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Lanckorona – nasza cicha, ukryta wśród historycznych ścieżek miejscowość. Coraz
więcej u nas turystów, coraz głośniej o nas w mediach – Lanckorona w pieśni Marka
Grechuty, Lanckorona we wspomnieniach Gustawa Holoubka, Lanckorona w poezji Jerzego
Kiersta … Kto raz przyjechał do tego miasteczka, wraca tutaj zakochany w tym cudownym
miejscu pełnym historycznych śladów.
Każda miejscowość ma swoją postać nierozerwalnie połączoną z historią i rozwojem
miasteczka. Taką osobowością

Lanckorony jest Człowiek – Historia, Tadeusz Lorenz,
właściciel

najstarszej

„Tadeusz”,.
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możemy naszym Czytelnikom zaprezentować wcale
ciekawy materiał! Autorkami zdjęć są W. Plichta i J.
Oczkowska.
Willa „Tadeusz”
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Tadeusz Lorenz i jego fascynacje Piłsudskim
Wszystko zaczęło się w 1899 roku, kiedy do Lanckorony, niewielkiej, malowniczej
podkrakowskiej

miejscowości,

przyjechał

Józef

Lorenz,

ojciec

Tadeusza, by objąć posadę nauczyciela w miejscowej czteroklasowej
szkole. Tak mu się tu spodobało, że kupił kilka morgów gruntu z
rozległym widokiem na otaczające Lanckoronę góry i doliny.
Syn Józefa, Tadeusz Lorenz (foto), wychował się już w Lanckoronie.
Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, pan Tadeusz wstąpił do powstających właśnie

Legionów, gdzie służył w artylerii. Potem znalazł się w sztabie Józefa Piłsudskiego jako
wojskowy do zadań specjalnych. Dosyć bliskie związki, a nawet pewna zażyłość z
Komendantem, jak również z ówczesnymi oficerami - Ignacym Mościckim, Rydzem
Śmigłym i Józefem Beckiem - zaowocowały licznymi pamiątkami pieczołowicie
przechowywanymi aż do dziś w lanckorońskiej willi „Tadeusz”. Pensjonat „Tadeusz”
funkcjonuje nieprzerwanie od 1926r. Przetrwał niespokojne czasy II wojny światowej,
obecność rosyjskich dygnitarzy. Celowo zachowano autentyczny wystrój tego domu z
licznymi pamiątkami świadczącymi o fascynacji gospodarza Józefem Piłsudskim.

PAMIĄTKI ŚWIADCZĄCE O FASCYNACJI TADEUSZA LORENZA
JÓZEFEM PIŁSUDSKIM

Pokój - izba pamięci Józefa Piłsudskiego.
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Pamiątkowy dyplom budowy Kopca Piłsudskiego i łopatka.

Legiony i Piłsudski – temat wiodący wśród pamiątek Lorenzów.
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Zdjęcie Kopca
Medale za pomoc w usypywaniu Kopca Piłsudskiego.

Pamiątki rodzinne Lorenzów
listy, zdjęcia, rysunki łączą się z historycznymi wydarzeniami…

Liczne odznaczenia, wycinki prasowe,
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Srebrny
Krzyż Zasługi
Willa „Tadeusz” osiągnęła szacowny wiek osiemdziesięciu lat. Dziś z wielkim sukcesem
dzieło pradziadka, dziadka i ojca kontynuują pani Alicja i jej mąż Jacek Łomnicki.
Atmosferę zasiedzenia i dawności odczuwa się zwłaszcza we wnętrzu domu. Wypełniają je
pamiętające przełom XIX i XX wieku ciężkie, solidne meble z ciemnego drewna: wielki stół,
przy którym może zasiąść kilkanaście osób, przepastne kredensy, stylowe komody i szafy. A
na ścianach - niby w legionowej izbie pamięci - mnóstwo pamiątek z tamtego czasu: wycinki
z gazet, oprawione starannie w ramki listy, rozkazy oraz zdjęcia, odznaczenia, karykatury,
broń i liczne portrety Marszałka, które wisiały tu niezmiennie i za Hitlera, i za Stalina.
Goście zatrzymujący się w pensjonacie mają okazję wziąć udział w interesującej lekcji
historii…
Wiktoria Plichta, Justyna Oczkowska
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