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WYDANIE SPECJALNE
MARZEC 2011
Oddajemy do Waszych rąk kolejne wydanie specjalne KRAMIKA. Poniżej
nawiązujemy do poprzedniego wydania, do którego materiały przygotowały Wiktoria Plichta
i Justyna Oczkowska. Obecnie trzymacie w ręku KRAMIK, który kontynuuje temat związany
ze wspaniałym człowiekiem Lanckorony – Tadeuszem Lorenzem i jego rodziną.
„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.”
Redakcja

Willa „Zamek”

fot. W.Plichta
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Obecny wygląd willi „Tadeusz”

Kiedyś wyglądała tak

Jest to najstarsza willa Lanckorońska.
Zbudował ją pan Tadeusz Lorenz w 1926r.

Mając 16 lat, pan Tadeusz skonstruował szybowiec, na którym
odbył jeden lot nad Lanckoroną zakończony… lądowaniem na
dachu i kontuzją konstruktora.
Pan Lorenz tuż po wojnie zbudował drewniany samochód i jeździł nim po
Lanckoronie.

W.Plichta

Karoseria zbudowana z drewnianych listewek, ale na metalowym
podwoziu, skrzynia biegów, hamulec, wszystko normalne tylko karoseria drewniana.
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Pamiątki rodziny Lorenzów.:

Pewnego dnia pan Józef, brat Tadeusza Lorenza , ukradł ojcu złoty
zegarek z dewizką i opuścił dom. Kupił za to konia ,siodło i wyjechał z kraju.
Znalazł się w drugiej dywizji legionów pod dowództwem gen. Maczka. Dostał
tam medal od królowej brytyjskiej za uczestniczenie w walkach wyzwoleńczych
Wielkiej Brytanii. Po kilku latach Józef znów wrócił do Lanckorony.
Pan Lorenz był bardzo oddany Lanckoronie i dlatego zdobył tak dużo
odznaczeń:.

fot.W.Plichta
-Tadeusz bardzo lubił Józefa Piłsudzkiego. Ma wiele pamiątek z nim
związanych np. : pamiątkową łopatkę z kopca Piłsudzkiego ,symboliczne figurki
taczek i łopatek a także wiele odznaczeń za pomoc przy usypywaniu kopca
.Interesowały go też legiony polskie.

-Pan Lorenz dostał brązowy medal i dyplom zasługi strażackiej.

Kilka świadectw i odznaczeń ukończonych kursów . Oto

jeden z dyplomów.
-W 1925 roku pan Tadeusz dostał świadectwo przemysłowe przedsiębiorstwa
handlowego i medal.
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-Srebrny krzyż zasługi.
Był przewodniczącym Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości.

-Medal za to, że był oficerem służby wojskowej.

fot. Wiktoria Plichta

Pamiątki rodziny Lorenzów

Pieczątki z czasów drugiej wojny światowej. Lanckorony i wsi z
nią sąsiadujących.

Mapa Lanckorony z I poł. XIX w.

Dyplom imieninowy: ,,Z powinszowaniem imienin czcigodnemu
Panu Dyrektorowi Józefowi Lorenzowi wdzięczni uczniowie. Skawina 1907r.”
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Zbiór pamiątek rodzinnych.

Radio –czasy międzywojenne.
Łuski karabinowe z czasów I wojny światowej.

Do willi tej przyjeżdżali często sławni ludzie.W 1962r.przyjechał po raz
pierwszy do Lanckorony z Krakowa Antoni Krajewski-słynny
nauczyciel.Założył on TPL(Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony).Innym
gościem był Andrzej Wajda -sławny, polski reżyser filmowy.W ,,Zamku’’
przygotowywał się do ,,Wesela” S.Wyspiańskiego.Przyjeżdżał tu także z żoną
Jerzy Kucia - twórca filmów animowanych Na wakacje przyjeżdżał profesor
Politechniki Krakowskiej z żoną Basią.Bywali tu także historycy
sztuki.:Mieczysław Porębski, Maria Rzepińska, Joanna Olczak, Znani tłumacze
z Warszawy: Eligia Bąkowska, Danuta Leszczyńska i inni. Nie można
zapomnieć o Marku Grechucie,który również tu bywał i zauroczony miejscem
napisał piosenkę o Lanckoronie pt.,,Lanckorona”.Z tarasu zamkowego widoczna
jest panorama Babiej Góry,a przy dobrej pogodzie Tatry z Kasprowym
Wierchem i Świnicą.

fot. Wiktoria Plichta

Lorenzowie wydawali też gazety .Są to jedyne, ręcznie rysowane, tak
stare czasopisma w Lanckoronie, które przetrwały do dziś.
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fot. W.Plichta

Koło willi stanął śmieszny zamek-jeden z dziwactw Lanckorony,
wybudowany przez Tadeusza Lorenza w latach 70-tych XX w.

Fot
.W. Plichta

Autorką tekstów i zdjęć zamieszczonych w tym numerze jest Wiktoria Plichta, uczennica
Zespołu Szkół w Lanckoronie.
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