uprawą i zbiorem 
malin, porzeczek, agrestu, truskawek, winogron, zaś 
pasieki pełne były naturalnego, pszczelego miodu.

Festiwal owocowy z biegiem lat ewaluował – 
mamy już za sobą okrągłe 10 lat! Pierwsza odsłona 
imprezy miała miejsce w lipcu 2003 roku. Począt-
kowo Pleśna gościła kilku czy kilkunastu wystaw-
ców prezentujących ekologiczną, wiejską żywność. 
Od paru lat przybyli na Święto mogą wybierać spo-
śród niemalże 30 stoisk. Pozwala m.in. na to roz-
budowana infrastruktura centrum wsi. Prezentu-
ją się u nas przedsiębiorcy, sadownicy, pszczelarze, 
głównie z powiatu tarnowskiego, niemniej jednak 
zauważamy rosnące zainteresowanie naszą imprezą 
ze strony osób i przedsiębiorstw całego południa.

Co jest największą atrakcją Święta? Z pewno-
ścią możliwość skosztowania wyśmienitych potraw, 
wypieków, nalewek i win czy miodów pitnych. Ama-
torzy zdrowej i dobrej żywności zawsze znajdą tutaj 
coś dla siebie. Rozstawione stoiska kuszą co roku sma-
kiem, zapachem, wystrojem, ale na tym nie kończy 
się oferta imprezy. Rokrocznie podczas Święta gosz-
czą u nas regionalne kapele ludowe – skoro zdrowa, 
wiejska żywność – to i folklor musi być nasz, rodzi-
my. Tańczyli i śpiewali dla nas m.in.: ZPiT „Łonio-
wiacy”, „Skrzypnianie”, Górale Łąccy, „Świerczkowia-
cy”, „Mali Jastrzębianie”, kapele „Pogórzanie” i „Ple-
śnianie”, „Jadowniczanie” i inni. Ostatnimi laty nie-
przerwanie na scenie prezentuje się znana w regionie 
Orkiestra Dęta Szczepanowice. Ich około półgodzin-
ny koncert na długo pozostaje w pamięci.

Stałymi, tradycyjnymi punktami programu 
imprezy są konkursy z  bardzo atrakcyjnymi na-
grodami rzeczowymi: 
•	 konkurs	na	najładniejsze	stoisko	wystawowe,
•	 konkurs	na	najładniejszy	ogródek	przydomo-

wy – wytypowana przez organizatorów komi-
sja kilka dni wcześniej odwiedza zgłoszone do 
konkursu ogrody. Wyniki podawane są podczas 
Święta Owoców,

•	 oraz	tzw.	„Pleśnieński	smak”	–	konkurs	odbywa-
jących się w trzech kategoriach: potrawy regio-
nalne, napoje i nalewki owocowe, desery (lody, 
ciastka, galaretki itp.). Komisja konkursowa ma 
za zadanie wytypować najsmaczniejsze ich zda-
niem produkty z danej kategorii.

Niemalże od początku Świętu towarzyszą wy-
stawy czy prezentacje, np. ginących zawodów (ko-
walstwa, garncarstwa, tkactwa), wystawy dzieł re-
gionalnych twórców (plastyków, poetów, florystów) 
czy galerie fotograficzne i pokazy multimedialne.

Organizatorzy zapewniają bogate zaplecze 
gastronomiczne – w końcu festyn owocowy roz-
poczyna się zwykle o 15.00 i trwa do późnych go-
dzin wieczornych. Od początku organizacji impre-
zy przyświecała także idea integracji społecznej, 
stąd Święto przypomina poniekąd festyn rodzinny. 
Na najmłodszych czekają liczne atrakcje – głównie 

są to dmuchane zamki i zjeżdżalnie, trampoliny, 
konkursy z upominkami oraz stoiska z łakociami.

Punkt zwrotny imprezy stanowi koncert za-
proszonej „gwiazdy wieczoru”. Grali już u nas „Tur-
nioki” – doskonały folkowy zespół oraz „The Bo-
otels” – grający covery Beatlesów. Święto kończy 
zabawa taneczna, która trwa do późnych godzin 
nocnych. W takt tańczącym przygrywa zwykle lo-
kalny zespół muzyczny.

Święto Owoców i Produktów Pszczelich Gmi-
ny Pleśna z roku na rok cieszy się rosnącym zain-
teresowaniem. Od kilku lat zauważamy, że w im-
prezie uczestniczą zarówno mieszkańcy Gminy, 
jak i osoby przyjezdne.

Święto Owoców organizowane jest przez 
Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Ple-
śna oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Karniowicach. Wspiera nas zazwyczaj Lo-
kalna Grupa Działania Dunajec – Biała oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna z Pleśnej.

Sebastian Smoleń

W niedzielę, 21 lipca br. w cen-
trum wsi Pleśna po raz jedenasty ob-
chodzić będziemy święto sadowników 

i pszczelarzy – „Święto Owoców i Produktów Pszczelich 
Gminy Pleśna”. To wyjątkowe dla nas wydarzenie z bogatą ofer-
tą i atrakcjami. O godzinie 15.00 rozpocznie się oficjalna część 
imprezy. Rozstawieni przy budynku Centrum Kultury produ-

cenci naturalnej, zdrowej żywności zachęcać będą do degustacji 
i kupna wyśmienitych zakąsek, potraw czy deserów. Tego dnia 
też bawić się będziemy przy muzyce folklorystycznej oraz nowo-
czesnej. Nie zabraknie tradycyjnych konkursów Święta. Przyjdź 
i sprawdź, jak smakuje lato w Pleśnej! Zapraszamy!

Organizatorzy

Spróbuj, jak smakuje lato w Pleśnej 
Święto Owoców naszą tradycją

Co warto wiedzieć o Święcie Owoców…

Tradycją Święta Owoców są występy 
regionalnych zespołów folklorystycznych

Jubileuszowe Święto Owoców w Pleśnej 
przy pięknej lipcowej aurze

Święto stanowi niebywałą okazję dla produ-
centów chcących promować własne wyroby

Stoiska pełne naturalnej, zdrowej żywności - 
to domena naszego Święta

Paolo Cozza - gość specjalny X Święta Owoców 
(Pleśna 2012)
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Tegoroczne święto plonów planowane 
jest na przedostatnią niedzielę miesiąca, tj. 
18 sierpnia.

Dożynki Gminy Pleśna mają już swo-
ją wieloletnią tradycję. Jest to ludowe święto 
chleba i plonów, podczas którego rolnicy oraz 
pozostali mieszkańcy dziękują Bogu za zbio-
ry, jak i za ukończenie prac polowych. Zgod-
nie z miejscową tradycją gospodarzem doży-
nek co roku jest kolejne sołectwo. Mieszkańcy 
danej wsi przygotowują także tradycyjny ob-
rzęd dożynkowy bogaty w akcenty żniw pol-
skich przeplatane ludowymi przyśpiewkami 
i skocznym tańcem.

Przebieg dzisiejszych gminnych dożynek 
nieco różni się od tych sprzed laty. Niemniej 
jednak zaangażowanie wiejskiej społeczności 
wciąż wygląda bardzo korzystnie, bez wzglę-
du na obfitość plonów. Mieszkańcy poszcze-
gólnych wsi wspólnie wykonują własny wieniec dożynkowy 
według tradycyjnej metody: z kłosów zbóż, polnych kwiatów, 
owoców czy warzyw. Gotowe, piękne wieńce są prezentowa-

ne podczas dożynek oraz biorą udział w Gmin-
nym Przeglądzie Wieńców Dożynkowych. Dwa 
najpiękniejsze reprezentują Gminę Pleśna na po-
wiatowych i ogólnopolskich dożynkach na Ja-
snej Górze, uczestnicząc w tamtejszych przeglą-
dach. W ubiegłych latach niejednokrotnie wieńce 
z Gminy Pleśna zdobywały uznanie na dożynkach 
powiatu tarnowskiego oraz na Jasnej Górze (m.in. 
wieniec ze Świebodzina – I miejsce w 2006 r., wie-
niec z Lichwina – podwójne I miejsce w 2009 r., 
Woźnicznej – I miejsce w 2010 i drugie w 2011). 
Stałym punktem święta plonów jest msza świę-
ta dożynkowa, podczas której wnętrze kościo-
ła bądź kaplicy zdobią poświęcane przez kapłana 
wieńce złożone przy ołtarzu. Po mszy odbywa się 
także uroczysty korowód dożynkowy z udziałem 
grup wieńcowych do miejsca, w którym odbywać 

się będzie dalsza część święta. Dzisiejszy obrzęd dożynkowy, 
któremu przewodniczą Starosta i Starościna, wiąże się głów-
nie z przekazaniem na ręce Gospodarza bochna chleba upie-

czonego z mąki. W gminie Pleśna Gospodarzem do-
żynek jest zawsze wójt. Każdego roku uroczystości 
dożynkowe uświetnia swoim występem zaproszo-
na kapela ludowa. Dożynki dzisiaj przebiegają nadto 
na zasadzie ludowego festynu – prócz punktów pro-
gramu mieszczących się w kanonie polskiego święta 
plonów, organizatorzy zapewniają mnóstwo dodat-
kowych atrakcji oraz bogate zaplecze gastronomicz-
ne. Natomiast w godzinach wieczornych rozpoczy-
na się zabawa taneczna, która trwa często do godzin 
porannych.

Organizacją dożynek zajmuje się co roku Cen-
trum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna we 
współpracy z poszczególnymi sołectwami, tj. sołty-
sem, Radą Sołecką i mieszkańcami.

Sebastian Smoleń

Jak w Gminie Pleśna dziękuje się za ukończone żniwa?

Akcenty polskich żniw podczas gminnych dożynek

Uroczysty korowód grup wieńcowych należy do nieodłącznego krajobrazu dożynek

Co roku kolejna wieś przygotowuje tradycyjny obrzęd dożynkowy – 
na zdjęciu obrzęd wsi Szczepanowice
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Obchody 99. rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem i ufor-
mowania się I Brygady Legionów Polskich planowane są na 
niedzielę, 10 listopada br. przy cmentarzu nr 171 w Łow-
czówku – największym z cmentarzy 
wojennych z I wojny światowej zlo-
kalizowanym na terenie gminy Ple-
śna. To tutaj corocznie odbywają się 
Ogólnopolski Zlot Niepodległo-
ściowy oraz Gminne i Powiatowe 
Obchody Święta Niepodległości. 
W organizację tego skupiającego po-
nad tysiąc osób wydarzenia zaangażo-
wane są gminy Pleśna i Tuchów oraz 
Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Uroczystości rozpoczyna polo-
wa msza święta w intencji poległych 
Legionistów oraz Ojczyzny, której 
zwykle przewodniczy ks. prałat Piotr 
Gajda - kapelan Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej w Tar-
nowie. Liturgia odprawiana jest przy 
kaplicy cmentarnej, gromadzi wokół 
cmentarza setki osób, poczty sztanda-
rowe i delegacje władz gminnych, po-
wiatowych i centralnych, służb pań-
stwowych, placówek oświatowych, 
kół, związków i stowarzyszeń. Uro-
czysty charakter Święta od kilku lat 
podkreślają przemarsz Kompanii 
Honorowej 5. Batalionu Dowodze-
nia 2. Korpusu Zmechanizowanego 
im. Gen. Broni Władysława Ander-
sa z Krakowa oraz oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry Dę-
tej Szczepanowice.

Tuż po mszy świętej odbywa się najbardziej podniosła część pro-
gramu obchodów – odczytanie apelu pamięci i oddanie salwy ho-
norowej. Po złożeniu wiązanek kwiatów przez poszczególne dele-
gacje, wszyscy przenoszą się na plac pod wiatą przy cmentarzu – tu-
taj młodzież z gminy Pleśna prezentuje program patriotyczny, opie-
wający dzieje legionistów polski i historię walk na rodzimych tere-
nach. Słychać echa bitew pod Łowczówkiem czy Jamną. Ostatnim 
punktem gminnych i powiatowych obchodów jest biesiada przy 
ognisku, podczas której ma miejsce wspólne śpiewanie pieśni żoł-
nierskich i patriotycznych.

Podczas Zlotu Niepodległościowego wydawane są bezpłatne 
broszury promujące region i lokalny patriotyzm oraz dostępne za 
niewielką odpłatnością pocztówki okolicznościowe. Wielu przyby-

łych na uroczystości zbiera także pie-
czątki, które po czasie wymieniają na 
odznaki. Wśród nich trafiają się osoby, 
które od ponad 10 – 15  lat regularnie 
i nieprzerwanie odwiedzają wzgórze 
Kopaliny na Łowczówku w ten pod-
niosły dzień. 

Obchodom niepodległościo-
wym w gminie Pleśna, jak i w powie-
cie, towarzyszą organizowane wspól-
nie z ZO PTTK Tarnów wydarzenia. 
„Złaz Szlakami Legionistów” koncen-
truje w tym męczeńskim miejscu mło-
dzież ze szkół powiatu tarnowskiego, 
związków harcerskich i ochotniczych 
straży pożarnych. „Przegląd Pieśni 
Patriotycznej”, od kilku lat przepro-
wadzany w Centrum Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Pleśna, pozwala 
tym młodym osobom poprzez muzy-
kę i śpiew wyrażać patriotyzm, krze-
wić chlubną, polską historię. Konkurs 
Wieńców Nagrobnych „Żołnierska 
Pamięć”, także adresowany do mło-
dych, wyraża te same wartości poprzez 
sztuki plastyczne i rękodzielnicze.

Sebastian Smoleń

Krótki zarys 
Bitwy pod Łowczówkiem

To działo się w dniach 22 – 25 grudnia 1914 roku. Święta Boże-
go Narodzenia spędzone przez Legionistów Piłsudskiego w okopach.

Cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku upamiętnia bój pod 
Łowczówkiem, stoczony przez I-szą Brygadę Legionów pod dowódz-
twem gen. Kazimierza Sosnkowskiego walczącą po stronie Austro-
-Węgier przeciwko Rosjanom. Bój uznawany przez historyków za je-
den z najważniejszych w drodze do uzyskania niepodległości. O wa-
dze tego starcia świadczy chociażby inskrypcja „ŁOWCZÓWEK 24 
XII 1914” na tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

W tym umęczonym 
miejscu spoczywa 516 po-
ległych, w tym 113 Polaków 
z I i V Pułku Piechoty Legio-
nów oraz żołnierze austriac-
cy i rosyjscy. Tutaj też po-
chowany jest Gustaw Gryf 
Łowczowski – Generał Bry-
gady Wojska Polskiego, tak-
że uczestnik starć z grudnia 1914 roku.

Bitwa o wzgórza 360 (Łowczówek) i 343 (Łowczów), choć za-
kończyła się wycofaniem brygady z zajmowanych pozycji, miała 
znaczenie strategiczne – zdobyty i utrzymywany przez 4 dni region 
skutkował zatrzymaniem na pewien nacierających wojsk rosyjskich, 
co pozwoliło Austriakom na dopracowanie i wzmocnienie główne-
go frontu na pozycjach utrzymanych do maja kolejnego roku. Le-
gioniści przeprowadzili 5 szturmów, odparli 16 kontrataków, wzię-
to do niewoli ponad sześciuset jeńców.

Minął prawie wiek – w przeddzień 
setnej rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem

Okolicznościowy program artystyczny, 
przygotowany przez naszą młodzież, zawsze skupia uwagę przybyłych

Uroczysta msza święta z udziałem licznych pocztów sztandarowych - 
Łowczówek 2012

Salwa Honorowa pamięci poległych 
jest nieodłącznym punktem programu uroczystości
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Nie tylko dla koneserów…

 
 

To pierwsza tego typu inicjatywa w gminie, której pomy-
słodawcą jest  Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Ple-
śna. Na zaproszenie organizatora zawita do nas uznany na roz-
maitych przeglądach muzyk – Jakub Chachulski. Zagra około 
50-minutowy koncert na ostatnio wyremontowanych organach 
w kościele parafialnym w Pleśnej. W repertuarze Chachulskie-
go znajdą się utwory klasyczne – na program złożą się utwory 
powstałe od czasów baroku aż do XX w., m.in. J.S. Bacha, Jo-
hanna Adama Reinckena, Cesara Francka i Zdenka Pololanika.

To wyjątkowe wydarzenie poprzedzi tradycyjna niedziel-
na msza św. o godz. 17.00 z udziałem chóru parafialnego. Już 
dzisiaj zachęcamy do wygospodarowania wolnego czasu w nie-
dzielę, 19 maja br. o godz. 18.00. Z pewnością koncert do-
starczy niesamowitych przeżyć. 

Korzystając z okazji, pragniemy wyrazić wdzięczność ks. 
proboszczowi Józefowi Bobowskiemu oraz organiście Mar-
cinowi Kowalskiemu za udostępnienie wyremontowanego 
instrumentu, tym samym za możliwość organizacji koncer-
tu w kościele. 

Zapraszamy serdecznie!

Organizatorzy

Jakub Chachulski ukończył z wyróż-
nieniem Szkołę Muzyczną II st. im. J. El-
snera w Warszawie w klasie organów prof. Ja-
rosława Malanowicza, a następnie Uniwer-
sytet Muzyczny Fryderyka Chopina, w kla-
sie organów prof. Magdaleny Czajki. Obec-
nie jest doktorantem tejże uczelni. Uczest-

niczył w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych m. in. przez Wol-
fganga Rübsama, Wolfganga Zerera, Martina Sandera, Jean-Claude Zehn-
dera, Ludgera Lohmanna, Bernharda Haasa, Guy Boveta i Gerharda Gnan-
na. W 2006 roku zajął III miejsce na Konkursie Polskiej Muzyki Organowej 
w Legnicy i Krzeszowie. W 2008 roku zdobył I Nagrodę na I Akademickim 
Konkursie Organowym w Poznaniu. Jako solista i kameralista koncertował 
w Polsce, Niemczech i Belgii, na Litwie i Białorusi. Występował także jako 
solista z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej.

Rodzina Jakuba wywodzi się z naszej gminy – jego dziadkowie Salo-
mea i Franciszek Kuczerowie oraz matka Bernadetta pochodzą z Pleśnej.

Organy kościelne 
parafii Pleśna

Zostały zbudowane w la-
tach 1956 - 1958 r. przez firmę 
Wacława Biernackiego z Krako-
wa. Instrument został zamon-
towany na chórze muzycznym. Składa się z elektro-pneumatycznej traktury 
gry, wiatrownic stożkowych i dwóch miechów pływakowych. Sekcja manu-
ału II została zawieszona w środkowej części instrumentu, nad kontuarem.

Instrument składa się z 1730 piszczałek, 116 klawiszy w obu sekcjach 
manuału i 30 klawiszy pedału.

Organy w 1993 r. przeszły niewielki remont, polegający głównie na wy-
mianie zepsutych elementów. Generalny remont organów w 2012 roku prze-
prowadziła firma Ragan z Włocławka.

(źródło – parafia.plesna.iap.pl)

I kto by pomyślał, że akcja turystyczna „Wędruj Razem z Nami”, 
czyli mający już dwuletni staż cykl wycieczek górskich, cieszyć się 
będzie takim zainteresowaniem. Rozpoczęliśmy od krótkiej, relak-
sacyjnej pieszej wędrówki z Gromnika do Pleśnej w liczbie 9 chęt-
nych. Dzisiaj w naszych jednodniowych, sobotnich rajdach bierze 
udział nawet blisko sto osób! W ubiegłym roku nasza akcja skupi-
ła 619 wędrowców. To bardzo budujące i dopingujące do działania.

III edycja akcji rozpoczęta. W tegorocznym terminarzu 
wspólnie z Panem Janem Wójtowiczem – kierownikiem wycie-
czek, zaplanowaliśmy 8 wypadów, na tyle urozmaiconych, że 
odwiedzimy najważniejsze pasma polskich, południowych gór: 
Beskidy, Tatry, Gorce i Bieszczady. Zachęcamy do aktywności ru-
chowej właśnie poprzez uczestnictwo w naszych wędrówkach. Zapew-
niamy miłą, przyjazną atmosferę w drodze do miejsca docelowego, jak 
i na samym szlaku. Wędrujemy rodzinnie – u nas nie ma znaczenia wiek 
czy doświadczenie piechurów. Dostosowujemy tempo do możliwości 
grupy, nam zależy na integracji, propagowaniu zdrowego stylu życia  
i kontemplacji urokliwego, górskiego krajobrazu. Przemierzamy miej-
sca nieskalane zgiełkiem życia codziennego wielkich miast, miejsca, 
gdzie można odetchnąć od codzienności świeżym, czystym powietrzem. 

Już dziś zachęcamy do zapisów! Zerknij na nasz terminarz! 
Szczegóły na temat danej wycieczki podajemy na stronie internetowej 
Gminy Pleśna oraz na stronie Centrum Kultury: www.ckplesna.pl.

Organizatorzy :)

A zaczęliśmy 
od dziewięciu 
osób…

Koncert 
Muzyki Organowej 
w Pleśnej


