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Niespotykaną dotąd, oryginalną pocztówkę związaną z naszym miastem, przekazał nam Ireneusz Banek, pasjonat historii z Rudki. Na jej
froncie widnieje reprodukcja obrazu – uroczy portret dziewczyny. Strona
do korespondencji zawiera adresata zam. w Radłowie i wyraźnie zachowaną pieczęć austriackiego Urzędu Pocztowego w Krakowie. To jeden
z ciekawszych dokumentów z tamtego okresu, wzbogacający zbiór radłowskiej biblioteki o dawnym Radłowie. Darczyńcy bardzo dziękujemy!
Treść korespondencji przytoczyliśmy w oryginalnej formie pisowni.

Wielmożna Pani Marya Węglówna.
Radłów obok Tarnowa.
Moja Droga
Dzisiaj minął tydzień, co otrzymałem
pierwszą karteczkę od Ciebie. Przyszła
także ta ostatnia, bo od tego czasu jeszcze nic nie otrzymałem. Niemożliwym by
było, żebyś nic do mnie nie pisała. Abyś
nie miała znów z pocztą coś niejasne.
Zaśle podanie do Dyrekcyi, że kartki lub
listy dochodzą aż 8 dni z Krakowa do
Radłowa. Serdecznie pozdrawiam. Twój
Boluś.
1./7. 1916.
Zbigniew Marcinkowski
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Kolejna,
niezwykła
gratka kolekcjonerska
trafiła do zbiorów
Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Radłowie.
Darczyńcą jest również
Ireneusz Banek. Tym
razem przekazał nam
pocztówkę ukazującą
kościół w Radłowie
i
jego
otoczenie
przed zniszczeniami
I wojny światowej.
Nadawca pocztówki, zapewne czeski
żołnierz, zapisał datę korespondencji:
27 sierpnia 1914 r. Ciekawostką
tego unikatowego dokumentu jest
informacja wydawnicza pocztówki.
Ukazała się bowiem nakładem C.K.

Głównej Trafiki w Radłowie! Dzięki dobrze zachowanemu
dokumentowi mamy jeden z głównych obrazów urbanistycznych miasta
sprzed I wojny światowej.
Panu Ireneuszowi Bankowi bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę
oraz kolejny już, niezwykle interesujący, dokument historyczny przekazany
naszej bibliotece.
Zbigniew Marcinkowski
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SŁOWO OD BURMISTRZA
Drodzy Mieszkańcy!
Kończy się kolejny rok, to czas
refleksji i podsumowań. Miło mi
poinformować o kolejnym sukcesie Gminy Radłów. Dnia 8 grudnia 2017 r. na Zamku Królewskim
w Niepołomicach podczas wyjazdowego spotkania Forum Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, odebrałem nagrodę Lidera
Powiatu Tarnowskiego w Rankingu Gmin Małopolski 2017 r.
Ideą przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju
społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Lista wskaźników, których wartości brane były pod uwagę, obejmowały m.in. wydatki
na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego, udział środków
przekazywanych
organizacjom
pozarządowym, bieżące wydatki
administracyjne, na inwestycje.
Wyróżnienie to jest sumą działań
nie tylko Urzędu Miejskiego, ale
też organizacji pozarządowych
działających na terenie Gminy
Radłów. W innym rankingu przeprowadzonym przez Wspólnotę
pod względem wydatków majątkowych samorządu, podnieśliśmy swoją pozycję o 1000 miejsc.
To wielki sukces nas wszystkich!
To jeszcze jeden dowód na to,
że po serii zwycięstw w przeróżnych rankingach, nie założyliśmy
na głowę wieńca laurowego i nie
celebrujemy sukcesów, ale cały
czas pracujemy na następne. Nie
brakuje nam pomysłów, świeżości,
nie grozi nam stagnacja i osiadanie na dnie bezradności. Działamy
zgodnie z przyjętą strategią, tu
nie ma szans na amatorszczyznę
i pomieszanie działań. To celowe, konsekwentne i transparentne

działania wymierzone
na sukces dla dobra
mieszkańców, dla ułatwień w codziennym
życiu, lepszej dostępności do załatwiania
spraw urzędowych, czy
wydarzeń kulturalnych.
Jesteśmy w dalszym
ciągu otwarci i czekamy na nowe pomysły
od mieszkańców, które
postaramy się zrealizować w miarę możliwości finansowych. Zdajemy sobie
sprawę z oczekiwań mieszkańców,
m.in. dotyczące budowy chodników przy drogach praktycznie
w każdej miejscowości. To podstawa bezpieczeństwa pieszych
i kierowców, ale ogromne koszty
budowy chodników czy ścieżek
rowerowych nie pozwalają nam
zrealizować wszystkich postulatów. W miarę możliwości finansowych będziemy realizować najpotrzebniejsze inwestycje.
Kończymy termomodernizację 3
szkół podstawowych: w Radłowie,
Biskupicach Radłowskich, Woli
Radłowskiej oraz budynku Urzędu Miejskiego. Wszystkie te prace
poprawią nie tylko estetykę i warunki termoenergetyczne budynków, ale pozwolą na komfortowe
warunki do nauki i pracy. To potężne inwestycje na kwotę ponad
3 mln zł. Na początku przyszłego
roku składamy wnioski o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Brzeźnicy, Wał-Rudzie
i Zabawie oraz szereg inwestycji w Siedlcu, Woli Radłowskiej,
Zabawie i Zdrochcu. Jesteśmy
po ocenie formalnej budowy Miejskiego Centrum Kultury i po przej-

ściu oceny merytorycznej mam
nadzieje, że w przyszłym roku
przystąpimy do budowy dawno
oczekiwanej inwestycji. Na liście
rezerwowej, czekającej na dofinansowanie, jest projekt budowy
parkingu przy Urzędzie Miejskim.
Największym sukcesem Gminy Radłów roku 2017 jesteście
Wy mieszkańcy. To uwolnienie
w Was, w naszym lokalnym społeczeństwie, pozytywnej mocy, która jest w każdym z nas, a została ona wykorzystana do dobrych
celów. Te wszystkie spontaniczne
akcje charytatywne, akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, ponad 70 wolontariuszy, ponad 1500 pobranych
próbek, pokazały, że w trudnych
chwilach potrafimy się zmobilizować. Każdy z nas, obojętnie
młody czy starszy, biedniejszy czy
bogatszy, bez podziałów, poczuł
się potrzebny, bo wszyscy takimi
jesteśmy – potrzebnymi.
To zaangażowanie, ta energia
wyzwolona z nas pozwoliła nam
osiągnąć rzecz niespotykaną, otóż
w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego dwie propozycje z naszego
3
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regionu otrzymały dofinansowanie. Najwyższe dofinansowanie,
bo aż 400 tys. zł. otrzymał projekt „Z gwiazdami … nie tylko
zaczytani”, gdzie wspólnie z gminą Żabno oraz Dąbrową Tarnowską będziemy promować w sposób niekonwencjonalny rozwój
kulturalny. To wspaniały pomysł
na dobrze spędzony czas. Czeka
nas znów pełno atrakcji i przyjemnych wrażeń. Inny projekt z naszej gminy zaproponowany przez
Stowarzyszenie „Radłowskie Orły”
„Zajęcia warsztatowe z robotyki
dla dzieci, rodziców i dziadków”
przy Szkole Podstawowej w Radłowie, otrzymał dofinansowanie
88 tys. zł. Dziękujemy bardzo
za oddane głosy i zaangażowanie
wszystkich w późniejszą realizację
projektów.
Z wielką przyjemnością po raz
kolejny w auli Pałacu Dolańskich
wręczyliśmy nagrody burmistrza
uczniom za wyniki w nauce oraz
osiągnięcia sportowe i artystyczne.
Bardzo mile zaskakuje różnorodność zainteresowań dzieci i młodzieży. Po wynikach osiąganych
przez naszą młodzież na szczeblach powiatowych, wojewódzkich czy krajowych, możemy
być spokojni o przyszłość naszej
gminy.
Z wielkim zastanowieniem przyglądamy się w jaki sposób uatrakcyjnić coroczne, patriotyczne
uroczystości w Gminie Radłów.
Oprócz obchodów upamiętniających „Bitwę Radłowską”, przy
okazji innych świąt państwowych,
uczestniczy niewielka ilość osób.
Przejeżdżając ulicami w dniu flagi
2 maja, święta 3 Maja, czy Święta Niepodległości 11 listopada,
na naszych domach brakuje białoczerwonej flagi, naszego symbolu
narodowego. W filmie „Ostatni
bastion” w roli głównej Robert
4

Redford, grając generała powiedział do swoich współwięźniów
żołnierzy: „Oto wasza flaga,
oto wasz bastion. Powieście ją
wysoko, by czuwała nad wami,
by was chroniła.” Nasz dom
jest naszym bastionem, powieśmy biało-czerwone flagi z dumą
na naszych domach, aby nas
strzegła, przypominała zawsze
o naszej tożsamości narodowej.
W naszej gminie, w Urzędzie
Miejskim można pobrać bezpłatnie flagę narodową. Przyjdźcie
i odbierzcie ją, by na każdym
domu zawisła przy okazji każdej
uroczystości.
Na Święta Bożego Narodzenia
wszyscy zadbaliśmy o przystrojenie naszych domów, o prezenty pod choinkę, świąteczne
porządki. Pamiętajmy jednak,
że nie ważne jest to, co pod choinką, tylko kto jest obok choinki.
Ważne jest nie to, co na stołach
wigilijnych, ale ważne to, kto
przy tym stole wigilijnym siedzi.
Boże Narodzenie jest wszędzie
tam, gdzie panuje radość, miłość,
gdzie pamięta się o samotnych,
chorych, smutnych, potrzebujących i wątpiących. Postarajmy
się, aby takich ludzi wokół nas
było jak najmniej. Życzę Wam
wszystkim, aby magia Świąt Bożego Narodzenia zjednoczyła nas
przy wigilijnym stole, a Nowy
Rok 2018 wniósł w Wasze życie,
wiarę, nadzieje i miłość, które
skutecznie pozwolą przezwyciężyć wszystkie trudności dnia
codziennego, a wszystkim nam
oraz Waszym najbliższym dadzą
radość na każdy nadchodzący
dzień nowego roku.
Zbigniew Mączka
Burmistrz Miasta i Gminy Radłów
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Drodzy Mieszkańcy! Szanowni Goście!
Niech Nowy 2018 Rok przyniesie skuteczne rozwiązania wszelkich problemów
i jak najwięcej dobrych dni, o których chce się pamiętać jak najdłużej.
Niech będzie rokiem spełnionych marzeń i planów oraz przyniesie wiele satysfakcji z własnych
dokonań. Niech wzmocni wewnętrznie każdego z nas,
nasze więzi rodzinne i wspólnotę mieszkańców.
Tworzymy jedną wielką rodzinę i jak w rodzinie razem przeżywamy radości i troski. Wspierając
się i działając wspólnie możemy przezwyciężyć wszelkie niedostatki.
Życzymy Wszystkim zdrowia, szczęścia, życzliwości,
siły do realizacji i tworzenia tego co lepsze
i piękniejsze oraz wszelkiej pomyślności!
Przewodniczący Rady Miejskiej w Radłowie

Piotr Kapera

Burmistrz Miasta i Gminy Radłów

Zbigniew Mączka

Pragniemy złożyć wszystkim Państwu
serdeczne noworoczne życzenia:
niechaj Boże Dziecię obficie błogosławi,
zachowując wszystkich
w zdrowiu, szczęściu i z dala
od jakichkolwiek niebezpieczeństw.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu spełnienie
najskrytszych marzeń, ogromne powodzenie
i sprawi, że radość i pogoda ducha nie będą
Państwa opuszczały nawet na krok
życzy
Redakcja Kwartalnika RADŁO
Anna Kędzior i Monika Piekarz
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PROgRAM „KLUB 2017”
Ludowo Uczniowski Klub Sportowy Wola Radłowska w Woli Radłowskiej w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. realizował projekt gry w szachy. W trakcie realizacji
pod nazwą „KLUB” finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turysty- zadania przeprowadzone zostały testy sprawnościowe zawodników.
ki w Warszawie.
W ramach realizacji zadania zakuW ramach projektu Ludowo Uczniow- towej przeprowadzono 100 godzin piony został sprzęt sportowy: 24 szt.
ski Klub Sportowy Wola Radłowska zajęć szachowych.
szachów i 12 zegarów szachowych.
przeprowadził zajęcia warsztatowe Zajęcia sekcji szachowej prowadzo- Łączny koszt realizacji zadania to
dla sekcji szachowej.
ne były na hali sportowej Zespołu kwota 11 400,00 złotych z tego ze
Realizacją projektu objętych było 24 Szkolno-Przedszkolnego w Woli Ra- środków Ministerstwa Sportu i Tuzawodników, w tym 12 dziewcząt dłowskiej przez instruktora p. Wie- rystyki 10 000,00 złotych.
w wieku od 8 do 14 lat.
sława Kasperka. Zajęcia warsztatowe
Tadeusz Adamski
Dla wyżej wymienionej sekcji spor- obejmowały podstawowe ćwiczenia

gRANT DLA ZESPOŁU SZKóŁ W ZABAWIE
Miło nam poinformować, że Zespołowi Szkół w Zabawie udało się uzyskać
grant Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”.
Dzięki pozyskanym funduszom zostanie zrealizowany projekt „Scena działalności twórczej szkoły”,

poprzez który szkoła będzie mogła
w pełni prezentować podejmowane działania twórcze i artystyczne.

Przedsięwzięcia artystyczne zyskają
lepszą oprawę techniczną. Szkolna
scena będzie również miejscem integracji rodziców naszych uczniów
i lokalnej społeczności.
Dyrektor i nauczyciele
Zespołu Szkół w Zabawie

Zapraszamy uczniów i nauczycieli oraz zainteresowane osoby
do udziału w

XV Ogólnopolskim konkursie Poetycko – Plastycznym
Błogosławiona karolino, świeć nam przykładem...
Hasło tegorocznego konkursu:
JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
Formy konkursowe:
praca plastyczna – format i technika dowolna, prace poetyckie
Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem
i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać
lub dostarczyć osobiście do dnia 22 stycznia 2018 r.
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Woli Radłowskiej 67
33 –133 Wał –Ruda
telefon: 14 6782038
Prace poetyckie należy przesłać w formie pisemnej oraz jeśli to możliwe
w elektronicznej na adres poczty szkolnej: zspwr@interia.pl
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
15 marca 2018 r. o godzinie 1000 w ZSP w Woli Radłowskiej.
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SPROSTOWANIE

W związku z publikacją w poprzednim numerze Kwartalnika RADŁO
(nr 3/2017 str. 3 i 15) informacji,
iż podczas Dożynek 2017 wieniec Grupy Wieńcowej z Radłowa zajął II miejsce, informujemy,
że ww. wieniec na Dożynkach
Gminy Radłów zajął I MIEJSCE
ex aequo z wieńcem z Wał Rudy.
Za pomyłkę przepraszamy.
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MIASTO I gMINA RADŁóW PONOWNIE
LIDEREM POWIATU TARNOWSKIEgO
Bardzo miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Radłów po raz kolejny
została liderem Powiatu Tarnowskiego w Rankingu Gmin Małopolski 2017.
- To wielkie wyróżnienie dla nas
wszystkich. Dziękuję za pomoc
i wsparcie pracownikom Urzędu
Miejskiego i Wam drodzy mieszkańcy – powiedział burmistrz Zbigniew Mączka.
Ranking Gmin Małopolski to wyjątkowa inicjatywa, którą FRDL
Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji realizuje od 2010 r. we współpracy
z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest
wyłonienie i promowanie gmin
wyróżniających się pod względem
rozwoju społeczno-gospodarczego.
W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu:
Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestawienie
wyników odpowiada Urząd Statystyczny.
Wskaźniki, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego

wskaźnika rankingowego, obejmuje
m.in. średnioroczne dochody własne
budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.), wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca,
średnioroczne środki z Unii
Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi
na finansowanie programów
i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na
1 mieszkańca (od 2014 r.) oraz
odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat.
Wręczenie okolicznościowych
dyplomów odbyło się podczas
gali “Rozwiń swoją gminę”,
która odbyła się w ramach
świątecznego spotkania Forum
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski na zamku
w Niepołomicach.
(red.)
Fot. Maksymilian Pochroń

Na fot. od lewej: Wicewojewoda Małopolski Józef
Gawron, burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka, Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Cezary Trutkowski.
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gLóW W TV

W czwartek 19 października 2017 r.
na potrzeby programu „Wielki Test
o Unii Europejskiej” ekipa programu TVP 1 kręciła materiał dotyczący sieci tras rowerowych i kampanii „Małopolska na rowery”. Byli
również w Gminie Radłów, w Miejscu Obsługi Rowerzystów w Glowie, gdzie przeprowadzili wywiad
z burmistrzem Radłowa Zbigniewem
Mączką.
Ekipa telewizyjna spotkała na swojej
drodze rowerzystów, rolkarzy, biegaczy, a także młodzież szkolną oraz
grupę harcerzy – oczywiście wszyscy
na dwóch kółkach. Przy tej okazji
wszyscy otrzymali prezenty od Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy (koszulki, dzwonki,
opaski odblaskowe) i w nie wyposażeni ruszyli dalej w trasę.
Lidia Dobek
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Reklama
Serdecznie zapraszam
na sesje fotograficzne w studio i plenerze.
Firma oferuje: sesje noworodkowe, dziecięce,
ciążowe, kobiece, rodzinne, okolicznościowe, ślubne, chrzciny i komunie.
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60 LAT KRUSZgEO
4 grudnia 2017 r. KRUSZGEO SA obchodziło jubileusz
60-lecia działalności.
Świętowanie rozpoczęto od Mszy
Świętej. W uroczystej akademii
w Hotelu Prezydenckim udział wzięli m.in. Piotr Pilch wicewojewoda
podkarpacki, Wojciech Buczak poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmiku wojewódzkiego województwa
podkarpackiego, pełnomocnik prezydenta Rzeszowa, burmistrzowie
miast, wójtowie gmin z województwa podkarpackiego i małopolskiego,
na terenie których KRUSZGEO SA
prowadzi działalność gospodarczą.
W jubileuszowych obchodach KRUSZGEO, który na terenie Gminy Radłów posiada swój zakład eksploatacji
kruszywa, udział wziął także burmistrz Radłowa p. Zbigniew Mączka.
Podczas uroczystej gali kilku pracowników otrzymało odznaczenia
państwowe nadane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę - przyznano
Złoty i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, minister energii uhonorował pięciu pracowników odznaką
honorową „Zasłużony dla górnictwa RP” będącą zaszczytnym ho-

norowym
wyróżnieniem w uznaniu zasług
dla rozwoju górnictwa,
a minister środowiska
uhonorował głównego
specjalistę ds. górniczych odznaką honorową „Zasłużony dla polskiej geologii”
będącą szczególnym wyróżnieniem
za zasługi w dziedzinie geologii.
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” Spółka Akcyjna w Rzeszowie powstało w lutym 1957 r.
jako przedsiębiorstwo państwowe
pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Miejscowych
Surowców Mineralnych Przemysłu
Terenowego w Rzeszowie. Przedmiotem jego działalności było poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja miejscowych złóż mineralnych:
kruszywa, kamienia, iłów, alabastru oraz opracowywanie dokumentacji
technologiczno-geologicznej.
Przedsiębiorstwo jako pierwsze na te-

renie Polski południowo-wschodniej
wprowadziło produkcję kruszywa
sortowanego. „KRUSZGEO” od
60 lat prowadzi roboty geologiczno-wiertnicze, opracowuje dokumentację z zakresu hydrogeologii,
geologii inżynierskiej i surowcowej.
Obecnie wydobycie kruszyw prowadzi 26 zakładów produkcyjnych i 4
zakłady usługowe, które rozmieszczone są w dwóch województwach podkarpackim i małopolskim.
Władzom Firmy KRUSZGEO SA
gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy osiągnięcia wszystkich założonych celów oraz aby
kolejne dziesięciolecia były równie
owocne jak to.
(mpiek.)
Źródło: www.kruszgeo.com.pl

DZIĘKUJEMY ZA gŁOSY!
Szanowni Państwo, z wielką radością pragniemy poinformować, że zadanie
„Z Gwiazdami nie tylko zaczytani”, zgłoszone w ramach 2. edycji Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zdobyło największą ilość głosów w Małopolsce – 5 789 i tym samym znalazło się w gronie zwycięskich
zadań, które będą realizowane w 2018 roku (kwota 400 tysięcy złotych!).
Serdecznie dziękujemy wszystkim
tym, którzy nas wsparli swoimi głosami. Słowa uznania kierujemy do
dyrektorów szkół, nauczycieli, młodzieży, mieszkańców, wolontariuszy
i przyjaciół.
Wszystkim przekazujemy podziękowania za trud i pracę.
Burmistrz Radłowa
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Radłowie
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„NIEch Ich NAgŁA śMIERć
STANIE SIĘ BRAMą…”*
W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło ponad
3 200 osób. 19 listopada pod pomnikiem „Przejście”,
powstałym obok Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie,
zgromadziły się rodziny ofiar katastrof komunikacyjnych z różnych zakątków Polski. Zwieńczeniem Światowych Dni Ofiar Wypadków Drogowych (17-19.XI)
było zapalenie symbolicznych trzech tysięcy lampek
oraz zasadzenie drzewa pamięci.
- W tym wyjątkowym dniu chcemy pa- - Jezus Chrymiętać o wszystkich użytkownikach stus towarzydrogi. Tych chodzących, czy też jeż- szy tym, któdżących, bo dopóki żyjemy, jesteśmy rzy umierają
zawsze zagrożeniem. Dzisiejszy dzień i współcierpi
jest zaproszeniem do refleksji, aby z
opłakująw dotarciu do celu kierować się my- cymi swoich
ślą o innych. Chcemy również towa- bliskich. Na
rzyszyć tym, którzy przeżyli tragedię kartach Ewanstraty bliskiej osoby. Chcemy im po- gelii
przekowiedzieć, że jesteśmy i wspieramy ich, nuje, że ci,
aby to bolesne doświadczenie było których straciźródłem nowego spojrzenia na swo- liśmy zostaną
je życie oraz drogę życiową, którą nam zwróceni
trzeba dalej przebywać – mówił do i ponownie się z nimi spotkamy. Ta
zgromadzonych podczas uroczysto- nadzieja jest niezawodna – nauczał
ści, pomysłodawca pomnika ks. pra- podczas mszy w intencji zmarłych
łat Zbigniew Szostak.
w wyniku wypadków ks. infułat
W atmosferę niedzielnych wy- Władysław Kostrzewa.
darzeń
wprowadziły
mon- Eucharystię zakończyło poruszające
taż
słowno-muzyczny
krakow- świadectwo przybyłej z Gdyni kobieskich artystów oraz wypominki. ty, której syn zginął na jezdni w wie-
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ku 22 lat. Coroczne, listopadowe dni
pamięci połączone były z rekolekcjami oraz zajęciami terapeutycznymi
dla osób cierpiących po staracie najbliższych, a także uroczystą Drogą
Krzyżową w 103. rocznicę śmierci bł.
Karoliny Kózkówny.
Podczas obchodów poruszana była
również problematyka prewencji niebezpiecznych zachowań eksploatatorów dróg. - Musimy sobie
razem zadać pytanie, co zrobić,
aby było lepiej. Ale myślę, że
przede wszystkim trzeba edukować. Zwłaszcza młodzież. Dużą
rolę w tym odgrywają media –
apelował Łukasz Smółka, szef
gabinetu politycznego ministra
infrastruktury. - Przez cały rok
prowadzimy różnorakie działania mające poprawić poziom
bezpieczeństwa na drogach. Pragniemy, by było ich jak najwięcej.
Naciskamy, aby były one realizowane w sposób ciągły, bo tylko wtedy będą efektywne. Wiele
działań prowadzimy również
w obszarze legislacyjnym oraz in-
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frastruktury. Lecz najważniejsza jest
zmiana świadomości – dodał Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Owocem współpracy różnych organizacji jest również projekt „Road
Show” zaprezentowany podczas konferencji przez Katarzynę Dobrzań-

ską-Junco, prezesa zarządu Centrum
Inicjatyw BRD. Projekt ten, skierowany w szczególności do ludzi młodych, ma charakter spotkań potencjalnych sprawców dramatycznych
zdarzeń z służbami ratowniczymi,
jako świadkami niekiedy śmiertelnych skutków braku rozwagi.
Modlitewna pamięć o ofiarach wypadków i ich rodzinach łączy się
z ideą współodpowiedzialności za
życie innych, a co za tym idzie właściwego funkcjonowania na drodze.
Justyna Hajdas
Fot. Łukasz Mączko

*fragment Modlitwy za ofiary wypadków drogowych
(autor: ks. Z. Sobolewski)

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRóW
W środę 8 listopada 2017 r. w Sali Teatralnej Kuratorium
Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów 307 stypendystom z województwa małopolskiego. Wśród stypendystów znalazła się
mieszkanka Gminy Radłów Emilia Wierzbicka z Niwki.
- Emilia jest uczennicą III klasy Tech- W serdecznych słonikum Żywienia i Usług Gastrono- wach zwróciła się
micznych w Zespole Szkół Ponad- do zebranych stygimnazjalnych w Radłowie. W szkole pendystów i ich rowyróżnia się nie tylko szeroką wiedzą dziców, gratulując
ogólną, ale także ponadprzeciętnymi osiągniętych wynizdolnościami zawodowymi. W śro- ków. Nauczycielom
dowisku szkolnym zawsze prezentuje natomiast podzięwysoką kulturę osobistą. Jest zawsze kowała za rzetelną
uśmiechnięta, co sprawia, że jest pracę, która zaowosukcesaosobą bardzo lubianą – mówi Kata- cowała
rzyna Nosek, wychowawczyni Emilii. mi podopiecznych.
– Potwierdzeniem tego jest jej wybór - Jestem dumna
na przewodniczącą szkoły. Emilka i szczęśliwa, że udało mi się odnieść
chętnie uczestniczy w zajęciach po- taki sukces. Dzięki temu mam jeszzalekcyjnych oraz konkursach przed- cze większą motywację do dalszego
miotowych. Jako społeczność szkol- działania. Osiągnęłam to przede
na jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć wszystkim dzięki wsparciu nauczyEmilii i życzymy jej dalszych sukce- cieli i bliskich, którzy w chwilach
sów w nauce i życiu osobistym – do- zwątpienia podnosili mnie na duchu i motywowali do dalszej waldaje p. Nosek.
Wyróżnionym uczniom dyplomy ki – mówi Emilia Wierzbicka.
wręczyła p. Barbara Nowak, Mało- W roku szkolnym 2016/2017 średnia ocen Emilii wynosiła 5,0. Brała
polski Kurator Oświaty.

udział w wielu
ko n k u r s a c h ,
m.in. w konkursie Kangur
matematyczny
czy w szkolnym konkursie
origami.
Stypendystka
z Niwki interesuje
się
wizażem i po
ukończeniu
szkoły planuje iść właśnie
w tym kierunku. W wolnym
czasie
lubi dużo czytać, oglądać dobre filmy, a także aktywnie spędzać czas, jeżdżąc na rolkach czy rowerze.
Gratulujemy Emilii bardzo dobrych
wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!
Monika Piekarz
Fot. Anna M. Kędzior
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DNI DAWcY SZPIKU
„POMóŻ ASI I INNYM”
Pod takim hasłem w dniach 21 - 22 października 2017 r. w Radłowie, Żabnie i Tarnowie odbyła się akcja szukania potencjalnego dawcy szpiku dla naszej koleżanki Asi Filińkiej innych potrzebujących
przeszczepu komórek krwiotwórczych od niespokrewnionego dawcy.
Asia Filińska to 29 letnia mieszkanka Radłowa, ma męża i dwie córeczki. Od 2 lat codziennie walczy z chorobą. Chłoniak Hodgkina - tak brzmi
diagnoza. Podjęto wiele prób leczenia, jednak nie przyniosły one pożądanych efektów. Ostatnią nadzieją
na powrót do zdrowia jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek
macierzystych lub szpiku od dawcy
niespokrewnionego, a że znalezienie zgodnego dawcy jest trudniejsze
niż trafienie 6 w Lotto trzeba wciąż
pozyskiwać nowych potencjalnych
dawców. Stąd pomysł Ewy i Davida (inicjatorów akcji i wieloletnich
przyjaciół Asi), aby przeprowadzić
taką rejestrację w bliskiej okolicy zamieszkania Asi.

odbyło się 3 października
br. w budynku Urzędu Gminy Radłów. Zaproszeni na
to spotkanie byli wszyscy
chętni, którzy chcieli pomóc w zorganizowaniu akcji.
Jakież było moje zdziwienie, kiedy
okazało się, że trzeba było dostawiać
krzesła, żeby wszyscy się pomieścili.
Jak się później okazało to był dopiero początek! Podobno zazwyczaj na
takich spotkaniach jest kilka osób tak później mówił pan Leszek, który
przedstawił nam ogólny zarys całego
przedsięwzięcia, ustaliliśmy szczegóły (tak mi się wtedy wydawało), no
i się zaczęło!

...ale może zacznijmy od początku…
Pierwsze spotkanie z koordynatorem ds. rekrutacji dawców z Fundacji DKMS Leszkiem Lewandowskim

Niecałe 3 tygodnie to niewiele,
biorąc pod uwagę ogrom pracy
do
wykonania.
Myślałam, że nie
ogarniemy! Jak?
W tak krótkim
czasie?
Ruszyła lawina telefonów, co chwilę
zgłaszali się nowi
wo l o n t a r i u s ze !
Mając takie zaplecze w po12

staci świetnych ludzi pragnących
bezinteresownie pomóc, byłam spokojna o powodzenie akcji! Kiedy
mniej więcej wszystko było pouzgadniane, przyszedł czas na spotkanie.
Asia, ja i wolontariusze (to było 13go w piątek! ale wszystko się udało!).
Dzięki uprzejmości pani dyrektor
i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zajęliśmy salę w ZSP.
Wszyscy uśmiechnięci i gotowi do
pracy ustalaliśmy
kolejne szczegóły.
Dzień przed akcją na szkoleniu
w auli ZSP było
ok. 80 osób!
W sobotę o 9:00
nie było już czasu na zmiany, czy
myślenie, że coś
się nie uda! To
musiało się udać.
UDAŁO SIĘ! Zrobiliśmy to! My!
Wszyscy razem i każdy z osobna!
Dzięki Wam zarejestrowało się 1576
nowych potencjalnych dawców!!!
Radłów wraz z punktami mobilnymi
655 osób, Żabno 205 zarejestrowanych, Tarnów 716 potencjalnych dawców.
Nie będę wymieniać wszystkich zaangażowanych, ale WSZYSTKIM
Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJĘ!!!
Agnieszka Gawełek
Fot. Lidia Dobek, Tatiana Szwiec
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„Nie możemy pomóc każdemu,
ale każdy może pomóc innym…”

Ronald Reagan

Z Warszawy z Fundacji DKMS przyjechały do nas dwie fantastyczne dziewczyny. Przywiozły ze sobą wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia akcji poszukiwania potencjalnego dawcy szpiku, swoją wiedzę i wsparcie.
Dziewczyny przedstawcie się i powiedzcie czego się spodziewałyście,
jadąc do nas na akcję?
Ewa Nawrot, pracownik Fundacji
DKMS:
Spodziewałyśmy się zaplanowanej
akcji w kilku lokalizacjach. Natomiast odnoszę wrażenie, że nasze
oczekiwania zostały przerośnięte,
gdyż nie spodziewałyśmy się takiego zaangażowania i takiego dobrego wyniku rejestracji, a już na
pewno nie z punktów mobilnych!

E.N. Dla mnie najbardziej poruszająca jest atmosfera. Zazwyczaj
na akcjach jest bardzo dużo energii, ale myślę, że każdorazowo to
się odczuwa w wyjątkowy sposób.
U Was było bardzo wyjątkowo!

D.T. A jeszcze jedno: zaskoczyła nas
waga! Waga i miarka. Nigdy wcześniej nie widziałam w punkcie rejestracji wagi i miarki! Wasze przygotowanie było absolutnie fantastyczne.
Było 10/10! Nie wyobrażam sobie lepiej przygotowanej grupy! Myślę, że
Wy jesteście wzorem. Będę powtaCzy według Was popełniliśmy ja- rzać innym grupom, co mogą zrobić,
kieś błędy?
aby wyszło tak, jak Wam wyszło!
Akcja była przygotowana od A do Z.
Super pomysł z punktami mobilny- Dwa słowa zakończenia?
mi! Wszyscy koordynatorzy poinfor- D.T. Ja tak bardzo osobiście to pomowani, co, kiedy, po co i gdzie?!
wiem, że ta akcja była dla mnie przełomem. Pracuję w Fundacji pół roku
Czy mogliśmy zrobić coś lepiej? i to jest ten moment, kiedy ja wiem,
Sprawniej?
dlaczego w sumie to robię! Mimo, że
Dagmara Tomeczek, pracownik ostatni tydzień był ciężki, to Wy
Fundacji DKMS:
naładowaliście mnie taką enerNie! Co znaczy lepiej? Dla mnie gią, że wierzę w to, co robię i jeto, że wszyscy byli tak zaangażo- stem szczęśliwa!
wani w swoją pracę i to, że była E.N. Ja, jako że przeżyłam więtu pani Asia, jej rodzina i wszyscy cej akcji, to na zakończenie poz okolicy... Dla mnie to jest wy- wiem, że trzymam kciuki, żeby
znacznik tego, że nie mogło być le- znalazł się dawca i jak najszybpiej! Poruszyliście wszystkich: mnie, ciej Asia wróciła do zdrowia!
Ewę. Fundacja również jest tym
poruszona, bo wynik jest świetny! Dziewczyny bardzo Wam dziękujemy, było nam ogromnie
Czy jest coś, co Was najbardziej miło Was gościć!
zaskoczyło?
D.T. Szczerze mówiąc, to moja E.N. Super. Dzięki wielkie. Nam
pierwsza samodzielna akcja. Naj- też było bardzo miło!
ważniejszy dla mnie jest efekt i to, że D.T. Czułyśmy sie u Was jak u siewszyscy wolontariusze wyszli stąd bie w domu! Pozdrawiamy wszystz uśmiechem na twarzy.
kich mieszkańców Gminy Radłów.
RADŁÓW GÓRĄ!

Asiu! Dziewczyny powiedziały tyle
ciepłych słów. Czy Ty chcesz coś
dodać?
Asia Filińska: Jestem ogromnie
wzruszona, szczęśliwa i zaskoczona tym, co się wydarzyło. Z całego
serca DZIĘKUJĘ wszystkim biorącym udział w tej akcji, a najbardziej
tym, którzy zareagowali na mój
apel i zdecydowali się zostać dawcą.
Szczególne słowa wdzięczności chcę
przekazać inicjatorom akcji państwu
Ewie Jędrzejewskiej i Davidowi Kosibie oraz koordynatorom paniom
Agnieszce Gawełek i Dianie Dembickiej. Duży udział w akcji mieli
również pan Roman Łucarz - starosta Powiatu Tarnowskiego, pan Zbigniew Mączka - burmistrz Radłowa,
pani Anna Golec – ówczesna dyrektor ZSP w Radłowie, którym również BARDZO DZIĘKUJĘ!
Do tego wspaniałego przedsięwzięcia
przyczyniła się ogromna praca koordynatorów, wolontariuszy i ludzi dobrej woli, których nie jestem w stanie
wymienić, ale bardzo im wszystkim
DZIĘKUJĘ!
Rozmawiała
Agnieszka Gawełek

Na fotografii Ewa Nawrot i Dagmara
Tomeczek, pracownice Fundacji DKMS.
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KALOS KAgAThOS DLA PROfESORA
EDWARDA MLEcZKI
W Auli Collegium Maius Uniwersytetu
Jagiellońskiego
w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Kalos
Kagathos. Laureatem tej prestiżowej nagrody został m.in.
radłowianin,
prof. dr hab.
Edward Mleczko, były lekkoatleta Cracovii i reprezentant Polski.
Kapituła Medalu Kalos Kagathos,
w skład której wchodzą najwybitniejsze osobistości ze świata nauki i sportu, co kilka lat wyróżnia
medalem tylko kilku sportowców,
którzy w uprawianych dyscyplinach sław Lang (kolarz), Zbigniew Pacelt
osiągnęli co najmniej poziom mi- (pływak, pięcioboista) i Grażyna
strzostwa na skalę krajową, a później Rabsztyn (lekkoatletka uprawiająca
zdobyli wybitną pozycję i uznanie biegi płotkarskie). Podziękowanie
w działalności zawodowej. W tym w imieniu laureatów wygłosił Antoni
roku laureatem tej nagrody został Piechniczek.
m.in. pochodzący z Radłowa prof. dr Ustanowiony w 1985 roku medal
hab. Edward Mleczko.
„Kalos Kagathos” nawiązuje do olim- W imieniu własnym, a przede wszyst- pijskiej zasady jedności przymiotów
kim mieszkańców naszego miasteczka ciała i ducha ludzkiego, wedle której
i Gminy Radłów, z pełnym szacun- wzorzec człowieka wszechstronnego
kiem i dumą składam na Pana ręce tworzy harmonijne połączenie pięksłowa podziwu i uznania za niezwykłe na, zdrowia i sprawności fizycznej
dokonania naukowe i sportowe. Za- (gr. kalós) oraz cnoty moralnej i inteszczytem dla nas jest
uczestniczenie w tej
doniosłej,
pięknej
uroczystości
przyznania Panu Profesorowi prestiżowego
wyróżnienia – Medalu Kalos Kagathos… – napisał m.in.
w okolicznościowym
adresie
burmistrz
Zbigniew Mączka.
Oprócz prof. Mleczki medalem zostali
wyróżnieni: Iwona
Bielska (znana aktorka filmowa i teatralna, siatkarka lektualnej (kathós). „Kalos Kagathos”
ŁKS Łódź), Antoni Piechniczek (tłumaczony jako „piękny i dobry”)
(piłkarz, trener reprezentacji Polski), jest antyczną ideą, zobowiązującą do
Aleksander Ronikier (koszykarz, stałego doskonalenia siebie, dążenia
działacz sportowy, profesor), Cze- do piękna wewnętrznego.
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Profesor Edward
Mleczko to były
lekkoatleta
Cracovii, trzykrotny
mistrz Polski kategorii juniorów
w biegach na dystansach od 1500
do 5000 m, trzykrotny mistrz Polski seniorów na
10 000 m , wicemistrz w biegu na
10 000 m i w biegu
przełajowym, brązowy medalista MP w biegu przełajowym. W latach 1970-1975 dwanaście
razy startował w meczach reprezentacji Polski, brał udział w I Mistrzostwach Europy Juniorów w Odessie,
Mistrzostwach Europy w Helsinkach,
startował w Finale Pucharu Europy
w Sztokholmie i Nicei.
Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Radłowie (1966).
Studia magisterskie ukończył na Wydzialeł Filologicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego (1971) i Wydziale
Wychowania Fizycznego Akademii
Wychowania
Fizycznego w Krakowie (1980).
Jest
profesorem
zwyczajnym dr hab.
nauk o kulturze
fizycznej; pracownikiem Akademii
Wychowania
Fizycznego w Krakowie i Wszechnicy
Ś w i ę t o k r z ys k i e j
w Kielcach. Autor
i współautor 10
monografii i podręczników akademickich oraz około 300 publikacji
naukowych i naukowo – dydaktycznych.
Zbigniew Marcinkowski
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JUBILEUSZ PROfESORA
STANISŁAWA BROŻKA
W poniedziałek, 9 października w Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie odbyła się jubileuszowa sesja naukowa poświęcona profesorowi Stanisławowi Brożkowi. Jubilat urodził
się w 1947 roku w Biskupicach Radłowskich.
Na Wydział Leśnictwa i Gleboznaw- z prof. dr. hab. Wiestwa Leśnego UR przybyli m.in. wła- sławem Maciaszkiem,
dze uczelni, pracownicy naukowi, pracownię, przyszły Zakład i Kate- gleb o charakterze dydaktycznym.
rodzina, przyjaciele i liczna grupa drę Gleboznawstwa Leśnego, którym Współpracuje z Dyrekcją Generalną
Lasów Państwowych, wprowadzaleśników. Gminę Radłów reprezen- kieruje od 2003 roku.
tował burmistrz Zbigniew Mączka, Jest autorem lub współautorem po- jąc do klasyfikacji siedlisk w lasach
który wręczył prof. Brożkowi oko- nad 100 opracowań naukowych. Od metody numeryczne, ograniczające
1981 roku prowadzi wykłady z gle- subiektywizm taksatorów na rzecz
licznościowy adres.
Stanisław Brożek, profesor nauk le- boznawstwa, siedliskoznawstwa i fi- mierzalnych elementów środowiska
śnych, doktor habilitowany glebo- zjografii dla leśników i architektów leśnego.
Zbigniew Marcinkowski
znawstwa leśnego, pracuje na Wydzia- krajobrazu. Jest też autorem wielu
le Leśnym Uniwersytetu Rolniczego krajowych i zagranicznych wystaw
w Krakowie. Urodził się 20 marca 1947 roku
w
Biskupicach
Radłowskich.
Początkowo pracował pod kierunkiem prof. dr.
hab. Bolesława
Adamczyka, a od
roku 1981 współorganizował od
podstaw,
wraz

NIEPODLEgŁOścIOWY RAJD ROWEROWY
Z okazji 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Sportu, Rekreacjii Turystyki START w Radłowie zorganizował II RAJD ROWEROWY na trasie Brzeźnica-Wał Ruda.
Trasa rajdu przebiegała leśnymi
duktami radłowskich lasów. Mimo
zmiennych
warunków
atmosferycznych, na start rajdu przy leśniczówce na Brzeźnicy, przybyło
dziesięciu odważnych uczestników.
Podczas Rajdu Niepodległości pokonano trasę 13 kilometrów z Brzeźnicy do Wał Rudy, odwiedzając dom
bł. Karoliny oraz pomnik upamiętniający Akcję III Most. Kończąc
Rajd, uczestnicy skorzystali z pola

biwakowego w Wał Rudzie, gdzie
na uczestników czekała gorąca
herbata oraz ciepła strawa. Krótki odpoczynek był okazją do podzielenia się wrażeniami z trasy
oraz miejsc pamięci. W dobrym
nastroju uczestnicy rajdu udali się
w drogę powrotną do swoich domów
z nadzieją, że w niedługim czasie ponownie spotkają się na radłowskich
ścieżkach.
Zapraszamy wszytkich chętnych na

cotygodniowe sobotnie spotkania
z „WŁÓCZYKIJAMI” przy leśniczówce na Brzeźnicy.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Sportu, Turystyki i Rekreacji START
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UcZcILI śWIĘTO NIEPODLEgŁOścI
W przeddzień Narodowego
Święta Niepodległości odbyła się w Zespole Szkół w Radłowie uroczystość, w której
uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni
goście.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego płk Edmund Tyszka
w imieniu Zarządu Głównego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczył sztandar Szkoły Podstawowej Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZŻWP”.
Złote odznaki XXXV – lecia
ZŻWP otrzymali: Burmistrz
Radłowa Zbigniew Mączka
oraz nauczyciele j. polskiego
Danuta Sygnarowicz i Dorota
Stono. Odznaczenia są potwierdze- Następnie odbyło się podsumowanie W uroczystości wzięli udział: burniem rzetelnej pracy szkoły na rzecz etapu finałowego VI edycji Gminne- mistrz Radłowa Zbigniew Mączka,
kształtowania postaw patriotycz- go Konkursu Historycznego „I woj- zastępca
burmistrza
Wiesław
nych dzieci i młodzieży. Program na światowa na Ziemi Radłowskiej”. Armatys, ks. proboszcz Janusz
artystyczny został przygotowany W konkursie wzięli udział uczniowie Maziarka, płk Edmund Tyszka,
pod kierunkiem Pawła Jachimka. Ze- z 5 szkół podstawowych: z Bisku- ppłk Jerzy Konieczny i kpt. Zbibrani czynnie włączyli się w śpiew pic Radłowskich, Woli Radłowskiej, gniew Babiuch z Tarnowskiego
pieśni patriotycznych. Gościem Zdrochca, Przybysławic i Radłowa. Oddziału Związku Żołnierzy WojHonorowym uroczystości był Mie- Nagrody rzeczowe i dyplomy wrę- ska Polskiego, Jacek Skrabot ze
czysław Barys, który przekazał szko- czył zwycięzcom burmistrz Radłowa Stowarzyszenia
Rekonstrukcji
le cenne pamiątki rodzinne po swoim Zbigniew Mączka.
Historycznej „Wrzesień 1939 r.”,
ojcu i dziadku, oficerach Wojska Pol- Na zakończenie spotkania zebra- Jarosław Jop, rekonstruktor i znawskiego, uczestnikach kampanii wrze- ni udali się do nowej Szkolnej Izby ca historii 16 pp Ziemi Tarnowskiej
śniowej. W swoim wystąpieniu przy- Pamięci, która została poświęco- w historycznych mundurach oraz
pomniał ich wojenne losy i związki na przez ks. proboszcza Janusza Joanna Bocoń i Joanna Ryglicka
z Ziemią Radłowską.
Maziarkę i uroczyście otwarta.
z Rady Rodziców i Teresa Szklanny,
prezes Stowarzyszenia „Radłowskie
Orły”.
Marek Urbanek
Wyniki konkursu:
Fot. Anna M. Kędzior
Szkoły podstawowe kl. IV - VI:
I miejsce – Amelia Sroka z Radłowa,
II miejsce – Jan Kapera z Radłowa,
III miejsce – Jakub Tracz z Biskupic Radłowskich.
Klasy gimnazjalne i kl. VII:
I miejsce – Filip Iwaniec z Radłowa,
II miejsce – Dominik Radamski z Radłowa,
III miejsce – Joanna Kocoń z Biskupic Radłowskich.
Na fot. od lewej: płk Edmund Tyszka, bumistrz Radłowa
Zbigniew Mączka, Danuta Sygnarowicz, Dorota Stono,
kpt. Zbigniew Babiuch.
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„PISK BIAŁEgO ORŁA”
W PRZYBYSŁAWIcAch

Zaprezentowali się także laureaci
konkursu muzycznego o tematyce patriotycznej „Polska to my…”
A potem przy akompaniamencie
p. Marka Piekuta radość z odzyObchody Święta Niepodległości w Przybysławicach
skania niepodległości, wyraziliśmy
miały bardzo uroczysty charakter.
wspólnym śpiewem pieśni legionoRozpoczęła
je
msza
św. pieniu i ciszy. Burza oklasków roz- wych i patriotycznych.
w intencji Ojczyzny i tych, legła się na zakończenie wspaniałego Dyrektor szkoły p. Tadeusz Seremet
wyraził pragnienie, aby kształtować
którzy za wolność kraju oddali swe przedstawienia.
życie. W homilii ks. proboszcz Piotr Wręczono również nagrody i dyplo- postawy patriotyczne wśród dzieci od
Bodziony podkreślił rolę każdego my w konkursie plastyczno-fotogra- najmłodszych lat. Znajomość historii
Polaka w kształtowaniu i umacnianiu ficznym: „Jestem stąd – moja mała naszego kraju i poszanowanie wolności to obowiązek każdego Polaka.
patriotyzmu. Po mszy św. uformował Ojczyzna”.
się orszak z pocztem sztandarowym
szkoły na czele i udano się pod miejscowy pomnik upamiętniający miesz-

kańców poległych w czasie
I i II wojny światowej. Młodzież szkolna wraz z dyrekcją Niepublicznej Szkoły
i prezesem Stowarzyszenia
„Rozwój Wsi Przybysławice
i Pasieka Otfinowska”, sołtysi Przybysławic i Pasieki
Otfinowskiej oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy oddali hołd poległym i złożyli kwiaty.
Dalsza część uroczystości odbyła się
w miejscowej szkole.
- O wolność trzeba dbać, gdyż nie jest
dana na zawsze - przypomniał zgromadzonym Prezes Stowarzyszenia p.
Wiesław Głowa.
Rozległ się pisk orła i w przepięknej
scenerii dawnej polskiej chaty rozpoczął się program słowno-muzyczny.
Historię drogi do niepodległości Polski publiczność wysłuchała w sku-

Na zakończenie biesiady, staropolskim zwyczajem, rodzice przygotowali poczęstunek.
Rozmowom, śmiechom
i refleksjom nie było
końca.
Dorota Pochroń

17

NAgRODY BURMISTRZA
RADŁOWA ROZDANE
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W czwartkowy wieczór, 7 grudnia 2017 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Radłów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radłowie uczniom
z placówek oświatowych Gminy Radłów, za najlepsze wyniki w nauce oraz
za wysokie osiągnięcia sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2016/17.
Uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Radłowa zawsze jest wydarzeniem wyjątkowym dla uczniów,
rodziców i nauczycieli, gdyż nie tylko
doceniane i nagradzane są osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, ale przede wszystkim zmagania
z wiedzą, własnymi słabościami
i wyzwaniami.
Laureatami nagród zostały osoby
o niekwestionowanych osiągnięciach,
które swoją wytężoną pracą wnoszą
istotny wkład w rozwój środowiska
szkolnego i lokalnej społeczności.
Na widowni zasiedli najlepsi: laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i projektów edukacyjnych,
uczniowie, którzy w minionym
roku szkolnym osiągnęli znaczące
wyniki w nauce, sporcie i kulturze.
Towarzyszyli im dyrektorzy szkół,
nauczyciele, przedstawiciele lokalnego samorządu, rodzice. Przyznane
nagrody mają być dla młodych osób
dodatkową motywacją do dalszego
rozwoju i pracy nad sobą, odkrywania talentów i pasji, poznawaniasiebie i własnych predyspozycji, jednocześnie zachęcać do rzetelnej nauki
i pracy oraz aktywności na rzecz lokalnej społeczności.
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Słowa uznania i wdzięczności skierowane były pod adresem dumnych
ze swych dzieci rodziców, którzy
poprzez swą niezaprzeczalną rolę
wsparcia są współtwórcami tych sukcesów. Doceniono także pracę dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy
poprzez codzienny wysiłek zmierzają
do zapewnienia optymalnych warunków pobytu oraz rozwoju dzieci
i młodzieży w placówkach oświatowych. Nagrody otrzymali także nauczyciele za inicjatywy wzmacniające więzi z lokalnym środowiskiem,
kształtowanie postaw patriotycznych
oraz wskazywanie ponadczasowych
wartości.
Miłych doznań i dobry nastrój zapewnił występ zespołów „Mali Radłowianie” oraz „Stowarzyszenie
Młodych Kelnerów”. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości dziękujemy!
Laureatom nagród serdecznie gratulujemy! Utalentowanym młodym
radłowianom życzymy dalszych sukcesów.
Elżbieta Janicka
Fot. Anna M. Kędzior
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KONcERT LAUREATóW KONKURSU
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„WIEcZNIE ŻYWI”

Grand Prix Zespół F&F: Aleksandra Kurek
i Dominik Fitrzyk

W piątkowy wieczór, 17 listopada br. w auli Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie odbył się finałowy koncert III edycji konkursu muzycznego „Wiecznie
Żywi”. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży powyżej
15 roku życia, w którym mogli wziąć udział soliści, jak
również zespoły.

- Ten konkurs chcemy szczególnie skierować do młodzieży, ponieważ repertuar i cała twórczość nieżyjących
artystów, wydaje mi się, że bardziej
przemawia do młodzieży, ale nie znaczy to wcale, że nie jest to ciekawy konkurs dla bardziej już dojrzałych muzyków – powiedziała dyrektor GCKiC
w Radłowie Barbara Marcinkowska.
Dzień wcześniej 16 listopada odbyły się przesłuchania do konkursu.
- Poziom był bardzo przyzwoity. Według mojej wrażliwości, odczucia fajni ludzi zaśpiewali i co cieszy bardzo
ekspresyjnie, czyli nie tak, że piosenka od początku do samego końca
była śpiewana równo jak równanie
matematyczne, tylko było widać
emocje, ludzie to przeżywali, dużo
śpiewali utworów polskich mistrzów.
Mało było podkładów mechanicznych, z płyty, było dużo fajnych duetów, ekspresyjnych bardzo - powiedział przewodniczący jury Wojtek
Klich.
Podczas koncertu licznie zgromadzona publiczność była świadkiem
20

występów laureatów
konkursu oraz zaproszonych gości: chóru Gaudete,
zespołu Trzy Elementy, Pawła
Mazura wraz z przyjaciółmi
oraz Wojtka Klicha.
Juror uważa, że wśród osób
biorących udział w konkursie,
kilka ma realną szansę, aby
„zaistnieć”.
- Myślę, że jest tutaj kilka wokalistek czy zespołów, które
ewidentnie według mnie mają
szansę, żeby „robić swoje” – dodaje
Wojtek Klich. Podczas tegorocznego koncertu zastała przeprowadzona
zbiórka na rzecz chorego (rak drobnokomórkowy z rozsiewem) Daniela
Smolenia z Łęki Siedleckiej - miesięczna walka z chorobą pochłaniała
kwotę 6 tys. zł. Niestety 5 grudnia
2017 r. Daniel Smoleń przegrał walkę
z chorobą, a dochód ze zbiórki i licytacji ( 3 895 zł) w całości został przekazany żonie i córeczkom Daniela.
Nagrodę główną konkursu Grand
Prix zdobył Zespół F&F: Aleksandra Kurek i Dominik Fitrzyk.

I miejsce - Julia Czekańska

I miejsce - Julia Czekańska z Niedomic,
II miejsce - Milena Łącka z Radlnej,
III miejsce - Łucja Seremet z Radłowa.
Wyróżnieni zostali:
- akompaniator Adrian Kowal,
- basistka Martyna Lechowska z Zespołu „Siemacha” z Odporyszowa,
- solistka Martyna Ogonowska
i akompaniator Maks Tyl.
Gminne Centrum Kultury już dziś
z wielka przyjemnością zaprasza
za rok na kolejną edycję konkursu.
Monika Piekarz, Rafał Traczyk
Fot. Anna M. Kędzior
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II miejsce - Milena Łącka

III miejsce - Łucja Seremet

Wyróżnienie Martyna Ogonowska i Maks Tyl
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konkurs
SzTukA
NATuRY
Daniel Kopacz „Zroszona” - I miejsce w konkursie „Wakacyjna Przyroda”

Daniel Kopacz podczas wernisażu
wystawy pokonkursowej „Sztuka Natury”
z panią Krystyną Czubówną.

Daniel Kopacz z Siedlca został zwycięzcą kolejnego konkursu fotograficznego. Daniel jest już laureatem licznych konkursów, nagród i wyróżnień.
Tym razem wziął udział w konkursie „Sztuka Natury” zorganizowanego
przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu w ramach X Międzynarodowego
Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” 2017.
Wyboru zdjęć dokonało jury w składzie:
Przewodniczący – Adam Adamski – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”, pracownik Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, członek ZPAF.
Dariusz Sarnowski – fotograf przyrody, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Polskie Media.
Marek Trzeciak – fotograf przyrody, kierownik Galerii Zarzewskiej, członek FIJET (World Federation of Travel Journalists & Writers).
Leszek Wasielewski - zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dodać należy, że Daniel już po raz kolejny zwyciężył także w konkursie
„Wakacyjna przyroda”, którego organizatorem jest Miasto Tarnów. W dniu 7
listopada w tarnowskim teatrze odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród.
Danielowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
(red.)

Fotografia Daniela Kopacza nagrodzona I miejscem, w konkursie „Sztuka Natury”.
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JUBILEUSZ
90-LEcIA
URODZIN
Dwaj niezwykli bracia: Andrzej
i Kazimierz Kwapniewscy – bliźniacy, którzy się niezwykle zapisują
na kartach historii ziemi radłowskiej.
Pan Andrzej, oprócz działalności
zawodowej, oddawał się bez reszty
pasji rzeźbienia ptaków w drewnie, a Kazimierz, przejąwszy od
ojca talent medyczny, zadziwiająco
skutecznie pomagał wielu ludziom,
nie tylko z terenu naszej gminy.
Piękni, szlachetni i wspaniali ludzie,
od których emanuje skromność,
dystans do samych siebie, nadto
szacunek do drugiego człowieka
i chęć bezinteresownego pomagania. Dwaj bracia obchodzący w tym
roku 90. rocznicę urodzin są przykładem dla młodszych pokoleń jak,
mimo wielu trudności, można pięknie żyć i realizować własne pasje.
Panom Andrzejowi i Kazimierzowi Kwapniewskim życzymy dużo
zdrowia, uśmiechu na twarzy
oraz wiele radości.

1952 rok

Andrzej Kwapniewski

1952 rok

Kazimierz Kwapniewski

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Radłowie

I komunia
Święta,
1936 rok

Lata 5
0-te
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FESTIWAL
MŁODEGO WINA
W dn. 10 - 13 listopada 2017 r. Zespół
Regionalny „BISKUPIANIE” gościł
na Festiwalu Młodego Wina w Csongrádzie na Węgrzech. Jako jeden z pięciu zespołów występujących na scenie,
pokazaliśmy nasze polskie tańce ludowe
z rejonu krakowskiego. Dostojny chodzony, rytmiczne poleczki czy warszawianka i szybkie, pełne energii tańce,
takie jak hura-polka jadownicka, razok-polka sprawiły, iż publiczność była zachwycona.
Węgrom i nie tylko im, bardzo podobały się nasze barwne, eleganckie stroje krakowskie. Czuliśmy się
docenieni i traktowani jak gwiazdy.
Nawiązaliśmy wiele międzynarodowych znajomości. Poznaliśmy pana
Manfreda Mayrhofera, który był
tak grzeczny, że w drodze powrotnej wraz z żoną oprowadził nas po
cudownym Budapeszcie, podarowali
nam nawet pamiątkowe widokówki.
W drugim dniu występów pojechaliśmy do miejscowości Mindszent,
gdzie zespół zatańczył i zaśpiewał
w trzech odsłonach. Uczestnicy
Święta św. Marcina również nie skąpili nam braw. Wraz z nimi wzięliśmy udział w uroczystym pochodzie
z okazji tego święta z własnoręcznie

zrobionymi lampionami oraz w równie uroczystej kolacji z pierwszoplanową gęsiną na talerzu. Przez
wszystkie dni pobytu spotykaliśmy
się z wielką życzliwością Węgrów,
program był tak wypełniony, że nikt
się nie nudził. Byliśmy na krótkiej
wycieczce po okolicy, urzekły nas
domy pod strzechami. Jest ich tam
bardzo wiele (nawet domy nowo wybudowane pokryte były strzechą).
Byliśmy nad rzeką Cisą, w winiarni
i piwnicy win, w eleganckiej Csongradzkiej Galerii Sztuki, gdzie odbyło się otwarcie Festiwalu Młodego
Wina. Poświecono na nim tegoroczne
wina, które mogliśmy degustować.
Nie obyło się także bez kąpieli na
gorących basenach termalnych. Urze-

kła nas również „szczególna kultura”
węgierskich kierowców wobec pieszych, czego nie można powiedzieć
o naszych kierowcach. Czas spędzony na Węgrzech będziemy mile i długo wspominać. Przemili i przyjaźni
ludzie! Nie bez kozery mówi się, iż
„Polak - Węgier dwa bratanki…”.
Korzystając z okazji, pragniemy podziękować burmistrzowi Radłowa
panu Zbigniewowi Mączce oraz pani
Barbarze Marcinkowskiej - dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Radłowie za pomoc w zgromadzeniu
finansów na autobus, panu kierowcy
Arturowi Ogiela za szczęśliwe i bezpieczne przetransportowanie tak rozśpiewanej gromady, jak my. Ponadto
chcemy podziękować p. Lidii Dobek i Radkowi Kopkiewiczowi za możliwość
porozumienia się z obcokrajowcami (bez ich
pomocy byłoby naprawdę ciężko się dogadać).
Dziękujemy też panom
z Zespołu Feniks, którzy
w bardzo krótkim czasie, nie grając nigdy na
instrumentach ludowych,
ani też nie grając melodii ludowych, potrafili
wspaniale przygotować
się do występu z nami.
Jeszcze raz serdecznie
dziękujemy!
Lucyna Bojan
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33. OGÓLNOPOLSkI kONkuRS
TRADYcYJNEGO TAŃcA LuDOWEGO
Dnia 14 października 2017 roku Zespół Ludowy „ Mali Radłowianie”
wziął udział w 33. Ogólnopolskim
Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego, którego organizatorem był
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Gminne Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. Wydarzenie to jest
bardzo istotne
w kultywowaniu
i popularyzacji kultury ludowej. Na
konkurs przyjeżdżają pary taneczne
i zespoły z całej Polski. Biorą w nim udział
również zespoły
dziecięce. Podczas konkursu
„Mali
Radłowianie” zaprezentowali
się
w widowisku pt.
„Gdy kogut zapieje”. Autorką
scenariusza jest
p. Kinga Biel – Dubiel, oprawę muzyczną przygotował p. Tomasz Domarecki z kapelą „Radłowianie”.
Tancerze otrzymali pamiątkowy
dyplom i prezenty.
W drodze powrotnej zespół zatrzymał się w Lipinach i zwiedził „Wieś
w miniaturze”. Jest to wystawa plenerowa, która przedstawia miniaturową
wieś sprzed 100 lat, której pierwowzorem były Lipce Reymontowskie.
Stojące nad stawem zagrody, karcz-

ma, dwór, kościół zamieszkują porcelanowe postacie odziane w stroje
regionalne. Wieś otoczona jest poletkami, gajami, lasami i sadami. Na
łąkach pasą się krowy, młyn miele
zboże, na polach pracują gospodarze. W części judaistycznej
skansenu, poświęconej obyczajom i kulturze żydowskiej, można oglądać miniatury synagogi,
domu cadyka i kirkutu.
W skansenie znajduje się dzie-

cięca atrakcja „bajkowy ogród”
z mieszkającymi w lesie krasnalami, babcią i Czerwonym Kapturkiem oraz zamkiem Śpiącej
Królewny z uśpionym dworem,
a także „żabi staw” pełen prawdziwych żab. Z wieży Śpiącej
Królewny można oglądać Krasnoludkowo, bo tak nazywa się ta
część skansenu.
Urszula Szczupał
Fot. Anna M. Kędzior
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WĘgRZY W RADŁOWIE
Zbigniewem Mączką, dyrektorem
Gminnego Centrum Kultury panią
Barbarą Marcinkowską, wicedyrektorem Zespołu Szkół w Radłowie panem Piotrem Malcem. Gospodarzem
spotkania był dyrektor biblioteki pan
Zbigniew Marcinkowski. Goście
z Węgier wzięli udział w obchodach
Dni Radłowa. Rodziny tancerzy w ramach „Dnia z rodziną” zorganizowały wycieczki do Wrocławia, w Bieszczady, do Szczawnicy i Krynicy.

W Radłowie, w dniach od 10 do 19 lipca 2017 roku w ramach
wymiany międzynarodowej, gościła młodzież węgierska wraz
z opiekunami. Węgrzy byli gośćmi tancerzy zespołu „Mali Radłowianie” i ich rodzin.
W ubiegłym roku Zespół Ludowy ściom bardzo podobało
„Mali Radłowianie”, czyli uczniowie się Zakopane z pięknyZespołu Szkół w Radłowie brali udział mi Tatrami. Duże zainw XIV Międzynarodowym Spotka- teresowanie wzbudzał
architektoniczny
niu Dzieci i Młodzieży CSIPERO styl
w Kecskemet na Węgrzech. Wówczas drewnianych chat góralskich. Podrodziny węgierskie gościły naszych czas wycieczki po Radłowie historię
uczniów. W czasie pobytu polska miasta opowiadał gościom pan Józef
młodzież zwiedzała Węgry. W tym Trytek. Uczniowie zobaczyli nasz zaroku członkowie zespołu starali się bytkowy kościół, miejsca pamięci napokazać swoim kolegom malowni- rodowej, pałac Dolańskich, a obecnie
cze zakątki naszego kraju. Młodzież Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
zwiedziła Kraków - drugą stolicę W gminnej bibliotece węgierska
Polski, Kopalnię Soli w Wieliczce, młodzież spotkała się z burmistrzem
Tarnów, Skamieniałe Miasteczko Miasta i Gminy Radłów panem
i Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach, WałRudę - muzeum
i kaplicę bł. Karoliny, Zabawę,
malowaną wieś
Zalipie, stadion
w Niecieczy, odbyła rejs statkiem po Zalewie
Czorsztyńskim,
a następnie zwiedziła ruiny zamku w Czorsztynie.
Węgierskim go26

Pobyt węgierskich gości był możliwy
dzięki sponsorom, którym bardzo
dziękujemy za okazaną pomoc. Słowa podziękowania kierujemy również do rodziców tancerzy, którzy
nie tylko gościli, ale też współfinansowali pobyt węgierskiej młodzieży.
Urszula Szczupał
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POD SŁOŃcEM hISZPANII
Tradycja organizowania międzynarodowych wymian szkolnych w gimnazjum
radłowskim trwa już kilkanaście lat. Po udanych wojażach do Francji i Portugalii, nadszedł czas na kolejną ciekawą destynację – słoneczną Hiszpanię.
W dniach 22-29.11.2017r. uczniowie
oddziałów gimnazjalnych odwiedzili
trzecią co do wielkości metropolię
tego kraju – słynącą ze wspaniałych
zabytków, piaszczystych plaż i wyśmienitej kuchni - Walencję.
Jak zwykle najważniejszym celem naszego pobytu była wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych
oraz nawiązanie przyjaźni między
uczniami. Pierwszy dzień poświęciliśmy więc na zwiedzanie
budynków szkolnych, sal
lekcyjnych oraz poznanie
specyfiki życia szkolnego.
Organizatorzy zapewnili
nam udział w zajęciach
tanecznych, muzycznych
i sportowych. Prawdziwym wyzwaniem były
lekcje fizyki i chemii prowadzone w języku angielskim. Bardzo przydała się
co najmniej dobra komunikatywna znajomość tego
języka, aby wykonać doświadczenia i zrozumieć
instrukcje nauczycieli.
Umiejętności
językowe
były niezbędne także
w codziennej komunikacji.
Na szczęście hiszpańscy
rówieśnicy i ich rodziny ,
u których przebywaliśmy okazali się
niezwykle wyrozumiałymi, serdecznymi i otwartymi ludźmi. Dzięki nim
odkrywaliśmy zabawne różnice kulturowe (dlaczego w Hiszpanii nikt
nie pije herbaty?), smakowaliśmy lokalne potrawy (kto z nas nie tęskni za
smakiem dżemu pomidorowego lub
paelli valenciany?), poznawaliśmy
podstawowe zwroty w języku hiszpańskim.
Po dniach spędzonych w szkole przyszła kolej na zapoznanie się z bogatą
historią i zabytkami miasta, które za
czasów królestwa Aragonii było bar-

dzo ważnym ośrodkiem kulturalnym kompleks futurystycznych budynków,
i handlowym. Naszym przewodni- stanowiących centrum kulturalnokiem okazał się miejscowy nauczyciel -rozrywkowo-edukacyjne. Znajduje
muzyki, pochodzący z Polski, a zara- się w nich planetarium, Muzeum
zem wielki miłośnik Walencji. Z pa- Nauki i Techniki, kino IMAX, sale
sją przybliżył nam ważniejsze wyda- koncertowe i największe oceanarium
rzenia i słynne budowle w mieście: w Europie, gdzie spędziliśmy kilka
dawną Giełdę Jedwabiu wpisaną na godzin spacerując między groźnyListę Dziedzictwa UNESCO, gotycką mi rekinami, płaszczkami, morsami
katedrę, w której do dziś przecho- i oglądając pokazy delfinów.
wywany jest Święty Graal, czyli kie- Pobyt w Walencji to gwarancja do-

lich, którego używał Jezus podczas brej zabawy dla dzieci i dorosłych.
Ostatniej Wieczerzy, czy niezwykłe W dawnym korycie rzeki Turii znajwnętrza kościoła Świętego Miko- dują się parki zabaw i tereny rekrełaja, pokryte barokowymi freska- acyjne. Chętnie skorzystaliśmy więc
mi. Podziwialiśmy panoramę miasta z okazji, aby odwiedzić popularny
z wysokości Serranos Towers, czyli Park Guliwera czy park linowy.
pozostałości dawnej bramy miejskiej Ostatni dzień poświęciliśmy na zwiei degustowaliśmy lokalne specjały dzanie portu i wypoczynek na piękw największej hali targowej w Hisz- nej piaszczystej plaży, otoczonej
panii - Mercado Central, gdzie wśród promenadą palm. Nic dziwnego, że
misternych zdobień i ceramiki można czas rozstania był dla nas szczególnie
znaleźć około 1000 stoisk z produkta- trudny. Z niecierpliwością czekamy
mi żywnościowymi.
na rewizytę naszych hiszpańskich
Ogromne wrażenie zrobiło na nas przyjaciół, już za kilka miesięcy
Miasto Nauki i Sztuki – wyjątkowy w Polsce.
Marta Maślak
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Z RADŁOWA DO BOLIWII
Z EWANgELIą…
Pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej ks. Tomasz Fajt od grudnia rozpoczął pracę misyjną w Wikariacie Apostolskim Nuflo de Chavez w Boliwii.
18 listopada 2017 r., w liturgiczne
wspomnienie bł. Karoliny, nasz rodak – ks. Tomasz Fajt został posłany do pracy misyjnej w Ameryce
Południowej. Uroczystości posłania
misyjnego w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela w Radłowie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.
Wręczając mu krzyż misyjny
i udzielając pasterskiego błogosławieństwa, bp Andrzej Jeż
posłał go w imieniu Kościoła,
by głosił Ewangelię w tym
odległym zakątku świata. Do
podjęcia nowej posługi ksiądz
Tomasz przygotowywał się
ponad rok w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie,
a także podczas kilkumiesięcznej praktyki duszpasterskiej w Hiszpanii.
Eucharystię podczas uroczystości posłania sprawowało,
pod przewodnictwem biskupa
tarnowskiego, ponad 60 kapłanów, którzy wspólną modlitwą wspierali młodego misjonarza w ważnym dla niego
dniu. W słowie skierowanym
do całej wspólnoty parafialnej
ksiądz biskup przypomniał
o wielkim zaangażowaniu naszej diecezji w sprawy misji. Dziękując za dar nowego misjonarza dla
Kościoła powszechnego, podkreślił,
że ksiądz Tomasz zabiera ze sobą do
Boliwii dziedzictwo wiary i pobożności, które otrzymał w rodzinnym
środowisku. Posyłając go na misje,
pasterz diecezji życzył, aby jego posługa była owocna, a także by wspierała go Matka Boża i błogosławiona
Karolina.
Serdeczne życzenia skierował do
księdza misjonarza również proboszcz radłowskiej parafii, ks. Janusz
Maziarka. Życząc mu, aby każdego
28

dnia przeżywał radość z pracy misyjnej, jednocześnie zapewnił, że
rodzinna parafia będzie go wspierała
w tej trudnej, ale jakże pięknej pracy.
- Obiecuję – mówił – że nie będzie
takiej środowej nowenny, w której nie
prosilibyśmy Matki Najświętszej, by
chroniła Cię płaszczem swej opieki

i nie będzie takiej piątkowej adoracji
eucharystycznej z koronką do Bożego Miłosierdzia, w której nie zawierzalibyśmy Ciebie i Twojej misyjnej
posługi miłosiernemu Sercu Jezusa,
Sercu, które jest źródłem wszelkich
łask. Obiecujemy także naszą pomoc
i nasze wsparcie.
Dziękując za życzenia i modlitwę,
ksiądz Tomasz opowiedział o szczególnej więzi, jaka łączy go z błogosławioną Karoliną. Zaznaczył, że jest
ona kimś ważnym w jego życiu i cieszy go, iż właśnie w jej wspomnienie został posłany do pracy misyjnej.

Podkreślił, że było to jego cichym
marzeniem, dlatego wierzy, że to duchowy prezent od Karoliny, zawsze
tak mu bliskiej. - Byłem ochrzczony w tej samej chrzcielnicy co ona.
To w jej domu rodzinnym spędzałem
długie godziny. Wiele razy chodziłem
szlakiem jej męczeństwa, zwłaszcza
kiedy podejmowałem decyzję o wstąpieniu do seminarium. To ona jest też
patronką mojego rocznika – mówił
misjonarz.
Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak pięknej uroczystości
posłania misyjnego księdza
Tomasza Fajta – radłowskiego
misjonarza, który będzie głosił Dobrą Nowinę o Chrystusie
w odległej Boliwii. Dziękujemy
księdzu biskupowi Andrzejowi
Jeżowi za obecność, modlitwę
i ciepłe słowo skierowane do
misjonarza i całej naszej wspólnoty parafialnej. Dziękujemy
wszystkim parafianom za hojność serca i złożoną na misje
ofiarę, która jest wyrazem wielkoduszności i zatroskania naszej
parafii o działalność misyjną,
jaką podejmie ksiądz Tomasz.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do należytego
przygotowania i uroczystego
przeżycia posłania misyjnego
naszego rodaka. Serdeczne Bóg
zapłać!
Księdzu Tomaszowi Fajtowi –
naszemu misjonarzowi – życzymy błogosławieństwa Bożego,
opieki Matki Najświętszej oraz orędownictwa błogosławionej Karoliny
w życiu kapłańskim i rozpoczynającej się pracy misyjnej. Dziękując
Bogu za dar powołania misyjnego
i gratulując księdzu misjonarzowi odważnej decyzji, zapewniamy o wsparciu modlitewnym Jego osoby i posługi misyjnej.
Kapłani Parafii Św. Jana Chrzciciela
w Radłowie
Fot. Anna M. Kędzior
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Na fot. od lewej:
siostra ks. Tomasza - Monika, ks. Tomasz, bp Andrzej Jeż,
29
rodzice Irena i krzysztof, ks. probosz Janusz Maziarka
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BARWY JESIENI
22 listopada 2017 r. odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski ,,Barwy Jesieni’’, zorganizowany przez Przedszkole Publiczne w Radłowie. W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli
w Biskupicach Radłowskich, Woli
Radłowskiej, Niwki, Zdrochca,
Pasieki Otfinowskiej, Radłowa.
Recytatorzy
zachwycili
komisję konkursową wysokim poziomem wykonywanych utworów oraz
pięknymi strojami i rekwizytami.
I miejsce zajęły dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Zdrochcu,
II miejsce przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola w Pasiece
Otfinowskiej,
III miejsce dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupicach
Radłowskich.
Składamy serdeczne podziękowania
nauczycielom za to, że przyjęli nasze zaproszenie i zechcieli przygotować dzieci do konkursu. Szczere
podziękowanie kierujemy również do
jury: p. Barbary Marcinkowskiej i do
p. Zbigniewa Marcinkowskiego za
pracę w komisji konkursowej.
Maria Mękarska, Renata Patulska
Fot. Anna M. Kędzior
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TEATRZYK LALKOWY
Już od dawna Biblioteka Publiczna w Biskupicach Radłowskich
przymierzała się do stworzenia teatrzyku lalkowego. W bieżącym roku pomysł udało się zrealizować wspólnie z seniorami
ze „Złotego kręgu”.
Z entuzjazmem wzięliśmy się do
pracy. Swoim kosztem wykonaliśmy kukiełki i scenografię. Temat
do przedstawienia zaczerpnęliśmy
z przeszłości naszej wioski, kiedy to,
oprócz stad bydła, hodowano w dużej
ilości gęsi. Wraz z hodowlą, przez
lata, rodziły się zwyczaje i obrzędy. Poprzez lalkowy teatr chcieliśmy
przybliżyć dzieciom tamte czasy
w formie legendy o ”Gąseczce”.
Bardzo dziękujemy seniorom –
aktorom za włożone w dzieło serce.
Dziękujemy za przybycie dzieciom
i wychowawcom wraz z panem dyrektorem Krzysztofem Kucharskim.
Wykonawcy teatrzyku lalkowego:
Stanisława Tracz, Janina Marcinkowska, Barbara Ziejka, Maria Zielińska Lucyna Kosman i Marta Marcinkowska.
Marta Marcinkowska
Fot. Zbigniew Marcinkowski

WIĘcEJ NOWOścI W RADŁOWSKIEJ
BIBLIOTEcE I JEJ fILIAch
Zbiory współczesnej biblioteki powinny mieć charakter dynamiczny, wymagający stałego dopływu
nowości wydawniczych. Czytelnicy
chcą przede wszystkim korzystać
z nowych książek i zbiorów specjal- blicznych, w tym księgozbiorów dla
dzieci i młodzieży.
nych.
Z przyjemnością informujemy, że naBy sprostać tym wymaganiom, sza biblioteka uzyskała dofinansowaGminna
Biblioteka
Publiczna nie z Biblioteki Narodowej w kwocie
w Radłowie realizuje zadanie sfi- 9 970,00 zł na zakup nowości wynansowane ze środków Minister- dawniczych do bibliotek w ramach
stwa Kultury i Dziedzictwa Na- Narodowego Programu Rozwoju
rodowego w ramach Programu Czytelnictwa. W związku z tym
Operacyjnego Promocja Czytelnic- w ostatnim kwartale 2017 roku na
twa: Rozwój księgozbiorów biblio- półkach radłowskiej biblioteki i jej fitek publicznych. Głównym celem liach bibliotecznych pojawi się sporo
programu jest wzbogacenie i odno- nowych książek, zakupionych w rawienie księgozbiorów bibliotek pu- mach tego programu, co znakomicie

poszerzy ofertę czytelniczą.
Dotacja ministerialna otrzymana
przez bibliotekę pozwoli na uzupełnienie też księgozbiorów w pozycje
poszukiwane przez dzieci, młodzież,
uczniów, studentów i osoby starsze.
Zakup nowości wydawniczych zrealizowano ze środków finansowych
Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Zbigniew Marcinkowski
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Mierzwy w Biskupicach
Radłowskich
Wychowawca - mgr Janina Padło
Dyrektor - Krzysztof Kucharski
Od lewej:
Morawiec Martyna, Pyrek Agata,
Mądrzyk Zofia, Tracz Karolina, Białek
Hubert, Krupa Dawid, Ziejka Patryk,
Marszałek Wiktoria.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Zabawie
Wychowawca - mgr Zofia Kopacz
Dyrektor - Wioletta Dzik
Od lewej:
Krzysztof Wielbłąd, Adrianna
Małek, Zuzanna Woźniak, Maja
Maćkiewicz, Maksymilian Jamza.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława
Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej
Wychowawca - mgr Smoszna Renata
Dyrektor - Jadwiga Bieś
Od lewej:
Niedzielski Michał, Padło Oliwier,
Kądzielawa Julia, Mleczko Hubert, Kot
Natalia, Fajt Michał, Żak Maksymilian,
Duda Karolina, Kaleta Kamil.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. 16
P.P. Ziemii Tarnowskiej w Zdrochcu
Wychowawca - mgr Dorota Kuczek
Od lewej:
Bartłomiej Serwin, Filip Kalita, Łukasz
Kiełbik, Antoni Zachara, Karol Kalita,
Aleksandra Kuczek.
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Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Września 1939 r. w Radłowie
Wychowawca klasy I a - mgr Urszula Szczupał
Od lewej rząd pierwszy:

Emil Żaba, Dawid Nytko, Aleksandra
Leśniowska, Aneta Piotrowska, Maciej Bieryt.
Od lewej rząd drugi:

Zuzanna Łoś, Maciej Nowak, Julia Kluza,
Liwia Gołas.
Od lewej rząd trzeci:

Karolina Hamelik, Bartosz Padło, Marcin
Marmol, Julia Szczotka, Karolina Szczotka,
Lilianna Kozioł.
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Września 1939 r. w Radłowie
Wychowawca klasy I b - mgr Danuta Kozioł
Od lewej rząd pierwszy:

Mateusz Rojek, Nadia Barwacz,
Maksymilian Łącki, Mateusz Kania.
Od lewej rząd drugi:

Paweł Palej, Wojciech Czekański, Hubert
Padło, Krzysztof Tatarczuch.
Od lewej rząd trzeci:

Gabriela Kozioł, Zuzanna Kobos, Laura
Kędzior, Julia Czuj, Aleksandra Jewuła.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Akcji III Most w Przybysławicach
Wychowawca - mgr Dorota Pochroń
Dyrektor - Tadeusz Seremet
Od lewej:
Julia Wielbłąd, Zuzanna Romanowska,
Julia Małek, Nikola Gucwa, Anna
Wielbłąd.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny w Niwce
Wychowawca - mgr Klaudyna Kochańczyk
Od lewej:
Jan Liber, Michał Szabla, Hubert Małochleb, Emilia Nowak, Szymon Malik, Tomasz Drelicharz, Oliwier
Krzemiński, Julia Kozioł, Gabriela Kozioł, Kacper Choczyński, Olaf Burkiewicz, Szymon Padło, Maksym
Burkiewicz, Krystian Szulik, Mateusz Skowroński.
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PIERWSZAK! JAK TO DUMNIE BRZMI
20 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Radłowie odbyła się
uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. Na ten dzień wszystkie dzieci
czekały z utęsknieniem. Ochoczo uczyły się wierszy i piosenek. Kiedy wreszcie nadeszła ta chwila, pierwszoklasiści przyszli do szkoły odświętnie ubrani.
Towarzyszyli im rodzice i rodzeństwo. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: burmistrz Radłowa
Zbigniew Mączka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Radłowie Barbara Marcinkowska,
dyrektor szkoły Marek Urbanek,
wicedyrektorzy Piotr Malec oraz
Małgorzata Wójcik. Obecni byli też
uczniowie klas drugich i trzecich
z wychowawczyniami oraz sześciolatki z przedszkola. Uroczystość
otworzyła przewodnicząca SU. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali część artystyczną, która
przerywana była gromkimi
brawami publiczności. Po
wypiciu „napoju mądrości
i odwagi”, złożyli ślubowanie. Ślubowali być dobrymi
Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom. Tekst ślubowania odczytał wicedyrektor szkoły Piotr
Malec. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły
Marek Urbanek dokonał
symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję
cię na ucznia tej szkoły”mówił, dotykając ołówkiem swoich podopiecznych. W tym roku po
raz pierwszy przysięgę
złożyli też rodzice, deklarując, że będą wspierać swoje dzieci,
uważnie ich słuchać
i kochać bezwarunkowo. Na zakończenie
uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Dyrektor szkoły
gratulował uczniom
pięknego
występu,
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a rodzicom – utalentowanych dzieci.
Burmistrz Radłowa życzył dzieciom
sukcesów w nauce, a rodzicom zadowolenia z pociech. Życzenia uczniom
złożyła też dyrektor GCKiC i obdarowała ich
s ł o d yc za mi. Kuferki
pełne
s ł o d ko ś c i
otrzymali również
od rodziców. Wy-

chowawczynie wręczyły dzieciom
pamiątkowe dyplomy. Zwieńczeniem
uroczystości był słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Ten
dzień na pewno długo pozostanie
w pamięci pierwszoklasistów.
Danuta Kozioł
Fot. Anna M. Kędzior
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MUZYcZNE TALENTY NA ZDROchEcKIEJ ZIEMI
Czytając biografie wielu gwiazd muzyki rozrywkowej,
niejednokrotnie dowiadujemy się, że pierwsze sukcesy estradowe odnosiły one na szkolnych akademiach czy konkursach. Już wtedy były zauważone i odbierały pierwsze
zawodowe szlify. Może i wśród uczestników konkursu Piosenki Anglojęzycznej, organizowanego przez Niepubliczną
Szkołę Podstawową w Zdrochcu, znajdzie się taka wschodząca gwiazdka?
Na pewno zdjęcia z jego przebiegu
zachowamy w naszej szkolnej kronice, bo nigdy nie wiadomo, kiedy
ktoś z naszych gości zostanie sławny. A potencjał, jak sami widzieliśmy,
a raczej słyszeliśmy, wydaje się być
duży. W tym roku do rywalizacji
stanęło 13 uczniów. Jury pod przewodnictwem burmistrza Zbigniewa
Mączki oceniało artystów w dwóch
kategoriach wiekowych: klasy I-III
i IV –VII. W składzie komisji znalazł
się oczywiście ekspert od języka angielskiego, bo nie tylko umiejętności
wokalne, ruch sceniczny czy choreografia, ale przede wszystkim opanowanie tekstu, poprawna wymowa,
akcentowanie
miały wpływ
na ostateczną
ocenę. I tak
po
wysłu-

chaniu wszystkich
uczestników uznano, iż język angielski wszyscy znają śpiewająco.
Jednak zasady konkursu jak
zawsze są nieubłagane i trzeba
było przyznać miejsca. Jury
dość długo obradowało, dobrze, że w przysłowiowym
zanadrzu mieliśmy występ
naszych przedszkolaków (mikrofon też na nich działał jak
magnes), bo świetnie rozładował atmosferę finałowego napięcia. Wreszcie padły wyniki: w kategorii klas młodszych
pierwsze miejsce zajął Hubert
Małochleb z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Niwce, drugie
przypadło Kamili Migdał ze Szkoły
Podstawowej w Zabawie; na trzecim
uplasowała się Julia Gdowska ze
Szkoły Podstawowej w Ilkowicach. Pierwsze miejsce
w kategorii klas starszych
wywalczyła Julia Fudalej ze Szkoły Podstawowej
w Woli Radłowskiej, drugie
zajęła Natalia Kumięga ze
Szkoły Podstawowej w Ilkowicach, trzecia lokata przypadła Mateuszowi Gajowemu
z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Niwce.
Sądząc po oklaskach, werdykt
komisji
pokrywał się z oczekiwaniami widowni.
Zwłaszcza
pierwsze miejsca

nie budziły wątpliwości, wszystkich
bowiem urzekł „czarny” głos Julki,
a ruch sceniczny Huberta w niejednym sercu wzbudził nutkę zazdrości.
Nagrody były solidne. Wszystkim
obecnym na konkursie: uczestnikom,
rodzicom, nauczycielom, mieszkańcom, sołtysom, radnym, dyrektorom
szkół, a przede wszystkim włodarzowi Gminy Radłów panu Zbigniewowi Mączce bardzo jesteśmy
zobowiązani i wdzięczni, że znaleźli wolną chwilę w ten piątkowy
wieczór i chcieli się z nami dobrze
bawić. Pani dyrektor Paulinie Piotrowskiej oraz szkolnym anglistkom,
Katarzynie Grześkiewicz i Aleksandrze Laskowskiej-Bogusz należą się
szczególne podziękowania za trud
włożony w przygotowanie imprezy.
Do zobaczenia za rok!
Barbara Kruk
Fot. Anna M. Kędzior

35

RADŁO NR 4/2017 (46)

TULIMISIE, cZYLI KLUB SENIORA
W SIEDLcU DZIEcIOM
Mówi się, że dobro powraca. To stare porzekadło nabiera realnego, pięknego wymiaru, kiedy poświęca się swój czas i energię, robiąc coś dobrego we
własnym lokalnym środowisku. Jeszcze bardziej wzrusza i motywuje, kiedy
działa się na rzecz dzieci.
Seniorzy z Klubu Seniora w Siedlcu
przez kilka ostatnich miesięcy pracowali nad własną akcją wolontariacką
„TULIMISIE – Seniorzy Dzieciom”.
Pod tą wdzięczną nazwą kryją się
przytulanki/poduszki dla dzieci, których zadaniem jest zapewnić spokojny i bezpieczny sen. Akcja ta odbywała się w ramach konkursu „Działaj
z nami seniorami”, którego organizatorem jest Regionalne Centrum
Wolontariatu w Krakowie. Swojego
honorowego patronatu udzielił jej
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Radłów pan Zbigniew Mączka.
Seniorzy pracowali przez kilka
ostatnich miesięcy, szyjąc i dekorując przytulanki dla najmłodszych,
brali także udział w szkoleniach –
w tym 3-dniowej wizycie studyjnej
w Warszawie.
W dniu 19 października obyły się
dwa pierwsze spotkania podsumowujące projekt. Na początek seniorzy spotkali się z pracownikami
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
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cy Społecznej w Radłowie, na ręce
których część przygotowanych upominków – tulimisiów, aby za sprawą pracowników socjalnych i asystentów rodzin trafiły do najbardziej
potrzebujących dzieci. W kolejnej
części spotkali się z przedszkolaczkami z Niepublicznego Przedszkola
w Zdrochcu, które także obdarowane zostały tulimisiami. Spotkaniu
towarzyszyły wspólne zabawy, które
dorośli przygotowali dla dzieci oraz
poczęstunek.
26
października
miał
miejsce wielki finał senioralnej akcji wolontariackiej – TULIMISIE. Seniorzy z Klubu Seniora
w Siedlcu, wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie wraz z wychowawcami,
dzieci z terenu Gminy Radłów, rodzice oraz zaproszeni goście spotkali się
w Centrum Kulturalnym w Łęce Siedleckiej by wspólnie świętować. Był
to niezwykły czas wspólnej zabawy
i niezapomnianych emocji. Byliśmy
świadkami szczerej, autentycznej

dziecięcej radości i wdzięczności. Seniorzy zadbali o każdy szczegół. Salę
udekorowaną w rustykalnym styluna wzór magicznego lasu ogrzewało
ciepło kominka. Na stołach na dzieci
czekały własnoręcznie przygotowane
słodkości. Całości dopełniały wspólna zabawa, słodkie pyszności oraz
cudowna rodzinna atmosfera.
Świat naszych seniorów nie kończy się na życiu rodzinnym czy
spotkaniach towarzyskich naszego
klubu. Mają tyle energii, tyle pomysłów i cennego doświadczenia,
które wciąż warto wykorzystywać
- zwłaszcza kiedy społeczny odzew
jest tak pozytywny, a radość tych,
którym pomagamy, tak wielka. Bez
względu na wyniki konkursu nasi seniorzy już czują się wygranymi. Kapitula naszych 92 maleńkich oceniających wręczyła seniorom największą
z możliwych wygranych – swoją
szczerą radość i wdzięczność. Tulimisie są z dziećmi co noc. Zawsze,
gdy jest ciemno i zawsze, gdy w małym serduszku pojawia się niepokój.
Mogą utulić i ukoić zawsze, gdy jest
potrzeba. Było warto!
Edyta Kożuch
Fot. Anna M. Kędzior
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WIZYTA
śWIETEgO
MIKOŁAJA

Święty Mikołaj to jedna z najbardziej znanych postaci na świecie z niecierpliwością jest oczekiwany
przez wszystkie dzieci i nie tylko.
Podobnie jak w roku ubiegłym,
6 grudnia 2017 r. do Radłowa zawitał
Św. Mikołaj wraz ze swymi pomocnicami - śnieżynkami. Święty od samego rana odwiedzał i wręczał prezenty przedszkolakom z naszej gminy.
Po południu, kiedy Mikołaj wjechał
bryczką na radłowski rynek, rozpoczął się przepiękny pokaz sztucznych
ogni. Następnie wszystkie zgromadzone dzieci w orszaku przeszły do remizy OSP w Radłowie, gdzie Święty
rozdał grzecznym dzieciom prezenty.
W tym dniu Mikołaj miał bardzo dużo
pracy, musiał jeszcze odwiedzić Dom
Kultury w Marcinkowicach, gdzie
z utęsknieniem czekała na niego kolejna gromada grzecznych milusińskich.
Niewątpliwie dla każdego dziecka (i nie tylko dziecka) był to jeden
z najprzyjemniejszych dni w ciągu
roku, a Mikołaja do Radłowa zapraszamy już za rok!
Monika Piekarz
Fot. Anna M. Kędzior
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PRZEDśWIąTEcZNE SPOTKANIE W ZABAWIE
W niedzielę 17.12.2017 r. Publiczne Przedszkole w Zabawie w tamtejszym Domu Strażaka zorganizowało przedświąteczne spotkanie
dla przyjaciół placówki i wszystkich mieszkańców zabawskiej parafii.
Tego dnia atrakcji nikomu nie zabrakło.
Wchodzących do budynku, licznie
przybyłych gości witała Królewna
Śnieżka wraz z krasnoludkami, którzy zapraszali do degustacji pierniczków, rogalików i wspaniałych,
smacznych ciast. Spotkanie swoją
obecnością zaszczycili m.in. burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka,
radny powiatowy Marek Podraza
oraz ks. proboszcz Zbigniew Szostak.
W czasie spotkania rodzice przedszkolaków ponownie zaprezentowali
spektakl „Królewna Śnieżka”, który
swoją premierę miał 6 grudnia br.
z okazji Mikołajek. Mamy
i tatusiowie przedszkolaków samodzielnie napisali scenariusz, zadbali
o scenografię i oprawę
muzyczną
inscenizacji,
wypożyczyli stroje oraz
sami zostali aktorami.
Grali z dużym wyczuciem i potrafili wczuć się

w swoje role. Przedszkolaki z przejęciem i wielką
radością oglądały swoich
rodziców na scenie. „Królewna Śnieżka” przeniosła wszystkich w cudowny
świat bajek i pozwoliła na
moment zapomnieć o szarej
rzeczywistości. Przedstawienie bardzo spodobało się dzieciom, jak
i pozostałym widzom, ponieważ
gromkim brawom nie było końca.
Dodać należy, że nie było to pierwsze przedstawienie w wykona-

niu rodziców przedszkolaków –
w czerwcu, z okazji Dnia Dziecka,
rodzice wystąpili dla swoich pociech w bajce „Czerwony kapturek”.
Następnym
punktem
spotkania
był występ samych przedszkolaków, które na scenie zaśpiewały
piosenki oraz recytowały wierszyki o tematyce Bożego Narodzenia.
W czasie spotkania można było nabyć różnorakie ciasta oraz świąteczne kartki i stroiki.
Ten wspólnie i radośnie spędzony
czas był wyjątkowy, a jego zwieńczeniem
było
wspólne kolędowanie wszystkich
przybyłych gości.
Kto nie był, niech
żałuje!
Monika Piekarz
Fot. Lidia Dobek
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WIgILIJNE SPOTKANIE MIESZKAŃcóW
gMINY RADŁóW
17 grudnia 2017 r. już po raz siódmy odbyła się „Wigilia na Radłowskim Rynku”. Jak co roku nie zabrakło
świątecznych życzeń, dzielenia się opłatkiem, występów, wspólnego śpiewania kolęd oraz degustacji potraw
bożonarodzeniowych.
W
świąteczny
nastrój
wprowadził uczestników chór Gaudete śpiewając kolędy razem
z przybyłymi na radłowski rynek
mieszkańcami gminy. Następnie
burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka wraz z przewodniczącym Rady
Miejskiej Piotrem Kaperą oraz proboszczem radłowskiej parafii ks. Januszem Maziarką złożyli wszystkim
mieszkańcom świąteczne życzenia.
Po wspólnym łamaniu się opłatkiem
nastąpił finał oraz ogłoszenie wyników w gminnym konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzenio-

wą.
Po ogłoszeniu i rozdaniu nagród na
scenie pojawiły się lokalne zespoły
oraz miejscowi artyści. Prezentując
polskie oraz zagraniczne kolędy na

scenie wystąpili najmłodsi uczniowie ze szkoły podstawowej w Niwce.
Tradycyjny program kolędowy przedstawił Zespół Regionalny Biskupianie, natomiast niecodzienne aranża-

Wyniki konkursu
W kategorii klas I – III
I miejsce dla WIKTORII TOKARSKIEJ ze szkoły w Woli Radłowskiej.
II miejsce dla OLIWII GUZY ze szkoły w Biskupicach Radłowskich.
III miejsce dla KLAUDII KUCZEK ze szkoły w Biskupicach Radłowskich.
WYRÓŻNIENIA dla:
ROZALII BURZAWY, JAKUBA GARNCARZA ze szkoły w Zabawie.
MARII RODAK, AGNIESZKI CZADER ze szkoły w Woli Radłowskiej.
MAKSYMILIANA KONOPA ze szkoły w Przybysławicacwh.
W kategorii klas IV-VI
przyznano dwa I miejsca dla szopek wykonanych przez KAROLINĘ
URBAN oraz EMILIĘ PTAŚNIK ze szkoły w Zabawie.
II miejsce dla szopki wykonanej przez KLAUDIĘ STARZYK i KATARZYNĘ KOSMAN ze szkoły w Biskupicach Radłowskich.
III miejsce dla TOMASZA STROJNEGO ze szkoły w Zabawie.
W kategorii gimnazjów
I miejsce dla MAŁGORZATY STROJNEJ ze szkoły w Radłowie.
II miejsce dla KAROLINY PTAŚNIK ze szkoły w Zabawie.
III miejsce dla ANNY GARNCARZ ze szkoły w Zabawie.
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cje polskich kolęd mogliśmy usłyszeć
w wykonaniu duetu Rafał Traczyk i Jakub Kuczek. Na zakończenie wigilii
kierownik Placówki Wsparcia Dziennego p. Edyta Kożuch ogłosiła wyniki
oraz rozdała nagrody w finale konkursu „Rodzinka wszystko gra”.
Oprócz występów na scenie, przybywający na radłowską wigilię mogli skosztować świątecznych potraw
przygotowanych przez Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych „Efekt” z Wał
Rudy, Stanisława Domareckiego, Klub
Seniora z Radłowa, KGW z Woli Radłowskiej, grupę wieńcową z Brzeźnicy, Restaurację Radłowską oraz proboszcza parafii Radłów. Przybyli na

radłowski rynek
mieszkańcy gminy mogli zakupić również świąteczne
ciasta oraz nabyć bożonarodzeniowe
ozdoby wykonane przez lokalnych
twórców oraz uczniów z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie.
Rafał Traczyk
Fot. Maksymilian Pochroń
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„JEST TAKI DZIEŃ BARDZO
cIEPŁY, chOć gRUDNIOWY…”
To dzień Wigilii, poprzedzający Święta Bożego Narodzenia, który w naszej
polskiej tradycji oznacza spotkania rodzinne, wspólną wieczerzę, składanie
życzeń, łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, a wszystko w atmosferze
życzliwości, radości i zgody.
Biskupice Radłowskie są wsią, w której od lat, kultywując tę piękną tradycję, organizowana jest wiejska Wigilia. I w tym roku zorganizowano
to piękne przedświąteczne spotkanie
dla wszystkich mieszkańców naszego
sołectwa. Inicjatorami i sponsorami
uroczystości byli: sołtys wsi Kazimierz Sarnecki, proboszcz miejscowej parafii ks. Marek Bach, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Radłowie oraz dyrekcja, nauczyciele i rodzice dzieci z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich.
Do Domu Kultury bardzo licznie
przybyli, często z całymi rodzinami, mieszkańcy wsi, aby spędzić ten
wieczór przy suto zastawionym stole,
w gronie przyjaciół, sąsiadów i znajomych. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość goście: burmistrz
Miasta i Gminy Radłów Zbigniew
Mączka, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Radłów Piotr Kapera,
radny powiatu Marek Podraza, dyrektor GCKiC w Radłowie Barbara
Marcinkowska. Spotkanie rozpoczął
sołtys Biskupic, składając wszystkim
życzenia świąteczne i noworoczne.
Do nich dołączyli ciepłe słowa burmistrz
Zbigniew
Mączka
oraz pan Piotr Kapera. Głos zabrał także
pan Marek Podraza.
Po wystąpieniach gości swój program zaprezentowała Grupa
Kolędnicza „Herody”
z Zespołu Regionalnego Biskupianie oraz
dwie kolędy zaśpiewała Dominika Kocoń.
Występujący otrzymali gromkie brawa.
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Główną część uroczystości rozpoczął
ks. proboszcz Marek Bach, odmawiając stosowną modlitwę i poświęcając
opłatki, którymi zebrani mieli się połamać. Życzeniom, serdecznościom
i uściskom nie było końca. Nie było
skłóconych, zwaśnionych, wszyscy
wszystkim składali życzenia. Oby
ta atmosfera wzajemnej życzliwości stała się codziennością w całym
2018 roku. Na zakończenie spotkania
wszyscy zasiedli do wigilijnej wieczerzy przygotowanej przez panie
z zespołu Biskupianie. Dziękujemy.
Elżbieta Wiśniewska-Woźniczka
Fot. Paulina Marcinkowska
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OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
W zESPOLE SzkÓŁ W RADŁOWIE
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku. O doniosłości tego
święta w szczególny sposób przypomnieli uczniowie Zespołu Szkół w Radłowie wystawiając na scenie „Opowieść wigilijną” na motywach tekstu Karola
Dickensa.
Kostiumy oraz scenografia sprawiły,
że widz mógł przenieść się w czasie do Londynu z końca XIX wieku. W postaci bohaterów wcielili się
uczniowie klas 5a i 5b, natomiast rolę
zgorzkniałego samotnika i nieczułego na krzywdę innych Ebenezera
Scroodge’a odegrał Dominik Szara.
Wokalnie przedsięwzięcie wsparły
Łucja Seremet oraz Daria Żurowska.
Spektakl utrzymany został w niezwykłym, cudownym klimacie świąt,
który mąciły momentami wizyty poszczególnych duchów.
„Opowieść wigilijna” Karola Dickensa w adaptacji i wykonaniu naszych
uczniów była pełna subtelnego humoru, refleksji i wzruszeń. Wyraziste
postaci i magia towarzysząca perypetiom Scrooge’a, który musi rozliczyć
się ze swoimi lękami, zachwyciły

zebraną na sali widownię. Nieoczekiwani goście odkryli przed bohaterem
smutną prawdę, której w efekcie stawił czoło i zmienił swoje dotychczasowe życie na lepsze.
Scenariusz przedstawienia i tekst piosenki napisały nauczycielki:
Danuta Sygnarowicz i Dorota Stono.
Fot. Anna M. Kędzior
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cODZIENNOść I STYcZNIOWE ZMIANY
W SPWD
Ostatni kwartał to dla placówki czas wielkich przygotowań do nadchodzących zmian, czas intensywnej pracy i twórczej zabawy. Co takiego robimy?
Wyzwalamy twórczą energię…
Wszystko co magiczne i tajemnicze
budzi ciekawość, inspiruje i rozbudza naszą wyobraźnię. Dlatego też
w ostatnim czasie sceneria placówki
przypomina magiczny las, niczym
z krainy baśni. Wszystko za sprawą
twórczych zajęć dla dzieci. W powietrzu unosi się zapach pomarańczy, goździków i cynamonu. Wszędzie mnóstwo drewnianych krążków,
błyszczących reniferów, brokatowych
kuleczek i farby akrylowej
imitującej śnieżną pierzynkę. W naszej pracowni powstają drewniane wianuszki, przepiękne anioły, czy
ocieplane ceramiczne kubeczki w pluszowych „sweterkach”.
Realizowane w placówce
zajęcia artystyczne stwarzają idealne warunki dla dziecięcej ekspresji twórczej.
Co ważne, ekspresja dziecka stanowi odbicie jego sposobu rozumienia świata. Wzmacnia miejsca raz jeszcze serdecznie dziętakże procesy poznawcze i emocjo- kujemy za pomoc i zaangażowanie!
nalno-motywacyjne. Ekspresja ta jest
naturalną potrzebą i koniecznością Oswajamy konflikty
zapewniającą pełny rozwój dziecka. W pracowni edukacyjnej natomiast
Jej „efekty uboczne” to przepiękne „oswajamy” dziecięce konflikty. Syprace, którymi nasze dzieci obdaro- tuacje konfliktowe są nieodłącznym
wują najbliższe osoby. Co najważ- elementem życia tak dorosłych, jak
niejsze natomiast – dzieci kochają i dzieci. My dorośli z reguły mamy
twórcze zajęcia, które na stałe wpisa- wypracowane własne mechanizmy
ły się już do naszego programu pracy. obronne. Dzieci przeżywają konflikty dużo mocniej, często ich nie
Bawimy się…
rozumieją i doświadczają związaW ostatnim czasie placówkę od- nego z tym poczucia krzywdy czy
wiedziły także wróżki, elfy, piraci niesprawiedliwości. Dlatego właśnie
i księżniczki. Wszystko za spra- w ramach zajęć psychoedukacyjnych
wą balu andrzejkowego, który miał dzieci poznają tajniki mediacji, uczą
miejsce w dniu 29 listopada. Wycho- się wyrażać własne potrzeby oraz
wawcy zadbali o atrakcje dla dzieci rozwiązywać sytuacje problemowe.
natomiast niezastąpieni rodzice przygotowali pyszny poczęstunek. Z tego
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Rozwijamy się – dofinansowanie
dla placówki
To już ostatnie chwile placówki działającej w obecnej formie. Projekt
pod nazwą „Prowadzenie placówki
wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej - dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Radłów w latach 2018–2020”
złożony przez Gminę Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS,
otrzymał dofinansowanie w wysokości 861 310,20 zł i został zatwierdzony przez Komitet
Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020. Działalność obecnie prowadzonej na zlecenie Gminy
Radłów placówki dobiega
końca z dniem 31.12.2017r.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od nowego
roku w Radłowie powstanie
placówka wsparcia dziennego zapewniająca szerszą
i atrakcyjniejszą ofertę zajęć oraz lepsze warunki lokalowe dla
podopiecznych. Już w styczniu placówka przejdzie generalny remont,
zyskując nową powierzchnię oraz
bardziej przestronne i komfortowe
wnętrza – przystosowane do potrzeb
dzieci niepełnosprawnych. Zapewniona zostanie także szersza oferta
pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, socjoterapeutycznej oraz atrakcyjne zajęcia
rozwojowe dla dzieci.
Najlepsze działania przeciw przemocy w Małopolsce
Z radością przyjęliśmy także wiadomość, ze nasza organizacja otrzymała honorową nagrodę - I miejsce za
najlepsze działania przeciw przemocy w Małopolsce, przeprowadzone
w Gminie Radłów - z rąk Komendanta Wojewódzkiej Policji w Kra-
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kowie insp. Roberta Strzeleckiego,
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka oraz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Wio-

letty Wilimskiej. Wręczenie nagród miało miejsce
w trakcie XV wojewódzkiej konferencji poświęconej przeciwdziałaniu prze-

mocy w rodzinie pn. „Czy przemoc
ma płeć? O potrzebie uwzględniania kwestii płci w realizacji działań
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. To dla nas wielkie
wyróżnienie i motywacja do dalszej
pracy.
Edyta Kożuch

MELOMALUchY – DZIEcI I MUZYKA
W Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich 19 listopada 2017 r. odbyło się
spotkania z muzyką klasyczną.
Piękny i niepowtarzalny koncert zagrali muzycy zespołu
Arso Ensemble, który tworzą koncertmistrzowie i soliści
Orkiestry Filharmonii
Podkarpackiej
im. A. Malawskiego w Rzeszowie –
skrzypkowie Robert
Naściszewski i Orest
Telwach, wiolonczelistka Anna Naściszewska oraz kontrabasista Sławomir Ujek. Muzycy
zabrali wszystkich przybyłych do
domu kultury w niepowtarzalną
„muzyczną podróż”. Występ orkiestry oraz zabawy muzyczne
poprowadziła Anna Podkościelna-Cyz – muzyk, miłośniczka
dzieci, wiolonczeli i dobrych
dźwięków.
Dzieci dowiedziały się, skąd bierze się muzyka, jak się ją robi,
co w niej słychać i jak słuchać,

żeby była fajna. Podczas koncertu młodzi
słuchacze zostali zaproszeni do wspólnej
zabawy, konkursów,
a także gry na instrumentach.
Dzieci usiadły pomiędzy muzykami, tak
aby mogły z bliska

zobaczyć instrumenty i grę profesjonalnego zespołu.
Głównym partnerem spotkań z cyklu
Melomaluchy jest Grupa Azoty. Program dofinansowany jest ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
(red.)
Fot. Anna M. Kędzior

45

RADŁO NR 2/2017 (44)

WYSTAWA TWóRcZOścI SENIORóW
Biblioteka - według niektórych - to
muzeum lub skansen książek. Tak
twierdzą jednak ci, którzy biblioteki
nie odwiedzają. Nasza niewielka, ale
nowocześnie urządzona książnica jest
prężnie działającą placówką kultury,
przez co jest miejscem spotkań różnych grup społecznych, m.in. seniorów.
Właśnie przy bibliotece działa Klub
Seniora „Złoty Krąg”. Biblioteka
organizuje seniorom wolny czas.
Oprócz cyklicznych spotkań (w każdy wtorek), odbywają się wycieczki
turystyczne, wyjazdy do kina, teatru,
a także potańcówki. Seniorzy wspierają naszą placówkę w działalności
kulturalnej, a także pracują jako wolontariusze.

W Domu Kultury w galerii „Biskupianka” otworzona została wystawa
prac seniorów pt. ”Jesień życia”.
Ręcznie wykonane przez seniorów
prace można oglądać w godzinach
pracy Domu Kultury. Warto tu zajrzeć!
Marta Marcinkowska
Fot. Zbigniew Marcinkowski

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTEcE
W środę 26 września biblioteka gościła grupę przedszkolaków wraz z wychowawczynią
panią Renatą Trytek z Publicznego Przedszkola w Radłowie.
Tematem spotkania było zapoznanie dzieci z biblioteką,
bowiem dla niektórych była
to pierwsza wizyta w domu
książki. Nasi goście zwiedzili placówkę, dowiedzieli się,
co należy zrobić, aby stać się
czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachowywać i jak dbać

o książki. W czasie spotkania przedszkolaki wykazały się niezwykłą zna-

jomością bajek i ich bohaterów,
aktywnie uczestniczyły w zajęciach oraz z uwagą i skupieniem
wysłuchały bajeczki Wiesława
Drabika pt. „Chore kotki”. Na
zakończenie dzieci otrzymały
w prezencie kolorowe zakładki
do książek i słodką niespodziankę. Żegnając się zapewniały, że
przyjdą ponownie, tym razem
z rodzicami, by zapisać się do
biblioteki i wypożyczyć książki.
Katarzyna Baran
Fot. Zbigniew Marcinkowski

cIEKAWE WYDAWNIcTWA OD AgORY
W ramach udziału radłowskiej biblioteki w ogólnopolskiej akcji „Paczka
literacka”, główna biblioteka oraz
trzy filie: w Biskupicach Radłowskich, Marcinkowicach i Wał-Rudzie
wzbogaciły się o zestawy wartościowych publikacji oraz audiobooków,
które można już wypożyczać. Zbiory
bibliotek wzbogaciły się o 84 książki
i 8 audiobooków, o łącznej wartość
46

3,5 tysiąca złotych. Bardzo polecamy interesujące nowości
wydawnicze i zapraszamy do
ich wypożyczeń!
Organizatorem akcji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, a darczyńcą
publikacji Wydawnictwo Agora
SA.
Zbigniew Marcinkowski
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MALARSTWO DUDY I MUZYKA PRESLEYA
W RADŁOWSKIM RATUSZU
Na spotkanie pod nazwą „Ratusz
pełen kultury” złożyły się: otwarcie wystawy „Malarstwa na korze”
Edwarda Dudy z Krakowa, prezentacja wiersza Józefa Olchawy
„W radłowskim parku”, w wykonaniu Kacpra Gajdura, interesu-

jące słowa o książce Agnieszki Seremet oraz koncert Andrzeja El
Gduli z Krakowa, który od lat na
scenie wciela się w postać Elvisa
Presleya i w sposób niezwykle subtelny interpretuje utwory legendarnego króla rock and rolla.
Goście spotkania zwrócili się
w szczególności do młodzieży, by pomimo
wielu trudności
życiowych, dostrzegać, rozwijać swoje talenty oraz spełniać
własne marzenia
i pasje.

W spotkaniu wzięła udział młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Radłowie, a także mieszkańcy Miasta i Gminy Radłów.
Katarzyna Baran
Fot. Zbigniew Marcinkowski

DZIEŃ PLUSZOWEgO MISIA
Biblioteka Publiczna w Biskupicach Radłowskich była organizatorem, już po raz kolejny, uroczystych obchodów „Dnia Pluszowego
Misia”. Było barwnie, edukacyjnie,
humorystycznie i bardzo wesoło.
Grupa seniorów ze „Złotego kręgu” przedstawiła sztukę teatralną pt.
„Urodziny u Misia”.
Już na korytarzu dzieci zapraszał do zabawy
„misiowy” plakat, jak
również misie - maskotki
przyniesione
przez przedszkolaków
oraz pomysłowe misiowe opaski na głowę,
wykonane przez panie
przedszkolanki.
Po występach seniorzy świetnie bawili się
z dziećmi, śpiewając i tańcząc przy
ulubionych misiowych piosenkach.
Jak na urodzinach bywa, nie zabrakło

też życzeń dla „misia” i tortu ze słodyczami.
Urodziny „misiowe”
upłynęły w bardzo
sympatycznej i wesołej atmosferze. Dostarczyły wszystkim
dzieciom wielu za-

bawnych wrażeń, a dorosłym, występującym w roli aktorów, słodkich
wspomnień chwil z dzieciństwa.

Dziękujemy przedszkolakom i dzieciom za dobrą i wesołą zabawę, a aktorom – seniorom za twórczą pracę.
Jesteście znakomici.
Podziękowania należą się też pani
Marcie Ziejka za okazaną pomoc
przy realizacji projektu.
Wykonawcy przedstawienia: Stanisława Tracz (sufler), Maria Zielińska
(Misiu), Lucyna Kosman (Kocur),
Barbara Ziejka (Pajacyk), Marta
Ziejka (scenografia) i Marta Marcinkowska (Lala).
Marta Marcinkowska
Fot. Zbigniew Marcinkowski
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RADŁOWSKI PODRóŻNIK

ZDOBYWcą śWIATOWYch SZcZYTóW
„PODRÓŻOWANIE – POZOSTAWIA CIĘ BEZ SŁÓW, A POTEM ZAMIENIA W GAWĘDZIARZA…”
/Ibn Battuta/

PAWEŁ MOLCZYK mieszka w Niwce. Tutaj się urodził i wychował. Od
najmłodszych lat interesował się sportem. Na początku była piłka nożna
w wydaniu amatorskim. Przygoda
ze sportem zawodowym zaczęła się
w VIII klasie szkoły podstawowej,
gdzie brał udział w wielu zawodach
i dyscyplinach sportowych.
- Ja zawsze miałem predyspozycje
wytrzymałościowe. Podczas biegów
przełajowych w Pleśnej zwrócił na
mnie uwagę śp.
Emil
Wzorek.
Dzięki
niemu
rozpocząłem regularne treningi
Acocangua 6962m, luty 2012 r.
w sekcji lekkoatletycznej Unia
życiowymi są Azotowych w Tarnowie, gdzie obecTarnów. W 1987r.
sport - zwłasz- nie pracuję. W pracy poznałem grupę
nasza
szkoła
cza bieganie osób uprawiających turystykę górską,
podstawowa osiągnęła wielki sukces oraz podróże. Do dnia dzisiejszego zrzeszonych w Polskim Towarzystwie
lekkoatletyczny „sztafeta olimpijska” zdobył 40 szczytów europejskich Turystyczno - Krajoznawczym. To oni
i dotarliśmy do szczebla centralnego państw, m.in.: Mont Blanc, Du- zarazili mnie pasją podróżniczą. Roz(Mistrzostwa Polski Szkół Podstawo- fourspitze, Montanha de Pico na poczęły się wspólne wyjazdy w góry.
wych), a w biegu finałowym w Czę- Azorach czy Pico de Teide na Wy- Najpierw były to wyjazdy autokarostochowie zdobyliśmy brązowy medal spach Kanaryjskich. Zwiedził m.in.: we w góry całej Polski (Tatry, BieszMistrzostw Polski – mówi p. Paweł. Azję, Afrykę i Amerykę Południową. czady, Pieniny, Beskidy, Sudety) doPóźniej trafił do marynarki wofinansowywane przez zakład pracy.
jennej do Ustki. Była to jednostka Panie Pawle, jak to się zaczęło? Z czasem wyodrębniła się kilkunastoCSSMW (Centrum Szkolenia Mary- Gdzie Pan był i jak wyglądały osobowa grupa, dla której góry Polski
narki Wojennej), która preferowała przygotowania do tych podróży?
były za małe. Postanowiliśmy ruszyć
sport. – Brałem udział w każdych Moja przygoda z podróżozawodach sportowych. Największym waniem i turystyką górską
moim sukcesem tam było zdobycie zaczęła się w pracy. Po
złotego medalu na Mistrzostwach powrocie z wojska rozpoMarynarki Wojennej w porcie wo- cząłem pracę w Zakładach
jennym Gdynia-Oksywie w biegu
na 5000 m – wspomina p. Paweł.
Po powrocie z wojska rozpoczął
pracę w Zakładach Azotowych
w Tarnowie-Mościcach i do dnia
dzisiejszego codziennie do niej
dojeżdża na rowerze. Jest także
przewodnikiem górskim beskidzkim. Jego największymi pasjami
Szkocja, czerwiec 2009 r.
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Turcja i Iran, sierpień 2010 r.

w świat. Na początek wymyśliliśmy,
że będziemy zdobywać tzw. Koronę
Europy, czyli być w każdym europejskim kraju i wyjść na najwyższy
szczyt każdego państwa. Oczywiście
w miarę możliwości zwiedzać każdy
kraj. Wszystkie europejskie wyjazdy
organizowaliśmy sami. Zimą spotykaliśmy się w koleżeńskim gronie
przy winku i dyskutowaliśmy, gdzie
pojechać, jak tam się dostać, co zobaczyć, jakie szczyty górskie zdobyć
itp. Nie mieliśmy żadnych sponsorów, wszystko finansowaliśmy sami.
Zasada była jedna - jak najtaniej,
wygoda nie była najważniejsza. Jeździliśmy własnymi
samochodami, albo
lataliśmy samolotami - tanimi liniami
lotniczymi.
Czasami, aż trudno
uwierzyć, jak można tanio polecieć
samolotem, rezerwując lot kilka miesięcy wcześniej. Zawsze chcieliśmy jak
najwięcej zobaczyć,

niejednokrotnie przemieszczaliśmy
się między miastami nocą, żeby
cały dzień poświęcić na zwiedzanie.
Nocowaliśmy w namiotach, schroniskach, samochodach, nieraz pod
chmurką, hotele były rzadkością.
Podczas podróży samolotami zabieraliśmy tylko bagaż podręczny, tak było alpejskie, czyli Mont Blanc 4810
najtaniej. Niewiarygodne, jak dużo m n.p.m., Dufourspitze 4634 m
można spakować do 15-kg plecaka. n.p.m., Grozglockner 3794 m
Trzeba tylko umieć się spakować. Za- n.p.m., Mulhacen 3479 m n.p.m.,
sada była jedna, najpierw góry, potem Zugspitze 2962 m n.p.m., Triglav
zwiedzanie, zabytki. Organizując ta- 2864 m n.p.m., czy takie egzotyczkie wyjazdy z głową, naprawdę moż- ne jak Monthanha de Pico 2351
na dużo zaoszczędzić. Byłem prawie m n.p.m. na Azorach lub Pico de
we wszystkich krajach europejskich, Teide 3479 m n.p.m. na Wyspach
ale kilku mi Kanaryjskich. Oczywiście po zdojeszcze
bra- byciu tych gór maksymalnie wykokuje
(Rosja, rzystywaliśmy czas na zwiedzanie.
Białoruś czy Po Europie przyszedł czas na inne
Andora). Do kontynenty. Przypadkowo wyszukalidnia
dzisiej- śmy bardzo tani przelot tanimi liniami
szego
udało lotniczymi z Katowic przez Włochy
mi się zdobyć do Maroka. Polecieliśmy do Mara40 szczytów keszu, zdobyliśmy najwyższy szczyt
zaliczających Afryki Północnej leżący w górach
się do Korony Atlas Jabal Tubkal 4178 m n.p.m.,
Europy. W ko- zwiedziliśmy kilka miast, wędrolekcji mam te waliśmy z karawaną przez Saharę
n a j w y ż s z e Zachodnią z noclegiem na pustyni.
Podobnie było z Egiptem,
wyjście w góry Synaj (zdobycie góry Mojżesza, góry
św. Katarzyny) zwiedzenie
klasztoru św. Katarzyny,
miejsca gdzie wg Biblii
Mojżesz zobaczył gorejący
krzew, zwiedzanie Kairu,
piramid w Gizie, Sfinksa,
nurkowanie w rafie koralowej. Trochę strachu było
podczas wyjazdu do Iranu.
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Maroko, marzec 2011 r.
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Wiadomo, inna kultura, inna religia
- trafiliśmy tam w okresie Ramadanu,
trzeba się było pilnować. Zdobyliśmy tam wulkan Damawend 5626
m n.p.m., zwiedziliśmy kilka miast,
popływaliśmy w wodach Zatoki Perskiej. Podczas powrotu autokarem do
Istambułu, skąd mieliśmy samolot,
zdobyliśmy najwyższy szczyt Turcji Ararat 5165 m n.p.m., gdzie ma
znajdować się biblijna Arka Noego.

Niestety był to wyjazd, który bardzo wątpienia wyprawa na Acocangue
dużo kosztował, ale co tam! Raz się żyje! w Argentynie. Była to podróż koszZebrała się nas kilkuosobowa grupa towna, trudna technicznie, skomz całej Polski, spotkaliśmy się na lot- plikowana logistycznie (przeloty,
nisku w Warszawie i przez Londyn, noclegi) niebezpieczna, daleka, czaSan Paulo, Santiago de Chile dotar- sochłonna i na drugim końcu świata.
liśmy do argentyńskiego miasta Mendoza, gdzie po uzyskaniu odpowied- Czy chciałby się Pan przeprowanich zezwoleń ruszyliśmy w góry. dzić w któreś z miejsce, w którym
Zdobycie szczytu zajęło nam 10 dni. Pan był?
09.02.2012 r. moje nogi stanęły na Jedni wolą lato, inni zimę, ja jestem
najwyższej górze, na którą zdołałem zwolennikiem wiosny i jesieni. Podwejść. Sprzyjała nam pogoda, wi- czas moich podróży zwiedziłem jeddoki ze szczytu były niezapomniane. no takie miejsce, gdzie jest wieczna
Sprawiłem sobie piękny prezent uro- wiosna i jesień, lata nie są upalne,
dzinowy! Po zejściu ze szczytu udali- zimy ciepłe. Jest to Archipelag Wysp
śmy się do kurortu w Chile Vinia del Azory leżący na Atlantyku. Terytorialnie należą one do Portugali.
Byłem tam, ponieważ tam leży najwyższy szczyt Portugali. Dla mnie
klimat idealny. Są to wyspy wulkaniczne, bardzo żyzne, dużo zieleni.
Region ten słynie z wyśmienitych
serów. Są tam bardzo duże stada
krów, pastwiska nie są skażone
przemysłem. Jeśli ktoś w sklepie
zobaczy ser z Azorów, zapewniam
będzie pyszny. Ale tak naprawdę
nie ma jak w domu!

Zwiedził Pan tak wiele pięknych
miejsc, a gdzie się Panu najbardziej podobało i dlaczego?
Największym wyzwaniem było zdobycie najwyższego szczytu Ameryki
Południowej ACOCANGUI 6962
m n.p.m. leżącego w Andach
Argentyńskich. W 2012 r. chciałem zdobyć coś dużego, bo w tym
roku obchodziłem 40 urodziny.
Zainteresowałem tym wyjazdem
moich znajomych, jednak wszystkich przeraziły bardzo wysokie
koszty takiej wyprawy. Wiadomo,
każdy ma dom, rodzinę, a tutaj trzeba by wyciągnąć z kieszeni kilkanaście tyś. zł, a jest to góra zaliczana
do Korony Świata, gdzie co roku
ginie wiele osób. Cała wyprawa
trwa przynajmniej 3 tygodnie, wymaga kondycji i dużej wiary w sukces. Tylko
ok. 30%
c h ę t nyc h
dociera
na szczyt.
Przeszkodą
jest
wysokość
Azory, czerwiec
i warunki
2014 r.
pogodoMaar nad Pacyfiwe. Na tej
kiem - zwiedzawysokości
jest ok. 9% tlenu w powietrzu (nor- nie, odpoczynek i powrót do domu.
malnie np. na rynku w Radłowie jest Czy chce się Pan gdzieś jeszcze wy21%). Człowiek się dusi ale dzięki brać?
tyle
pięknych
miejsc
prawidłowej aklimatyzacji, czyli wol- Jest
nemu zdobywaniu wysokości w celu na świecie i w Polsce. Jeżeprzyzwyczajeniu organizmu do małej li tylko zdrowie pozwoli to tak.
ilości tlenu, szczyt ten można zdobyć. A gdzie to będzie, to czas pokaże.
Skontaktowałem się z Klubem Alpinistycznym Homohibernatus z Warsza- Jaka była najtrudniejsza podróż?
wy, który takie wyjazdy organizuje. Najtrudniejszą podróżą była bez
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Chciałby Pan odbyć podróż dookoła świata?
Kto by nie chciał! Ale
bądźmy realistami, to
dużo kosztuje. Chyba
zacznę grać w totolotka.
Nie nudzi się Panu to
podróżowanie?
Jak ktoś raz złapał
„bakcyla
podróżnika”, to nigdy się mu to nie znudzi.
Co skłoniło Pana do takich wyzwań?
Chęć poznania zakątków naszego świata i wielu ciekawych miejsc.
Chciałem osiągnąć coś w życiu.
Czy są takie miejsca, gdzie chciałby Pan wrócić?
Na razie ostatnim miejscem, które
zwiedziłem, była Islandia. Chętnie
bym tam jeszcze raz wrócił. Jest to
kraina ognia i lodu. Lodowce, wulka-

Sycylia, maj 2013 r.

ny, potężne wodospady, gejzery. Jedyna dobra droga, to droga dookoła
wyspy, cały środek to interior, gdzie
krajobraz jest księżycowy. Minusem
jest drożyzna, ceny zwalają z nóg,
dlatego postanowiliśmy przeprawić
się tam promem wraz z samochodem.
Rejs trwał prawie 3 dni. Samochód
był dla nas domem, cały wypakowany jedzeniem i sprzętem turystycznym. Zdobyliśmy tam najwyższy
szczyt Islandii - wulkan Hvannadalsnukur 2119 m n.p.m., objechaliśmy
całą wyspę, zwiedziliśmy dużo miast.

dzie. Czasami występowały bariery językowe - chociażby w Iranie,
gdzie praktycznie w żadnym języku obcym nie
można się porozumieć musiał wystarczyć język
uniwersalny na migi, gesty. Zawsze jeździliśmy
w kilka osób - względy
bezpieczeństwa. Zawsze
wykupowaliśmy polisy
ubezpieczeniowe. Na szczęście nigdy nie musieliśmy z nich korzystać.

Czy podczas swoich licznych wypraw spotkał Pan kogoś szczególnego?
Tak. Podczas wyprawy na Aconcaguę szczyt ten zdobywałem z dwiema osobami, które zdobyły Mount Everest.

Ile czasu trwała najdłuższa podróż?
Maksymalnie 3 tygodnie. Każdy
ma pracę, a ciężko o urlop na cały
miesiąc. Były to wyprawy na Skandynawię, w Andy oraz Islandię.

Co jest fajnego w podróżach?
Docieranie do niezwykłych miejsc,
przeżywanie
przygód,
zwiedzanie, poznawanie ludzi. I najważniejsze „podróże kształcą” – każda z wypraw nauczyła mnie czegoś
innego, prawie każda była inna.
Jak przebiegały podróże?
Zawsze był to wariant najtańszy, ale
najtaniej nie znaczy gorzej. Staraliśmy się niepotrzebnie nie wydawać
pieniędzy, a pułapki czyhają wszęSłowenia, sierpień 2006 r.
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dził nas pieszy patrol policji - wziął
nas za emigrantów. Po wyjaśnieniu
nie było problemów.
ISLANDIA.
Niby prosta sprawa, podjechaliśmy
samochodem do pierwszego tankowania, odludzie, stacja samoobsługowa, zapłacić można było tylko kartą.
Kartę mieliśmy, ale instrukcja obsługi tylko po islandzku. Po godzinie
udało się, bak pełny!

Potrafi Pan podać jedną najważniejszą rzecz, którą nauczyły Pana
wyprawy?
Czerpanie radości z życia. Ży- ACOCANGUA.
cie jest krótkie, a nic nie daje tyle Zdobywamy szczyt. Spotykamy
radości co spełnianie marzeń. starsze małżeństwo, mówią po
polsku. Okazuje się, że są z Tarnowa. Ale niespodzianka!
Może Pan opowiedzieć o jakichś
ciekawostkach z podróży?
MACEDONIA.
Zdobywamy Korab. Małżeństwo
GIBRALTAR.
Najwyższy szczyt opanowany jest z córką pytają nas po polsku, skąd
przez magoty - małpy, są one spokoj- jesteśmy? Okazuje się, że kobieta pone, ale nauczyły się okradać turystów. chodzi z Mościc, a wyszła za mąż za
Wszystko co się świeci i da się zjeść, Macedończyka.
próbują ukraść. Trzeba się było mieć
na baczności i wszystko mocno trzy- FINLANDIA.
mać. Po zakończeniu zwiedzania Zdobywamy Haltiatunturi, podjeżnocleg nam wypadł na plaży i cho- dżamy samochodem na parking do
ciaż mocno się maskowaliśmy, by być punktu „startu”, okazuje się, że do
jak najmniej widoczni, w nocy obu- szczytu jest 53 km w jedną stronę,
razem 106 km. Zajęło
nam to 4 dni z ciężkimi
plecakami.
IRLANDIA.
Zdobywamy Carrauntohill. Rozbijamy 2 namioty
na polanie przed szczytem. W nocy burza, jeden
namiot złamany. Pół nocy
w 3 osobowym namiocie
spało 5 osób z plecakami.
Wygodnie to nie było.
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MAROKO.
Wynajmujemy karawanę i idziemy na
Sacharę Zachodnią. Początek w porządku, później zaczyna padać deszcz
i grad. Trzeba mieć pecha, żeby trafić na taką pogodę na Sacharze.
ARCHIPELAG AZORY.
Zwiedzamy jedną z wysp. Atrakcją
jest plantacja herbaty. Okazuję się,
że jest to jedyne miejsce w Europie,
gdzie uprawiana jest herbata.
IRAN.
Inna kultura. Wsiadamy do autobusu miejskiego, który jest przedzielony kratą na pół, kobiety nie mogą
jechać wspólnie z mężczyznami.
Nasze koleżanki trafiają „za kraty”
wraz z innymi kobietami. Za złamanie tego zakazu grozi nawet kara
chłosty. W Iranie nie wolno również spożywać alkoholu, za złamanie zakazu grozi więzienie - wyjątkiem są hotele dla obcokrajowców.
Czy oprócz podróżowania ma Pan
jakieś inne hobby?
Przed zdobyciem Acocangui dużo biegałem w celu poprawy kondycji. Po
powrocie postawiłem sobie nowe wyzwanie - przebiec maraton 42 km 195
m. Początki były ciężkie, ale udało się.
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Pierwszy był górski maraton Beskidu
Niskiego z Gorlic do Wysowej Zdroju.
Czas 3 h 30 min. Wyszło nieźle. Złapałem bakcyla do biegania. Przebiegniętych maratonów było kilka. Najmilej wspominam 16 PZU Cracovia
Maraton. Na 5648 biegaczy z całego
świata zająłem 61 miejsce z czasem
2 h 53 min 56 s. Przebiegłem również
kilka półmaratonów i dużo
biegów ulicznych na 10 km.
Moja życiówka na 10 km
to 35 min 36 s.
Oczywiście
s t a r t owa ł e m
we wszystkich
edycjach Grupy
Azoty Triathlon
Radłów. W III
edycji
15-16
lipca 2017 r.
postanowiłem
wystartować na
dystansach 1/8
oraz 1/4 IM Triathlon - piekielne
wyzwanie jak dla amatora takiego jak
ja. Dwa triathlony dzień po dniu,
trzeba mieć żelazne zdrowie, żeby
tego dokonać. Udało się, ukończyłem obydwa! Zaliczyłem również
Duathlon (bieg-rower-bieg), w debiucie zająłem 2 miejsce. Nieźle.
Startowałem też we wszystkich
lokalnych biegach: leśne wierzchosławickie półmaratony, zielone
wierzchosławickie dychy,

nocne biegi pamięci żołnierzy wyklętych w Wierzchosławicach, biegi
Legionistów w Pleśnej, dwie Tarnowskie Dyszki, biegi w Ryglicach
czy w Bielczy - prawie zawsze było
podium. Obecnie przygotowuję się
do 17 edycji PZU Cracovia Maraton, który odbędzie 22 kwietnia 2018
r. w królewskim mieście Krakowie.
Moim celem jest ustanowienie nowego rekordu życiowego. Będzie to
pierwszy maraton rodzinny, ponieważ pobiegnę w nim wraz
z moim bratem Markiem,
który zadebiutuje jako
maratończyk. Trzymajcie
za nas kciuki!
Dziękując za rozmowę,
życzymy Panu jeszcze
wielu niezapomnianych
podróży oraz zapewniamy, że będziemy trzymać
kciuki za osiągnięcie jak
najlepszego wyniku maratonu, a być może będzie
to podium - czego serdecznie życzymy.
Monika Piekarz
Fot. archwum
Pawła Molczyka,
Anna M. Kędzior
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TAJEMNIcE
RADŁOWSKIEgO KOścIOŁA – ZWORNIK
Perełką architektoniczną kościoła parafialnego pw. Św.
Jan Chrzciciela w Radłowie jest zachowane z pożogi wojennej (rok 1915) sklepienie krzyżowo-żebrowe w prezbiterium. Dwa przęsła sklepień krzyżowo-żebrowych na
kamiennych wspornikach stanowią wraz z murami najstarszą cześć kościoła wzniesionego przez bp. Jana Grota
1337 r.
Technika budowy sklepień rozwinięta w gotyku tworzyła bardzo trwałe
konstrukcje. Dość wspomnieć, że radłowskie sklepienie nad prezbiterium
oparło się bombardowaniu przez rosyjską artylerię w kwietniu 1915 r.,
ulegając tylko niewielkiemu zniszczeniu, bez trudu odrestaurowane
niedługo po ustaniu walk. Elementami nośnymi sklepienia są kamienne
żebra ułożone w kształcie łuków łączące się ze sobą w jednym punkcie,
pod kątem prostym. Ten punkt wypełnia kamienny kliniec, tak zwany
zwornik. Przestrzeń między kamien-

nymi
żebrami
wypełniona jest
cegłą odpowiednio ułożoną tak,
aby całość została
zaklinowana i nie
runęła w dół. Siła
ciężkości
stropu przenosi się
na ściany, które
rozpychane są na
zewnątrz, stąd też
mury kościoła wzmocnione są przy- wtóre zadziwia swym orygiporami, aby zniwelować siłę rozpy- nalnym kształtem. Wykuty
chającą. Jeden z dwóch kamiennych w kamieniu sprawną ręką arzworników skle- tysty-kamieniarza przypomina
pienia krzyżowo- nieco orła na monetach polskich
-żebrowego w ra- bitych w czasach Kazimierza
dłowskiej świątyni Wielkiego. Czy rzeczywiście
ozdobiony jest ka- pochodzi z XIV wieku, z czamienną
płasko- sów budowy kościoła przez bp
rzeźbą
przed- Jana Grota, tego stwierdzić
stawiającą
orła. ponad wszelką wątpliwość nie
Nie jest to rzecz można. W żadnym bowiem dodziwna, bowiem kumencie konserwatorskim nie
wiele zworników znajdujemy opisu kamiennego
na sklepieniach zwornika, trudno zatem jednogotyckich kościo- znacznie stwierdzić, kiedy on
łów
ozdabiane powstał i dlaczego tylko jeden
były symbolami ze zworników jest ozdobiony?
religijnymi albo To jeszcze jedna tajemnica, jaką
herbami.
Orzeł kryje radłowska świątynia, być
wyryty na radłow- może z czasem i ona zastanie
skim
zworniku rozwiązana.
jest
niezwykły
Józef Trytek
i to co najmniej
Fot. Wiesław Mleczko
z dwóch powodów; po pierwsze
jest orłem w koronie, czyli orłem
królewskim, a po

53

RADŁO NR 4/2017 (46)

hISTORIA RODZINY BARYSóW
Rodzina Barysów połączona jest z Ziemią Radłowską wieloma splotami i nićmi. Są to losy wojenne
majora Mieczysława Barysa (ojciec) i kapitana Stanisława Barysa (syn), którzy walczyli w kampanii
wrześniowej 1939 roku. Poniżej przedstawiam ich
życiorysy.
Powiązania rodzinne Barysów z radłowszczyzną przedstawiają się następująco: Stanisław ożenił się
z Heleną Piętą z Brzeźnicy i bardzo
często gościł u swoich teściów. Dzieci Stanisława: Maria, Mieczysław,
Leszek i Anna spędzały wakacje
u dziadków w Radłowie. Mieczysław
chodził w 1958 roku do radłowskiego przedszkola i był w pałacu Dolańskich na kolonii, którą organizował
jego tata dla dzieci z Chrzanowa.
Chciał on pokazać walory turystyczne i historyczne tego
regionu mieszkańcom Ziemi
Chrzanowskiej. Po II wojnie światowej kapitan Stanisław Barys zabiegał o pamięć
o walkach wrześniowych.
Był on oburzony faktem, że
na miejscu dawnej szkoły
ówczesne władze urządziły plac zbaw dla dzieci. Celem podjętych przez niego
działań było upamiętnienie
obrońców radłowskiej szkoły
i walk o przeprawę na Dunajcu w Biskupicach Radłowskich. Zaczął zbierać materiały do
książki, ale rękopis przepadł i nie
wiadomo, co się z nim stało. W 1974
roku Stanisław Barys przekazał do
Szkoły Zbiorczej w Radłowie zbiór
materiałów fotograficznych i część
prywatnych zbiorów militarnych.
W uroczystości nadania szkole imienia „Bohaterów Września 1939 roku”
nie wziął udziału, gdyż przebywał na
leczeniu szpitalnym w Chrzanowie.
7 września 1976 roku wysłał list
z życzeniami najlepszych sukcesów
w wychowaniu młodzieży, a uczniom
życzył łatwości przyswajania wiedzy
dla dobra ojczyzny.
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W czerwcu
2017 roku do
kurtka mundurowa
Szkoły przymajora Mieczysław
jechał pan
Barysa
Mieczysław
Mieczysław Barys
Barys (syn
Stanisława) z zamiarem przekazania w latach 70-tych, jak i te ówczesne.
pamiątek po swoim dziadku i ojcu. Wszelkie pamiątki i eksponaty, któPodjęte przez dyrekcję szkoły dzia- re były przynoszone przez uczniów
łania doprowadziły do otwarcia no- szkoły, mieszkańców Radłowa oraz
wej Szkolnej Izby Pamięci, w której inne osoby zostały posegregowane
znalazły się eksponaty, podarowane i opisane.

uroczyste otwarcie Szkolnej Izby Pamięci, 10 listopada 2017 r.

Pamiątki, które wzbogaciły Szkolną Izbę Pamięci:
Kurtka mundurowa oficerska i pas majora Mieczysława Barysa.
Rogatywka oficerska i rogatywka polowa majora Mieczysława Barysa.
Futerał na lornetkę 6x30 Kolberga/PZO własność Mieczysława Barysa.
Blok meldunkowy z oryginalnym ołówkiem i obrazkami Matki Boskiej.
Nieśmiertelnik jeniecki z oflag VIII A Kreuzburg o numerze 439.
Hełmy: trzy niemieckie, jeden polski i radziecki.
Łopatki piechoty: polska, niemiecka.
Szable: legionowa, oficerska i replika szabli husarskiej.
Papierośnica, zapalniczka, dwie fajki (jedna wykonana w oflagu przez jeńca).
Bagnet Berthiera do francuskich karabinów.
Ładownica na amunicję do rosyjskiego karabinu Mosin.
Owijacze żołnierza piechoty.
Manierka wojskowa wz. 38.
Maska przeciwgazowa (powojenna).
Medale i ordery majora Mieczysława Barysa i kapitana Stanisława Barysa.
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Mieczysław Piotr Barys urodził się
1896 roku w rodzinie o patriotycznych
tradycjach. Jego ojciec chorąży Paweł
Barys walczył na frontach I wojny
światowej. Mieczysław zaciągnął się
do legionów: służył w IV kompanii,
I batalionu, II pułku, I Brygady Legionów Polskich (pamiątkowa odznaka
I Brygady Legionów Polskich „Za
Wierną Służbę”). W maju 1915 roku
w bitwie pod Klimontowem został
ranny, od 27 maja leczył rany w szpitalu w Krakowie. Po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę pozostał w wojsku polskim. Służył w rodzimym 16 pułku piechoty „Ziemi
Tarnowskiej” w randze porucznika.
W 1927 roku wraz z rodziną (żona
Genowefa, córki Janina, Anna i syn
Stanisław) został oddelegowany do
Wadowic, tu pełnił służbę w 12 pułku piechoty „Ziemi Wadowickiej”.
Od 1 września 1939 roku brał udział
w wojnie obronnej jako dowódca II
batalionu 12 pułku piechoty. Bronił Spytkowic, Jordanowa, Myślenic. Następnie walczył w składzie
6 Dywizji Piechoty, Grupy Operacyjnej „Boruta” na szlaku bojowym
od Wieliczki i Bochni do rejonu
Dunajca pod Radłowem i Otfinowem. Walki z oddziałami niemieckimi skończyły się 16 września 1939
roku, w tym dniu kapitan Barys
został ciężko ranny w walkach pod
Łukową. Po przegranej kampanii
wrześniowej kapitan był jeńcem wojennym o numerze 439 Oflagu VIII
A w Kluczborku, a następnie został
przewieziony do Oflagu VII A, który
ulokowany był w Bawarii w mieście
Murnau am Staffelsee. Przebywał
tam do 29 kwietnia 1945 roku, kiedy
to obóz wyzwoliły wojska amerykańskie. Po wojnie awansował do rangi
majora. Mieczysław Barys za udział
w walce i wykazane męstwo został
odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych,
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Węgierskim Krzyżem Kawalerskim Orderu
św. Stefana, Medalem Zwycięstwa
i Wolności. Major Mieczysław Barys

zmarł 9 grudnia 1973 roku, został
pochowany na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

major Mieczysław Barys

Stanisław Barys urodził się 13 listopada 1920 roku w Tarnowie. W 1927
roku cała rodzina Barysów przeprowadziła się do Wadowic, gdzie jego
ojciec Mieczysław służył w 12 pułku
piechoty „Ziemi Wadowickiej”. Stanisław uczęszczał do wadowickiego
gimnazjum i był szkolnym kolegą Ka-

rola Wojtyły. W sierpniu 1939 roku
został wcielony do 12 pułku piechoty, a od 3 września walczył jako żołnierz 56 mobilizacyjnego batalionu
tegoż pułku. Na szlaku bitewnym
od Wadowic, Skawiny, Wieliczki,
brał udział w boju o przeprawę na
rzece Dunajec w rejonie Biskupic
Radłowskich. 20 września 1939
roku podczas obrony Lwowa został
ranny i wzięty do niewoli. Jako jeniec wojenny był przetrzymywany
w stalagu XI A w Altengrabow,
a następnie w stalagu XX A, który
mieścił się w XV Forcie w Toruniu.
W marcu 1940 r. uciekł z niewoli
i powrócił do Wadowic. Tutaj wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, następnie został mianowany dowódcą
rejonu III Armii Krajowej Obwodu
Wadowice. Używał pseudonimu
„Kęczyński”, prowadząc działalność dywersyjną na tyłach frontu.
W styczniu 1945 r. zapobiegł wysadzeniu przez Niemców części Wadowic, przecinając kable detonatora
materiałów wybuchowych. Za ten
czyn został odznaczony Krzyżem
Srebrnym Orderu Virtuti Militari. 12
marca 1945 roku ochotniczo wstąpił
do Ludowego Wojska Polskiego. Po
ujawnieniu przynależności do Armii
Krajowej jako osadnik wojskowy
został skierowany na Ziemie Odzyskane celem objęcia gospodarstwa
rolnego. Po powrocie do Wadowic
rozpoczął studia na wydziale geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stanisław ożenił się z Heleną Piętą
zamieszkałą na Brzeźnicy. Ojciec
Heleny - Józef był leśniczym. Na
świat przyszły dzieci: Maria, Mieczysław (urodzony 6.01.1953 roku),
Leszek i Anna. W 1950 roku Stanisław został zatrudniony w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Stanisława
Staszica w Chrzanowie. W 1960 r.
przeszedł do pracy w Chrzanowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych ”Stella”. Przez wiele lat
był szefem Koła Oficerów Rezerwy
w Chrzanowie, aktywnie pracował
w Lidze Obrony Kraju. Stani

kapitan Stanisław Barys
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sław Barys miał chorobę Buergera
i cukrzycę, z tego powodu odjęto mu
jedną nogę. W czasie choroby korespondował z papieżem Janem Pawełem II, który wspierał go duchowo
i pocieszał listownie. Stanisław zmarł
w 1982 roku w Chrzanowie, zgodnie
z wcześniejszymi ustaleniami z władzami spoczął w kwaterze żołnierzy

Armii „Kraków” w Radłowie. (taką
samą zgodę uzyskał też major Witold
Wróblewski - uczestnik bitwy radłowskiej). Kapitan Stanisław Barys
został odznaczony między innymi:
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti
Militari, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerski Orderu

„Polonia Restituta”, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Armii
Krajowej, Medalem za udział w wojnie obronnej 1939 roku.
Piotr Malec
Fot. Anna M. Kędzior,
archiwum rodzinne

Grupa radłowskich przedszkolaków, rok 1958.
W pierwszym rzędzie, drugi od lewej Mieczysław Barys.

JAN gIZA Z gLOWA - ŻOŁNIERZ ARMII hALLERA

DROgI DO NIEPODLEgŁOścI
Jan Giza urodził się 14 kwietnia
1899r. w Glowie, w rodzinie chłopskiej. Jak wszystkie dzieci z jego
pokolenia, od lat najmłodszych pracował z rodzicami w gospodarstwie.
W wieku lat siedmiu poszedł do szkoły w Radłowie. Byliśmy wtedy pod
zaborem austriackim, w szkole zatem oprócz nauki czytania i pisania
56

w języku polskim oraz rachunków
uczono dzieci zasad życia społecznego oraz patriotyzmu rozumianego
jako wierność Monarchii Habsburskiej. Po ukończeniu 4-klasowej Pospolitej Szkoły Ludowej w Radłowie
Jan Giza nie podjął dalszej nauki,
bowiem nie stać było na to jego rodziców. Zaraz zresztą wybuchła woj-

na i wszystko się zmieniło. Wojska
rosyjskie pojawiły się w Glowie 14
listopada 1914 roku, byli to kozaccy
zwiadowcy. Kilka dni potem pojawiło się regularne wojsko. Rosjanie szli
na zachód z myślą o zajęciu Krakowa, jednakże po klęsce w bitwie pod
Limanową cofnęli się za linię Dunajca. Glów tym samym stał się wsią
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frontową. W grudniu 1914 r. rozgorzały walki, które pochłonęły wiele
ofiar, w tym osoby cywilne z Glowa.
W styczniu całą wieś ewakuowano;
gdy mieszkańcy Glowa wrócili do
swoich siedlisk, po przejściu frontu w maju 1915 roku, zastali ruiny
i zgliszcza swoich domostw. W tej
sytuacji musieli organizować swoje życie do nowa. Na pomoc rządu
austrowęgierskiego liczyć nie mogli,
choć posłowie galicyjscy o taką pomoc prosili.
Rodzina Gizów z wielkim trudem
i mozołem próbowała odbudować
swoją zagrodę, aby przeżyć ten trudny czas. Gdy już przeszło najgorsze,
o Jana upomniało się wojsko. Wykrwawiona w bojach armia habsburska potrzebowała rekruta; branka
objęła również młodych chłopaków
z Radłowa i okolic. Jan Giza wcielony został do 57 pułku piechoty i po
krótkim przeszkoleniu przerzucony
został na front włoski. Tam nad rzeką Piavą, w dniu 15 czerwca 1918 r.,
jego pododdział atakami pozorującymi, pod huraganowym ostrzałem
artyleryjskim, rozpoczął działania
bojowe. Ataki wojsk habsburskich,
po pierwszych sukcesach, zostały
jednak zatrzymane, bowiem dezerterzy austriaccy zdradzili dowództwu
włoskiemu zamiary swoich jednostek.
Wykorzystując tę informację, Włosi
skoncentrowali na kierunku uderzenia dwie armie. Rozstrzygająca bitwa,
miała miejsce w dniu 25 czerwca
1918 roku i stanowiła symbol agonii
monarchii austro-węgierskiej, której
żołnierze nie chcieli już walczyć za
cesarza.
Po dostaniu się do niewoli Jan Giza
wraz z innymi Polakami trafił do
Francji, gdzie sformowany został 2
Pułk Strzelców im. Tadeusza Kościuszki. Wcześniej do Francji zaczęli przybywać Polacy zza oceanu,
głównie z USA, tworząc zaczątek armii, na czele której (4 października
1918 r.) stanął generał Józef Haller,
przybyły do Francji z Rosji. Polacy
nosili jasnoniebieskie mundury, stąd
też Armię Hallera nazwano „Błękitną Armią”. Wiosna 1919 r. pierw-

sze oddziały Hallerczyków zaczęły wracać do Polski, gdzie prawie
z marszu zostały rzucone od walki
z Ukraińcami. Jan Giza niedługo po
przybyciu do Polski trafił do szpitala
w Krakowie. Zachowany w rodzinnych pamiątkach dokument z dnia 26
lipca 1919r. stwierdza, że szeregowy
Jan Giza z 5 pułku strzelców II batalionu 7. kompani Armii Hallera znajduje się w stanie chorych zapasowego
szpitala nr 2 w Krakowie. Na odwrocie tegoż dokumentu spisany został
tekst piosenki żołnierskiej śpiewanej
przez 7. Kompanię, w której służył
Giza. Jest to przeróbka piosenki ludowej „Lipka” zaczynająca się od
słów „Z tamtej strony jeziora”. Tekst
bardzo oryginalny, który nie znajduje
się w żadnej antologii piosenek żołnierskich, przytaczamy go w całości.

i usamodzielnił. Aby utrzymać swoją
liczną rodzinę ( miał siedmioro dzieci, pięciu synów i dwie córki) musiał
ciężko pracować na roli, w swoim gospodarstwie, jak również
Z tamtej strony Jeziora
w fabryce w Mościcach. Dożył
Stała młoda dziewczyna
sędziwego wieku, zmarł, gdy
Oj piękna była, piękna
miał 84 lata i został pochowany
Jak ta róża, ale była za młoda
na cmentarzu parafialnym w Radłowie. Choć mija 100 lat od czaRef.
su jego wojennej przygody w paHej kawalerowie
mięci wnuków jest nadal postacią
Nie zawracajcie
żywą, a pamięć o nim przechoDziewczynie w głowie
dzi na kolejne pokolenia prawnuków i praprawnuków. Zdjęcie
I przyszedł do niej żołnierzyk młody
Jana Gizy i pozostałe materiały
Daj mi dziewczyno łyk zimnej wody
wykorzystane w niniejszym artyOj dała bym Ci ja wody dała
kule przekazała wnuczka Teresa
Gdybym się mamy mojej nie bała
Kordek z Glowa.
Ref. Hej kawalerowie…
Bo moja mama wciąż mnie pilnuje
I bogatego męża szykuje
Ref. Hej kawalerowie…

Józef Trytek

W związku ze zbliżającą się
rocznicą 100-lecia odzyskania
Nie mam dziewczyno srebra ni złota
niepodległości apelujemy do
Jeno szabelkę u mego boku
czytelników Radła, którzy być
Szczere me serce Ci ofiaruje
może mają w swoich pamiątkach
Błękitną wstążkę Ci podaruje
rodzinnych jakieś dokumenRef. Hej kawalerowie…
ty lub zdjęcia związane z tym
wydarzeniem, aby zechcieli
się podzielić nimi z innymi.
Materiały można dostarczyć do
Po wyjściu ze szpitala szeregowy redakcji Radła lub do mnie osobiście:
Jan Giza porzucił wojaczkę i wrócił jtrytek@op.pl
do rodzinnego Glowa. Tu się ożenił
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ZA WOLNOść NASZą I WASZą

LUDWIK BYSIEK- BOhATER WOJNY KOREAŃSKIEJ
W czasie gdy opinia światowa z zapartym tchem śledzi kolejne groźby Kim Dzong Una, kierowane wobec administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, nieodparcie przychodzi na myśl wojna w Korei toczona w latach 1950-1953.
Młodsi czytelnicy Radła zapewne
słyszeli o niej w szkole, starsi kojarzą ją głównie z komunistyczną
histerią
rozpętaną
w latach pięćdziesiątych
ubiegłego wieku przeciw
światowemu imperializmowi. Polacy
w tej wojnie nie brali
udziału po żadnej ze
stron konfliktu jako
zorganizowana
formacja wojskowa; natomiast, jako pojedynczy
żołnierze tak! Ilu ich
było? Trudno określić;
w każdym razie jednym
z nich był Ludwik Bysieknasz rodak. Już w Polsce,
jako młody chłopak, doświadczył na własnej skórze, czym jest system totalitarny, dlatego bez wahania
zgłosił się do armii amerykańskiej, aby pod sztandarem
ONZ walczyć z komunizmem. Za
okazane bohaterstwo na polu walki
został nagrodzony Medalem Bronze
Star1 oraz Medalem Purple Heart2
za daninę krwi w obronie wolnego
świata.
1
Brązowa Gwiazda (ang.
Bronze Star) – gwiazda Sił Zbrojnych
Stanów Zjednoczonych przyznawana
za odwagę w obliczu nieprzyjaciela,
bohaterstwo lub przykładną służbę.
2
Medal „Purpurowe
Serce” (ang. Purple Heart Medal) −
amerykańskie odznaczenie wojskowe,
przyznawane w imieniu prezydenta
Stanów Zjednoczonych tym, którzy
zostali ranni albo zabici w czasie
służby wojskowej w Armii Stanów
Zjednoczonych lub walcząc u jej boku.
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Zdjęcie z gazety The Lincoln - Way Sun do artykułu Rewards
for a Hero o Ludwiku Byśku.
Na fotografii syn w mundurze policjanta z medalem Purle Heard i zdjęciem ojca - w mundurze amerykańskiego żołnierza.
Ludwik Bysiek urodził się w 1925
roku w Łęce Siedleckiej jako najstarszy syn Zofii i Jana. Dzieciństwo
i wczesną młodość spędził w domu
rodzinnym. Będąc pierworodnym
synem, musiał zapewne dużo pomagać rodzicom, którzy wychowywali
w sumie siedmioro dzieci: sześciu
chłopaków i jedną dziewczynkę.
Szkołę Powszechną w Radłowie Ludwik ukończył w czerwcu 1939 roku.
Dwa miesiące później wybuchła

wojna; ojciec Ludwika, Jan Bysiek,
został zmobilizowany i wyruszył na
front, dzieci z matką zostały w domu
z trwogą czekając na jego powrót.
Niepewność o los ojca i męża spotęgował obraz cofających się żołnierzy
Armii Kraków, a potem bitwa roze
grana w dniu 7 i 8 września w Radłowie i na przedpolach Biskupic z wojskami pancernymi wroga. Kolejne
wrześniowe dni przynosiły niepokojące wieści z frontu, 17 września
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Społeczeństwo
amerykańskie okazywało
wielki szacunek weteranom
wojny koreańskiej,
doceniając ich poświęcenie dla walki przeciw
rozszerzaniu się komunizmu
na świecie. Na takie
społeczne uznanie nie
mogli niestety liczyć
weterani toczonej 20 lat
później wojny Wietnamskiej.

zdradziecka napaść Sowietów przesądziła o klęsce Polaków. Szczęśliwie jednak dla rodziny Byśków ojciec Jan powrócił z wojny do domu.
Ostatnią bitwę pod Hrubieszowem
jego oddział stoczył z Sowietami3,
potem musiał na własną rękę w cywilnych łachmanach przedzierać się
do rodzinnego domu. Po wkroczeniu
Niemców do Polski rozpoczął się czas
okupacji, z wszystkimi przykrymi
dla Polaków konsekwencjami. Niemcy, które ruszyły na podbój świata,
zmobilizowały prawie wszystkich
swoich mężczyzn. Gospodarka niemiecka, nastawiona na wojnę, pilnie
potrzebowała rąk do pracy. Już wiosną 1940 roku w Generalnej Guberni
ruszyła przymusowa branka na roboty do Niemiec. Organizowały ją niemieckie urzędy pracy, które wysyłały
imienne wezwania do stawienia się
w punktach zbiorczych. Za odmowę
groziły surowe kary, łącznie z wywiezieniem najbliższej rodziny do
obozu, konfiskatą mienia, aż do kary
23 września 1939 roku
w rejonie Hrubieszowa sowiecki 8
Korpus Strzelców stoczył zaciętą bitwę
z polskim oddziałem; w jego skład
wchodził między innymi szwadron
Policji Państwowej, w której służył
Jan Bysiek. Polacy początkowo
poczynili duże straty w szeregach
piechoty nieprzyjaciela i dopiero posiłki
pancerne wprowadzone przez Sowietów
przesądziły o klęsce naszych żołnierzy.

3

śmierci włącznie. Z terenu Radłowa i okolicznych wiosek wezwanie
otrzymało wielu młodych chłopców
i dziewcząt, wśród nich także Ludwik
Bysiek z Lęki Siedleckiej. Przeszło
cztery lata pracował za darmo u niemieckiego bauera. Dwa lata po nim
na roboty do Niemiec wywieziony
został jego brat Józef. Po zakończeniu
wojny obaj bracia szczęśliwie wrócili
od rodzinnego domu w Łęce, wcześniej nic nawzajem nie wiedząc o sobie, bowiem byli wywiezieni w różne
miejsca. Jako symboliczne zadośćuczynienie za lata niewolniczej pracy
Ludwik chciał przywieźć do domu
z Niemiec parę rzeczy, niestety nie
spodobało się to żołnierzom sowieckim, którzy mu wszystko zabrali. Już
po kilku miesiącach pobytu w domu
Ludwik doszedł do przekonania, że
Polska nie będzie wolnym krajem,
lecz spod okupacji niemieckiej przejdzie w ręce Sowietów. Postanowił
więc jak najszybciej stąd uciekać.
Z grupą kilku młodych ludzi z Łęki
Siedleckiej wyruszył z powrotem na
tereny niemieckie, aby przedostać się
od strefy kontrolowanej przez wojska
amerykańskie. W jego przypadku
plan się powiódł i tym oto sposobem
udało mu się wkrótce dostać do USA.
Koledzy, z którymi wyruszył, wrócili natomiast do rodzinnej miejscowości i żadnych szczegółów z wyprawy
rodzinie Bysków nie zdradzili. Jako
wolny człowiek w kraju wolnych ludzi Ludwik postanowił rozpocząć

nowe życie. Demony wojny jednak
nie pozwoliły mu o sobie zapomnieć.
W Europie co prawda wojna zakończyła się w maju 1945 r., ale na Dalekim Wschodzi nadal trwały krwawe zmagania wojenne, które dopiero
przerwało zrzucenie dwóch bomb
atomowych na Hiroszimę i Nagasaki w sierpniu 1945 r. Na kontynencie
azjatyckim, podobnie jak i w Europie, tam gdzie stanęła stopa żołnierza Armii Czerwonej instalowany był
system komunistyczny. Korea, która
od 1910 roku była okupowana przez
Japończyków, stała się teatrem walki sił sprzymierzonych USA i Rosji
sowieckiej z wojskami japońskimi.
Po kapitulacji Japonii Korea została
podzielona wzdłuż 38 równoleżnika
na strefę wpływu Moskwy (Północ)
i strefę wpływu Waszyngtonu (Południe). Przywódca komunistów Kim
Ir Sen, popierany przez ZSRR, proklamował utworzenie Koreańskiej
Republiki Ludowo - Demokratycznej (KRL-D) ze stolicą w Phenianie.
Jego ambicje sięgały jednak dalej,
marzył o zjednoczeniu, a w zasadzie
o podbiciu całego Półwyspu Koreańskiego. W niedzielę 25 czerwca 1950
roku wojska KRL-D przekroczyły 38
równoleżnik. Główne uderzenie skierowano na dolinę Czeruon wiodącą
do Seulu. 28 czerwca siły KRL-D
opanowały Seul. Reakcja społeczności międzynarodowej na ten akt
agresji była jednoznaczna. Rada Bezpieczeństwa ONZ wystosowała odezwę do wszystkich członków ONZ
z prośbą o zbrojne wsparcie Korei
Południowej. 7 lipca z ramienia ONZ
59

RADŁO NR 4/2017 (46)
utworzono armię pod dowództwem
amerykańskiego generała MacArthura. Armie tworzyli przede wszystkim
Amerykanie, ale obok nich walczyli
także Anglicy, Francuzi, Belgowie,
Grecy, Turcy, Kanadyjczycy, a nawet żołnierze z RPA i Etiopii. Kontrnatarcie wojsk Korei Południowej
wspieranej przez siły ONZ spowodowało wyparcie komunistów niemal
z całego półwyspu, na co zareagowały Chiny, wysyłając do Korei „armię
ochotników”. Na Półwyspie Koreańskim rozgorzała zacięta i okrutna walka między państwami dwóch bloków
militarnych, mogąca w każdej chwili
przekształcić się w konflikt światowy
z użyciem broni atomowej. W roku
1953 konflikt na Półwyspie Koreańskim zakończył się zawieszeniem
broni, co doprowadziło do podziału
półwyspu wzdłuż 38 południka na
dwa państwa koreańskie, które do tej
pory teoretycznie pozostają w stanie
wojny, bowiem nie podpisały między
sobą traktatu pokojowego. Wojna pochłonęła wiele ofiar, samych Amerykanów walczących pod flagą ONZ
było zabitych ponad 33 tysiące, a 107
tysięcy zostało rannych (w tej liczbie
był też Ludwik Bysiek). O tym, w jakich operacjach militarnych w wojnie koreańskiej brał udział starszy
szeregowy Ludwik Bysiek i w jakich
okolicznościach został raniony, nic
nie wiadomo. On sam o tym niewie-

Wojna koreańska tak zakończyła się jak i rozpoczęła na 38
równoleżniku. W wojnie zginęło ok. 1 mln Koreańczyków,
prawie 300 tys. Chińczyków i 35 tys. Amerykanów.
Okres wojny koreańskiej stanowił szczyt tzw. zimnej wojny.
le rozmawiał nawet z najbliższymi.
Rodzina w Polsce nic o jego udziału
w wojnie nie wiedziała, bo w czasach
komunistycznych o takich rzeczach
bezpieczniej było nic nie wiedzieć.
Dopiero po latach jego syn Louis
odkrył prawdę o ojcu, który zmarł,
gdy on miał zaledwie siedem lat. Już,
jako dorosły człowiek, mający własną rodzinę, zwrócił się do Narodowego Archiwum Armii Amerykań-

skiej z prośbą o informację o swoim
ojcu. Pracujący na co dzień w Departamencie Policji w New Lenox
syn Louis z dumą i radością przyjął
otrzymane pamiątki po ojcu, którego
zaledwie trochę pamiętał. Po powrocie z wojny Ludwik Bysiek z trudem
wracał do zdrowia, z czasem jednak założył rodzinę. Wybranką jego
serca była rodowita Angielka, mieli
jednego syna, który nosił imię takie
jak ojciec, ale już w wersji amerykańskiej. Niestety nie dane mu było
długo cieszyć się szczęściem rodzinnym, przeżycia wojenne i stres zrobiły swoje, zmarł nagle, po doznanym
zawale serca, w wieku 41 lat. Było to
w roku 1967, równe 50 lat temu. Jego
brat Józef żyje po dziś dzień licząc
sobie lat blisko 90. To właśnie dzięki
niemu udało mi się przybliżyć postać
bohatera wojny koreańskiej Ludwika
Byśka rodem z Łęki Siedleckiej, za
co panu Józefowi niniejszym serdecznie dziękuję.
Józef Trytek
Fot. Zbiory rodzinne
p. Ludwika Byśka.

Ludwik Bysiek z żoną
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MAJOR JóZEf gRUDZIEŃ/gRUDZIŃSKI
W ostatnich latach przywraca się pamięć
o wielu bohaterach narodowych, dzięki
którym możemy żyć dzisiaj w niepodległej Polsce i ujawnia nowe fakty związane
z ich działalnością.
Taką osobą, która również zasługuje na upamiętnienie, jest pochodzący
z naszego regionu major kawalerii Józef Grudziński. Był on człowiekiem
szlachetnym i prawym oraz wielkim
patriotą, który całe swoje życie poświęcił służbie w obronie Ojczyzny.
W czasie I wojny światowej wstąpił
do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, aby walczyć o odzyskanie
przez Polskę niepodległości, a po
udziale w Wojnie Obronnej w 1939 r.
okres II wojny spędził w niemieckich
obozach jenieckich. Zawsze marzył
i walczył o wolną Polskę pozostając
do końca wierny hasłu: „Bóg, Honor,
Ojczyzna”.
Za szczególne zasługi w czasie swojej służby wojskowej został odznaczony m. in. Krzyżem Niepodległości, czterokrotnie Krzyżem
Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Wojnę 1918 21 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
1918 -1928.
Odznaczenia te był y nadawane za czyny spełnione w specjalnie
ciężkich
warunkach,
z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz
życia, mienia i bezpieczeństwa
obywateli.
Major Józef Grudziński (z domu
Grudzień) urodził się 29 grudnia
1893 roku w Biskupicach Radłowskich w Gminie Radłów (ówczesny
powiat brzeski).
(Niektóre źródła podają jako miejsce
urodzenia Radłów, a rok ur. 1894.)
Rodzice - Jan Grudzień i Katarzyna
(z domu Ziejka) mieszkali w Biskupicach Radłowskich pod numerem
domu 120 (obecnie ul. Krótka) i po-

w bitwie pod Rarańczą w dniach
15-16.02.1918 r. został internowany
w Synowódzku na Ukrainie, gdzie
przebywał do 13.03.1918 r., a następnie oddelegowany został na front
włoski. W Wojsku Polskim służył
od 1.11.1918 r., zweryfikowany jako
podporucznik rachunkowy ze starszeństwem z 1.03.1918 roku.
Od października 1919 r. służy
w 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Bielsku, który
w 1918 r. odtworzony został
z dawnego 2 Pułku Ułanów
Legionowych.
1.01.1920
r.
awansuje do stopnia porucznika.
W latach 1918-1919 bierze udział
w wojnie polsko-ukraińskiej, a w latach 1919-1921 w wojnie polsko-bolszewickiej.
Od 1923 r. jest rotmistrzem 2. Pułku
Szwoleżerów, a do 1924 pełnił obowiązki dowódcy (pod nazwiskiem
Grudzień). 1.01.1927 r. awansowany
został do stopnia majora.

siadali czworo dzieci: Jana, Annę,
Józefa i Stanisława. Ojciec był kowalem, poza tym prowadzili gospodarstwo rolne. Przed domem znajdowała
się istniejąca do tej pory kapliczka
św. Jana. Dom ten spłonął dnia 7
września 1939 r. podczas działań wojennych, które miały miejsce na tym
terenie, a ojciec jego zmarł w wyniku poniesionych wtedy ran. Mama
Katarzyna zmarła wcześniej w 1927 W 1924 r. zmienił nazwisko na Grudziński, gdyż takie były wtedy wyroku.
Józef po ukończeniu I Gimnazjum magania w tamtej jednostce podczas
Męskiego w Tarnowie chciał zostać nadawania wyższych stopni oficerlekarzem i zdał egzaminy na wydział skich.
medyczny Uniwersytetu Lwowskiego. W roku 1924 i 27 reprezentował barTam studiował przez dwa lata do cza- wy pułku w krajowych zawodach
su wybuchu I wojny światowej. Wte- konnych, na których zdobywał różne
dy postanowił wybrać służbę w obro- nagrody.
nie Ojczyzny i 28.07.1914 r. zgłosił
się jako ochotnik do Legionów Pol- Od 1928 r., po przeniesieniu 2. Pułku
skich. W styczniu 1915 r. zostaje ran- Szwoleżerów Rokitniańskich z Bielny w bitwie pod Rafajłową. W lipcu ska do Starogardu Gdańskiego,
1916 r. ukończył Szkołę Ekonomicz- zostaje kwatermistrzem 3. Puku Ułano-Administracyjną przy Komendzie nów, który w 1938 roku otrzymał
Legionów Polskich, po której przy- nazwę wyróżniającą „Ułanów
dzielony został do Stacji Zbornej Le- Śląskich”, a od marca 1930 r. pełni
gionów Polskich Józefa Piłsudskiego funkcję kwatermistrza 9. Pułku Uławe Lwowie. Od 1.01.1917 r. był sier- nów Małopolskich im. Podpułkowniżantem, a następnie uzyskał stopień ka Józefa Borkowskiego.
Od 28 stycznia 1931 r. do 1932 r. był
chorążego rachunkowego.
Wiosną 1917 r. służył jako oficer zastępcą dowódcy stacjonującego
kasowy III batalionu 6. Pułku Pie- w Kraśniku 24. Pułku Ułanów im.
choty Legionów Polskich, a po kry- Hetmana Wielkiego Koronnego Stazysie przysięgowym w 2. Pułku nisława Żółkiewskiego.
Ułanów Legionowych. Po udziale
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Zdjęcie z Oflagu
Pułk Szwoleżerów - w środku major Józef Grudziński

Major Józef Grudziński brał Od kwietnia 1945 r. do lipca
udział w zawodach konnych 1947 r. zostaje mianowany przez
w Łucku (1933), Militari (1933) Polską Misję Wojskową przy
Dowództwie Brytyjskiej Armii
i w Zakopanem (1937).
7 kwietnia 1934 r. zostaje Rejono- Renu Dowódcą byłego Obozu
wym Inspektorem Koni w Kownie dla Jeńców Wojennych nr 132
w Rhedzie.
oraz Bielsku na Śląsku.
W 1939 r. bierze udział w Kampanii Po zakończeniu działalności wojWrześniowej jako oficer łącznikowy, skowej w 1947 r. wrócił do kraju
a w październiku zostaje internowa- i wraz z żoną Heleną mieszkali
ny na terenie Rumunii. 14.03.1941 r., do końca w Cieszynie.
zostaje przeniesiony do Oflagu VI-E Zmarł 13.08.1961 r. i został pochow Dorsten, a następnie 17.09.1942 r. wany na Cmentarzu Centralnym przy
do Oflagu VI-B w Dössel na terenie ul. Katowickiej w Cieszynie.
Niemiec jako jeniec o nr 252. W obozie przebywał do momentu jego
wyzwolenia w dniu 01.04.1945 r.

Kraśnik - defilada
24 Pułku Ułanów prowadzi major Józef
Grudziński

Józef Grudziński na koniu Oralii

62

Kraśnik - uczestnicy biegu
św. Huberta - u góry po
prawej major J. Grudziński

Z osób, które znały go osobiście,
żyją dwie córki jego brata Stanisława – Maria Pabian i Helena Dragan
zamieszkałe w Biskupicach Radłowskich.
Helena Dragan z domu Grudzińska
Małgorzata Dragan
Biskupice Radłowskie
Zdjęcia pochodzą z archiwów
rodzinnych rodziny
Wilczków i Grudzińskich
oraz Muzeum 24 Pułku Ułanów
im. Hetmana Wielkiego Koronnego
Stanisława Żółkiewskiego.
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Zdjęcie ślubne
Józefa Grudzińskiego i Heleny
(z domu Wilczek) 7 lipca 1936 r.

Źródła, z których zaczerpnięto powyższe informacje:
Centralne Archiwum Wojskowe I.120.1.128;
Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917;
K. Stefan: Prawie jak słownik; Oss. Rkps. 15812 I/1,CAW;
321.9,Dz.P.8/1930,1/1931,RO23,RO24,RO28, ROK30;RO32;
E. Ksyk: W barwach 9. Pułku Ułanów Małopolskich.
Wyd. z 2012r.;
A. Przybyszewski: 9. Pułk Ułanów Małopolskich 1809-1947.
Wyd. z 2002r.;
Książki z serii tematycznej:
Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939
Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych;
Wojskowe Biuro Badań Historycznych;
Polski Czerwony Krzyż;
Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego
www.starty.pl
http://www.wykaz.muzeumpilsudski.pl/wykaz-legionistow/wykaz/
legionista/8105-grudzień
https://pl.wikipedia.org/wiki/24_
Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w
http://www.muzeumwp.pl/oficerowie/?letter=G&page=35
Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku
Muzeum 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
http://caw.wp.mil.pl/pl/111_146.html
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zAPOMNIANE POLSkIE TERMOPILE
Wspomnienia i refleksje byłego oficera operacyjnego w sztabie 21 Dywizji
Piechoty Górskiej.

Część II.
Słuchając tego rozkazu, nie mogłem
się oprzeć myśli, że takie działanie będzie mogło wyjść dopiero po
zmroku ze względu na fakt, że ppłk.
Warzybok nie posiada przy sobie
żadnej większej jednostki artylerii dla wsparcia jej ogniem natarcia
piechoty, a ponadto rozkazodawstwo, zebranie oddziałów, zajęcie
przez nie postawy wyjściowej do
uderzenia – muszą zabrać co najmniej godzinę czasu, a tu tymczasem już zapada zmrok (szarówka).
Ponieważ niemiecki ogień ckm-ów
i moździerzy nasilał się, generał nakazał ewakuację sztabu do Żabna.
Poszczególne rzuty sztabu zbiegały
przez tylne wyjścia z pałacu na mały
placyk przed zamkniętą na klucz
brama wyjazdową z ażurowych prętów. Dawniej była to brama „kuchenna” – obecnie, po odcięciu dawnego
„paradnego” wjazdu do pałacu (zabudowania PGR), jest to brama główna dla mieszczącego się w dawnym
dworze Liceum Ogólnokształcącego
w Radłowie. Przy tym pałacyku pod
drzewami stały zaparkowane samochody sztabu. Po wyjściu, jako ostatni wraz z generałem, spostrzegłem,
iż pod zamkniętą bramą stoi mjr
Chebda, przywołujący mnie gestami.
Pobiegłem do niego i ujrzałem tuż
obok bramy, 20 kroków w lewo, dwa
ciężkie samochody pancerne niemieckie, bacznie obserwujące drogę
z rynku do Biskupic Radłowskich.
Nasze samochody niemal bezszelestnie startowały jeden po drugim i odjeżdżały alejką parkową w kierunku
głównego wyjazdu z parku, wychodzącego na główną drogę (do Biskupic) przy północnym skraju Radłowa.
Podskoczyłem do generalskiego fiata, na którego tylnym siedzeniu zawsze leżało kilka granatów ręcznych
obronnych. Chwyciłem dwa i podbiegłem znów pod bramę. Jeden z granatów podałem majorowi, po czym
obaj równocześnie odbezpieczyliśmy
granaty i rzuciliśmy pod bliższy samochód wroga. Po potężnej detonacji
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tylny samochód szybko wycofał się,
zaatakowany przez nas po dłuższej
chwili włączył tylny bieg i niemrawo
wycofał się. Generał, stojący opodal
w milczeniu, gestem kazał majorowi,
aby odjeżdżał swym wozem, w którym już ulokował się szef sztabu.
Dopiero, gdy i ten wóz odjechał, ruszyliśmy na ostatku obaj z generałem
w jego służbowym fiacie.
Kierowca pojechał inaczej od swoich poprzedników. Skręcił z parku
bardziej na wschód, przez ogród
warzywny, a następnie w pola wsi
Glów. Jadąc przez zagony buraków
i marchwi, dobrnęliśmy do gościńca
biskupskiego dopiero na wysokości
Szatanówki.
Już jadąc polami, widzieliśmy obaj
z generałem, jak zapalające pociski
moździerzy niemieckich (oddziały
pancerne hitlerowskie miały w składzie oddziałów rozpoznawczych zmotoryzowane plutony i kompanie moździerzy), wzniecały w Biskupicach
Radłowskich kolejne pożary.
W ciągu paru minut ściana ognia stała już na froncie około 200 m tuż za
podjazdem na most wysokowodny,
wspinającym się wysokim nasypem.
Na tym jaskrawo cynobrowym, piekielnym tle widać było czarne sylwetki pojazdów wojskowych, cywilnych,
zaprzęgi artyleryjskie, wszystkie
w niepohamowanym pędzie galopujące w kierunku mostu, potrącające
się i zwalające wzajem w dół z nasypu, a pomiędzy nimi przemykające pojedynczo i sznurem sylwetki
naszych piechurów, również biegnących co sił ku mostowi. Widok, jak
z dantejskiego piekła.
Przy pierwszych zabudowaniach Biskupic, przed podjazdem na most,
generał zatrzymał kierowcę. Zajechał w „cień” murowanej zagrody,
aby stać się niewidocznym dla strzelających z południowego kierunku
Niemców. Wykorzystaliśmy to obaj
z generałem i zaczęliśmy wzywać
biegnących z ciemnej otchłani nocy
żołnierzy, aby zatrzymali się obok
nas. Chcieliśmy tchnąć w nich ducha
walki, zorganizować osłonę przyczółka mostowego. Niestety, wszyscy
byli tak ogarnięci paniką, że nawet
zatrzymani groźbą mego pistoletu

i położeni na ziemi w kierunku wroga, nie próbowali otwierać ognia,
a skoro tylko się od nich oddaliłem
dla osadzenia nowych grupek nadbiegających, umykali ponownie, ginąc
w ciemnościach.
Powietrze nad nami było pełne świstu niemieckich pocisków. Gęsto rysowały się czerwone łuki trajektorii
pocisków zapalających. Tu w Biskupicach były te jedyne odgłosy toczącej się walki. Z dala z południa za
to dochodziły stłumione odległością
echa innych wystrzałów, stęknięcia
dalekich wybuchów granatów. W Radłowie trwał bój. Kto i o co toczył tę
walkę? Domyślałem się, że to walczą
obrońcy szkoły radłowskiej, zapewne z por. Lichnerem na czele. Spełniał swój obowiązek: ochrony sztabu.
Może już nawet zdawał sobie sprawę
z tego, że sztab bezpiecznie wycofał
się z Radłowa, tylko że równocześnie
rozumiał, iż jest odcięty. Niemcy
opanowali już Radłów i ich moździerze strzelały z pozycji zajmowanych
daleko na północ od tej miejscowości.
Generał Kustroń, widząc, że nasze
wysiłki zorganizowania w Biskupicach Radłowskich przyczółka mostowego nie dają wyników, machnął na
nie ręką i kazał mi wsiadać do samochodu. Kierowca wypatrzywszy
na drodze moment luki w zwartej
do niedawna kolumnie galopujących
pojazdów – ruszył z miejsca pełnym
gazem i pędził ku mostowi, chcąc
go przeskoczyć, póki nie jest jeszcze
uszkodzony niemieckimi pociskami
z moździerzy. Niestety, gdy w pełnym pędzie dojechaliśmy na 30 kroków od pierwszego przęsła, most na
naszych oczach wyleciał w powietrze,
a dalsze przęsła stanęły w płomieniach. Przytomny kierowca, kapral
Jelonek, uratował nas od wpadnięcia
z kilkumetrowej wysokości do rzeki.
Momentalny skręt kierowcy i wylądowaliśmy u podnóżka nasypu. Podwozie samochodu złamało się, tak
że z trudnością wygramoliliśmy się
z wnętrza samochodu. Potem szybko
zrolowaliśmy płaszcze, przytraczając
je koalicyjkami do ramion. Wszyscy
trzej umieliśmy pływać. Ja zabrałem
ze sobą rkm, stale wożony przez Jelonka przy prawej nodze. On zapiął
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na siebie pas amunicyjny z 6-ścioma
magazynkami.
Poszliśmy w rzekę. Póki się dało –
szliśmy, trzymając się za ręce. Potem już, gdy bystry nurt Dunajca
podcinał nogi – a woda sięgała wyżej
piersi – płynęliśmy. Ja miałem z tym
największą trudność, gdyż unosząc
rkm ponad wodę, musiałem posługiwać się tylko jedną ręką.
Niemcy nas nie spostrzegli, rzekę
bowiem zasłaniał im wał przeciwpowodziowy, ale gdy wyszliśmy na prawym brzegu na wał ochronny, seria
ckm z czołgu położyła nas na ziemi.
Nie mogłem im puścić tego płazem.
Zająłem stanowisko ogniowe i rozejrzałem się. Około 8 czołgów hitlerowskich pełzło leniwie wyrównaną
linią. Najbliższe znajdywały się już
na około 300 m od płonących Biskupic. Tuż za nimi, jak na placu musztry, w odstępie około 30 kroków,
czerniły się sylwetki „pancerjegrów”,
kroczących bezkarnie w idealnie wyrównanej tyralierze.
Na celowniku 400 wypuściłem do
nich trzy celne serie z jednego magazynka, po czym nałożyłem następny, podany mi skwapliwie przez kpr.
Jelonka. Na ten magazynek cele pozostały mi bardziej odległe, na około
500 metrów, lewe skrzydło niemieckiej piechoty. I tych, celną serią na
celowniku, 600 rozłożyłem na ziemi.
Bóg tylko wie, ile trafiłem, ale posiadając złotą odznakę strzelecką – co
najmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu posłałem do Walhalli. Poza mną
w tej właśnie chwili – do Niemców
strzelali jeszcze tylko obrońcy radłowskiej szkoły.
Na tym skończył się mój bezpośredni
udział w boju pod Biskupicami Radłowskimi. Potem wezwany przez
dowódcę dywizji do zajęcia się sprawami dowodzenia i organizacji, opuściłem teatr tej dramatycznej walki.
W ciągu nocy nadchodzące z Wał-Rudy oddziały 6 DP, nieświadome
tego, co rozegrało się wieczorem
w okolicy mostu biskupskiego, usiłowały wywalczyć sobie przejście przez
nieistniejącą już przeprawę i prażone
ogniem czołgów hitlerowskich traciły tu bitnych swych żołnierzy. Nad
ranem, gdy pożoga biskupskiej łuny
przygasała, nadciągnęły do wsi Zabawa oddziały 21 DPG pod wodzą
dzielnego ppłka Czubryta – dowódcy 3 pułku Strzelców Podhalańskich.

Uzyskawszy od p. o. dowódcy pod- pod żywopłotem, otaczającym szkooddziałów 20 pp mjra Bałosa wyni- łę. Ogólna ilość obrońców szkoły
ki rozpoznania nocnym natarciem, może być zatem określona na 17-18
zmontował o świcie próbę odrzuce- żołnierzy różnych stopni, co odponia Niemców z przedpola Biskupic wiada zapamiętanemu przeze mnie
i utorowania drogi naszym oddzia- meldunkowi podoficera z pocztu por.
łom do brodów pod Niecieczą i Otfi- Lichnera, że stanowisko dowodzenia
nowem. W nierównej walce piechoty tego dowódcy było obsadzone przez
i artylerii dział pułkowych 12 pp i 3 drużynę, w skład której wchodził popsp z czołgami wroga – zwyciężyła czet dowódcy.
desperacja naszego żołnierza. Do po- Spotkałem się z publikowaną wersją
łudnia kilkanaście wraków niemiec- (R. Zieliński) jakoby przywódcami
kich czołgów zaścieliło pola i łąki bohaterskiej obrony szkoły w Radłobiskupickie. Niemcy wycofali się.
wie byli wymienieni z nazwiska ofiI przez cały ten czas od zmroku dnia 7 cerowie 11 DP (a więc chyba z rozbiwrześnia 1939 r. do południa 8 wrze- tego przez Niemców w Niwce baonu
śnia trwała zacięta walka obrońców I/48 pp.) Uważam tę tezę za nieuzaradłowskiej szkoły. Zamknięci w bu- sadnioną, gdyż mało prawdopodobne
dynku naprzeciw kościoła, blokowali wydaje się przejawienie podobnego
ogniem drogę niemieckiego natarcia, bohaterstwa przez dowódców, któzmuszając wroga do okrążenia wsi rych żołnierze rozbiegli się przed
przez podmokłe łąki, utrudniając mu uderzeniem wroga i którzy sami uciedowóz do frontu amunicji oraz ewa- kali w ślad za swymi podkomendnykuację zabitych i rannych.
mi z Niwki do Radłowa. Fakt, że poNiemcy, zbudowani walecznością rucznik Slizeń był oficerem rezerw 3
tej szczupłej załogi, zarządzili dwu- psp przemawia na rzecz mego stwierkrotne przerwanie ognia i przez par- dzenia, że przynajmniej większość
lamentarzy wzywali bohaterów do spalonych żołnierzy, pochowanych
poddania się. Po raz wtóry przed jako „NN”, wskutek niemożności
południem 8 września użyli do roli ich zidentyfikowania, była żołniepośrednika miejscowego proboszcza, rzami dywizyjnej kompanii „asystenktóry rozmawiał z obrońcami, malu- cyjnej”, zmobilizowanej w dniu 30
jąc beznadziejność ich położenia. Ale sierpnia 1939 roku właśnie przez 3
i ks. Kornaus niewiele wskórał.
psp w Bielsku-Białej ze swych rezerObrońcy odrzucali wszelkie propozy- wistów. Dowódcą tej kompanii był
cje. Śpiewali „Rotę”. Rozwścieczeni por. rez. Lichner (lub Eichner – gdyż
hitlerowcy, zwłaszcza, gdy z przed- ołówkowy mój zapis w kalendarzyku
pola biskupickiego przywieziono jenieckim w roku 1940 nie pozwala
poległego tam od kuli dowódcę ich mi ustalić pierwszej litery, „L” czy
oddziału – Obersta von Baumgarta, „E”), którego ostatni raz widzieli moi
postanowili zemścić się na obroń- koledzy ze sztabu właśnie w Radłocach reduty.
wie przy przekazywaniu mu ostatŚciągnąwszy pod budynek szkoły niego rozkazu około godziny 13:00
miotacz płomieni – spalili ich żyw- dnia 7 września 1939 roku, a po tej
cem. Ilu ich było? W księdze zmar- dacie nie mogą odnaleźć śladu istłych, pochowanych na radłowskim nienia jego w żadnej z posiadanych
cmentarzu w dniu 8 września 1939 relacji byłych żołnierzy 21 DPG. Czy
roku znajdujemy takie zapisy:
ten dowódca właśnie tak uporczywie
poz. 159 – 172 trzynaście zwłok spa- zagrzewał swoich żołnierzy do wallonych w szkole NN żołnierzy,
ki i natchnął ich wolą przełożenia
poz. 188 – NN por. poległych w Ra- śmierci ponad niewolę, tak że trwali
dłowie,
przy nim, aż do męczeńskiego zgonu
poz. 191 – Slizeń Jerzy – pod gru- w płomieniach? Dziś tego nie wiemy.
zami w szkole (ppr. rez. 3 psp). (…).
Koniec.
Ustne relacje miejscowych cywilWitold Wróblewski
nych świadków wydarzeń podają, że
mjr dypl. w st. sp.
oprócz wydobytych z gruzów z po(były oficer operacyjny sztabu 21 DPG)
gorzeliska szkoły radłowskiej zwłok
znaleziono jeszcze ciała trzech żołnierzy (również bez dokumentów)
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POLEgŁ BOhATERSKą śMIERcIą W ZABAWIE
Listopad to tradycyjnie miesiąc zadumy nad grobami naszych najbliższych,
spoczywających na parafialnych cmentarzach. Nad mogiłami pojawiają się
członkowie rodzin, jak też i osoby, które tylko w tym dniu można spotkać
w ich rodzinnych miejscowościach. Trwa pamięć wyrażana poprzez kwiaty,
znicze i cichą modlitwę.
11 listopada, dzień w którym obchodzimy święto odzyskania niepodległości przez Polskę, kieruje uwagę
na cmentarze z okresu I wojny światowej. Na Cmentarzu Wojennym nr
266 w Borzęcinie znajduje się grób
pułkownika Edmunda von Rabla. Zginął od armatniego granatu
w Zabawie w dniu 20 grudnia 1914 r.
Warto, a nawet trzeba, wspomnieć
o tej całkowicie już prawie zapomnianej postaci.
Był dowódcą 30 Galicyjskiego Pułku
Piechoty, a także komendantem 60
brygady piechoty. Już na początku
wojny był ranny. W październiku
1914 roku otrzymał Order Żelaznej
Korony 3. kl. z dekoracją wojenną,
wcześniej był też odznaczony Krzyżem Zasługi Wojskowej i Medalem
Wojennym. Aby zrozumieć sens tytułu artykułu, proponuję przeczytać
w całości relację nieznanego autora
zamieszczoną w ówczesnej, zapewne
wojskowej prasie.
„Dzisiaj [21.12.1914] na cmentarzu
w B.[orzęcinie] pochowaliśmy komendanta 60. brygady piechoty, rycerskiego i uroczego pułkownika
Edmunda Edler von Rabl. Temu znanemu oficerowi sztabowemu sądzona
była szybka, żołnierska śmierć od
wybuchu szrapnela. Nigdy bardziej
nie odczułem piękna bohaterskiego
zgonu, niż w tym momencie, gdy
opuszczano do ziemi czarną, pozbawioną ozdób trumnę z doczesnymi
szczątkami poległego brygadiera.
Było to poprzedniego dnia około południa, podczas walk w Z.[abawie].
Pułkownik Rabl akurat znajdował
się z przydzielonym mu oficerem
sztabowym kapitanem Schneiderem
w nędznym, chłopskim domu na północnym skraju Z.[abawy ], gdzie był
telefon brygady – kilkaset metrów
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za liną frontu. Znam ten dom, ponieważ kilka godzin przed katastrofą
również w nim byłem - parę minut,
przy okazji podjętej wczesnym rankiem próby rozpoznania nad rzeką
[Dunajec]. Według przekazu naocznego świadka, kapitana Schneidera,
pułkownik Rabl w tej fatalnej dla
siebie chwili właśnie zamierzał pożegnać składającego meldunek podporucznika, a kapitan Schneider siedział za stołem, pochylony nad mapą.
Raptem zadźwięczało okno i do pokoju wpadł szrapnel. Podmuch powietrza rzucił kapitana Schneidera
na podłogę - znalazł się pod stołem
i w cudowny sposób uniknął obrażeń. Pułkownik Rabl trafiony został
wprost potwornie i zginął na miejscu,
natomiast podporucznika stojącego przy drzwiach ugodziły w łydkę
dwie lotki. Jeszcze wczoraj wieczorem przeniesiono zwłoki martwego
bohatera do Borzęcina. Dwaj pionierzy z mojej kompanii przygotowali
prostą, pozbawioną ozdób trumnę
i wystawili zwłoki w pięknym, wiejskim kościele. W nocy wartę honorową pełnił oddział wojska. Piękny
los tak sprawił, że była to kompania
sztabowa 30. pułku piechoty, którym pułkownik Rabl komenderował
przed objęciem 60. brygady piechoty.
O 9. rano zwłoki zostały z honorami
wojskowymi przeniesione do grobu.
Gorzki, grudniowy poranek ze swym
sennym słońcem sprawił uroczystościom piękną oprawę. Generałowie
i oficerowie wszystkich rodzajów broni zapełnili kościół, proboszcz z Borzęcina celebrował uroczystą mszę
żałobną, a jeden z oficerów grał na
organach …. Prześliczna, ujmująca
muzyka przenikała piękną budowlę:
marsz żałobny Chopina, marsz żałobny Beethovena i „Vater, ich rufe-

dich!” Niejedno stwardniałe wojenne
oblicze drgnęło w głębokim wzruszeniu i nikt nie wstydził się zwilgotniałych oczu. Od kościoła do cmentarza – znowu piękny przypadek – stał
w rozwiniętym szeregu, przybyły
wprost z linii frontu 30. pułk piechoty - przybyły by swojemu zmarłemu
pułkownikowi oddać ostatni honor.
Zahartowane niepogodą i czarne od
prochu postacie z dzikimi brodami
- tak stali Trzydziestacy i salutowali
trumnie, kryjącej śmiertelne szczątki
ich dawnego komendanta, niesionej
na ramionach przez sześciu żołnierzy kompanii sztabowej. Wilgotne
oczy, przywykłe do oglądania wszelkich okropieństw wojny, śledziły
w niemym wzruszeniu powoli przenoszoną trumnę. W milczeniu została opuszczona do przygotowanego
grobu. I gdy głucho upadły pierwsze
grudy ziemi, oczy wszystkich zwróciły się ku niebu. Szum wypełnił
powietrze. Wprost nad grobem przeciął przestrzeń swym dumnym lotem
wojskowy aeroplan. Przypadek, bez
wątpienia, ale także, tak to wszyscy
odczuliśmy, symboliczne oddanie
honoru. Sygnał trąbki „Abgeblasen”, ostra komenda „Rechtsschaut!”
do Trzydziestaków i tak zakończyła
się ta przejmująca pogrzebowa uroczystość. Bliskie armatnie grzmoty
przypomniały nam o nowych bojach
i nowych zwycięstwach...
Pułkownik Rabl był nad wyraz uzdolnionym oficerem i sympatycznym
człowiekiem, cieszącym się wielkim
szacunkiem wszystkich, z którymi
miał styczność. Jego podwładni kochali go jako sprawiedliwego i życzliwego przełożonego, a zwierzchnicy uważali za sumiennego oficera
i wiernego towarzysza. Pułkownik
Rabl był też przedstawiony do wysokiego odznaczenia. Niestety, nie
było mu dane doczekać. Po życiu
poświęconym bezustannej pracy
i pełnym oddania wypełnianiu obowiązków, cmentarzyk w zapomnianej, galicyjskiej wiosce stał się teraz

RADŁO NR 4/2017 (46)

miejscem jego ostatniego spoczynku.
Nieobrobiony, drewniany krzyż będzie odwiedzającym cmentarz w B[orzęcinie] dawał wymowne świadectwo żołnierskiego losu i żołnierskiej
śmierci, gdy czytać będą te słowa:
“Hier ruht Oberstbrigadier Edmund
v. Rabl gefallen am 20. Dezember
1914 zu Zabawa.“
Dziś nie ma już drewnianego krzyża
i nie ma też niemieckiej inskrypcji.
Na przełamanej, marmurowej tablicy
jest, co nietypowe, napis polski:
Ś.P.

EDMUND von RABL
PUŁKOWNIK 30 P.P
WOJSK AUSTRJACKICH
POLEGŁ BOHATERSKĄ ŚMIERCIĄ
GRANATU ROSYJSKIEGO
w ZABAWIE 20.XII.1914
PROSI O ZDROWAŚ MARJO!

CAŁA NIE UMARŁAM
trąbka zawodzi
wzywa
budzi uśpionych
… leniwie przeciągają
kości
- kto znów
do nas przybywa
słońce rozświetla
ostatnie struny
unosi
melodię na wierze unosi
przybyli wszyscy co mogli
rówieśnicy szurają
zmęczonymi nogami
nieliczni co jeszcze zostali
pod płytami
ruch
witają
stęsknieni krewni
znajomi …
trąbka zawodzi
- nie płacz
sama tu nie zostanę
popatrz
czekają na mnie
na wszystkie marudy
tam na tęczy
… czekają na mnie
sami znajomi
odpłynę …
nie płacz za mną
zachowaj pamięć
lub przybądź …
będę czekać
na tęczy jak na girlandach
rozpiętych od słońca
do ziemi
goszczą dusze

Dziękuję za pomoc
Ireneuszowi Bankowi.
Lucjan Kołodziejski

Pisząc korzystałem z: https://pl.wikipedia.
org/wiki/30_Pułk_Piechoty_Austro-Węgier
oraz http://austro-wegry.info/viewtopic.
php?t=4159

trąbka zawodzi
melodię smutną niesie
łzy nadziewa na nuty
i niesie
ku tęczy niesie
odpłyną niebiańskie girlandy
odpłyną nutami
barwniejsze
wiatr lekko wachluje
słońce

łzy w diamenty
zmienia
lekko tęcza faluje
wiatr
wiatr łzy zanosi
i smutek
cała nie umarłam
w pamięci
we wspomnieniach
zostaję
- nie płacz
cichutko na końcu tłumu
co przyszedł
ciotkę pożegnać
przystanął diament
nieśmiało
jak gdyby się bał
że za wysoko
- stąpa
że nie pasuje
do żałobników
diament
zlękniony
nieśmiały
ustrojony zielenią
oprawiony w zieleń
zielenią łąk i lasu
i rdzawej Kisieliny
… mały diament
pędzel w rękę ujął
z barw kwiatów i łez
ustroił
rozweselił
ostatnią
twą drogę
nie umarłam cała
zostaję w twej pamięci …
trąbka cicho zawodzi
… zbierają łzy
i smutek
tęcza z duchami
od słońca ku ziemi
leciutko na wietrze
faluje …
Helena Kozakiewicz
Tychy ,20.06.2014 r.

Pamięci mojej Chrzestnej.
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DAWNO TEMU NA BRZEŹNIcY

„gRUSZKI DZIADKA WOJcIEchA”

Józek po całym dniu pracy wyprzęgnął konia, zaprowadził pod studnię, napoił i wolnym krokiem ruszyli do stajni. Przez cały dzień uwijał się przy suszeniu potrawu*, który mocno zmoczyła wczorajsza ulewa. Musiał się spieszyć,
bo tuż za stodołą czekał do skoszenia łan żyta.
Tego roku wyjątkowo obrodziło, do- kompot lub suche podgryzał. Tego
rodne kłosy majestatycznie kołysały Wojciech nie mógł znieść – tracił
się w delikatnych podmuchach wie- i zboże, i gruszki. Uzbrojony w solidczornego wiatru, a unoszący
się zapach dojrzałego zboża
przynaglał do żniw. Słońce
już skryło się za ścianą lasu,
zapadał zmierzch sierpniowego, letniego wieczoru. Po
upalnym dniu zapowiadała
się parna upalna noc. Józek! A zawrzyj ta wrótnie
w stodole, zrobiło się dusno,
bedzie burza w nocy! Zmęczony Józek dosłyszał głos
dziadka, ale nie mógł się
zorientować, skąd dochodzi.
Dobra, dobra odparł Józek,
tyko podrzuce zarcia kobyle,
a wy kaj zescie się zagrzebali? A chawok, - chawok, chawok, ale ny bat, od kilku dni ukryty w krzekaj, nijak wos nie widze. No przecie wach malin, oczekiwał na chłopców.
ci godom, chawok pod grusko. A cuz I tak pewnego wieczoru zasadzka
wy u diabła tam robita? Eeeee – ju- dziadkowi się udała. Wyczekał motro pogodowa. Idź spać, bo jutro nie ment, kiedy Wiesiek wdrapał się na
zedre cie z wyrka do lasu - sennym grusze i otrząsał owoce, a pozostagłosem odparł dziadek i zamilkł.
li koledzy zajęci zbieraniem nie zaDziadek od kilku dni spędzał wie- uważyli dziadka i ani się spostrzegli,
czory pod starymi gruszami, które jak druciane biczysko z łoskotem
rosły na miedzy obok łanu żyta i te chlastało ich po plecach. Porzucaoto nieszczęsne grusze spędzały mu jąc gruszki, chłopcy rozbiegli się
sen z oczu. No – może nie tyle owoce we wszystkie strony, tylko Wiesiek
gruszy, co łan żyta, które od kilku skacząc z drzewa wpadł prosto pod
dni uporczywie wydeptywali chłopcy biczysko dziadka, obrywając solidpodkradający Wojciechowi gruszki. ne lanie. Wy cholery, wy psiekrwie!
Jeszcze przed zapadnięciem zmroku Jo wom dom żyto, jo wom dom gruchłopcy ukrywali się w zbożu, wy- ski przekrzykiwał Wojciech Wieśka,
deptując przy okazji całe jego poła- który wzywał wszystkich świętych.
cie – obserwując, co robi Wojciech, Gromadka rozbiegła się we wszystkie
czekali, aż zapadnie zmierzch. Co strony. Zapadła już noc, nim zebrali
prawda Wojciechowi na gruszkach się za stodołą Wieśka, którego płacz
też zależało. Kiedy dojrzały i mia- sygnalizował pozostałym kolegom,
ły słodki smak, Wojciech otrząsał gdzie go szukać. Co było najgorsze,
gruszki układał na brytfance* na- miało dopiero nastąpić. Następnego
grzewał piec, w którym Jańcia piekła poranka plecy piekły niemiłosiernie,
chleb, suszył, a zimą gotował z nich a dodatkowo na plecach i ramionach
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pojawiły się sine pręgi pozostałe po
uderzeniach drucianego biczyska?
Czym prędzej udali się do Kisieliny, gdzie zanurzeni po szyję chłodną wodą łagodzili dotkliwy ból, jednocześnie snując plan jak dokuczyć
Wojciechowi.
Tego lata upały po wczorajszej ulewie nie ustawały i prace przy
żniwach w ciągu dnia były
niemożliwe, dopiero późnym
wieczorem Józek poklepał kosę
i zabrał rodzinę do żniwa. Każdy miał swoje zadanie – Józek
kosił, Jancia zbierała zboże, Julek z siostrą kręcili powrósła,
znosili snopki w jedno miejsce
i w rzędzie ustawiali w dziesiątki*. Tylko Wojciecha żniwa
omijały, rodzina miała wzgląd
na jego podeszły wiek, a ponadto uparł się, że musi pilnować
gruszek. Zapadał zmierzch, Józek oparł się na kosie otarł spoconą twarz rękawem, spojrzał
za siebie, mrucząc pod nosem – ani
połowy my nie zesiekli, reśte jutro
i zawołał – Janka! A idź łoporządzić
gadzine, dzisioj nie bedziewa chocholić, żyto wilgotne to się zaparzy!
Józka martwiło to, że żniwa tego
roku tak długo się ciągnął i wolnym
krokiem ruszył w kierunku domu.
Dzieci na ten widok natychmiast ożyły. Brudne i spocone pędem pobiegły
do Kisieliny, skąd dochodził radosny
zgiełk ich rówieśników. Zażywając
kąpieli w Kisielinie, unikały tym
samym mycia po pracy w niewygodnym cebrzyku*. Tymczasem Józek
idąc w kierunku domu z maliniaka
dosłyszał mamrotanie dziadka – juz,
juz, ci dupsko wyschło - mamrotał dziadek w kierunku skrzeczącej
w potoku żaby - juz ci sie dyscu chce.
Józek rozchylił pędy malin i na widok dziadka leżącego w korycie do
parzenia świń osłupiał z wrażenia.
Dziadek cyś ta łogupieli, cy co, do
pochówku się szykujeta – nieśmiało
wyszeptał syn. A nie pytluj, nie pytluj,
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co by ci pypeć na jęzor nie wyskocył – toku skrzeczały żaby, wokół panowaobruszył się dziadek. Łogłupieliście ła sielska atmosfera z powodu upałów
dziadek do reśty – żyto prawie zesie- komary wyniosły się w głąb lasu
cone, raki go nie wytaraso, a sroł szukając wilgotnych ostępów. Nic też
pies takie gruski, same psiorki, ku- dziwnego, że w tak błogim otoczemory wos zezrejo, idźciez do izby za- niu dziadek szybko zasnął. Chłopcy
mruczał Józek pod nosem i leniwym ostrożnie zbliżyli się do dziadkowej
kryjówki, a słysząc miarowe chrakrokiem ruszył w kierunku chaty.
Następnego dnia upał złagodniał panie nie zastanawiali się długo, co
i wczesnym popołudniem rodzina robić – w czwórkę uchwycili koryto,
ruszyła do żniwa, toteż już przed za- obrócili do góry dnem i gdy kilku
chodem słońca na skraju ścierniska siedziało na korycie, pilnując aby
w równym rzędzie stały poustawiane dziadek się nie uwolnił – pozostali
dziesiątki. Julek natychmiast pobiegł znosili drewniane klocki obkładając
nad Kisielinę, gdzie koledzy już wy- nim koryto a które to klocki czekąpani planowali wyprawę na grusz- kały w rogu podwórka na pocięcie
ki – chłopoki szepną Julek, chyba z przeznaczeniem na zimowy opał.
z tych grusek to nic nie bedzie, dzia- Daremny był trud dziadka, jego
dek śpi w korycie i pilnuje. To nic krzyki i nawoływanie Józka skuodezwał się jeden z kolegów – poce- tecznie tłumiły deski koryta. Nawet
kowa az dziadek uśnie. No nie wim! głośne ujadanie Bryśka nie obudzizafrasował się Julek. Łon tak prynd- ło domowników, którzy zmęczeni
ko nie usypio. Zapadł już zmierzch – po ciężkim dniu pracy mocno spali.
chłopcy ukryci za dziesiątkami na- Wczesnym świtem Józek jak zwykle
słuchiwali odgłosów z maliniaka, ruszył do obory nakarmić zwierzaki.
którą to kryjówkę dziadka zdradził Zauważył Bryśka uwiązanego przy
kolegom Julek. A idze psia jucho – budzie – ki cholera, przecie wcoraj
przeganiał Wojciech Bryśka, który go puściułem, mruknął pod nosem
uporczywie chciał mu towarzyszyć, i poszedł do swoich zajęć. Jednak coś
a widząc że jego wysiłki są daremne, go niepokoiło i zawołał w kierunku
złapał psisko za kark i uwiązał przy chaty, Janka a zajrzyj ta do dziadbudzie. Dziadek ponownie ułożył się kowy izby, zmarli cy, co! Nie tu go
w korycie wyścielonym słomą. Od tyz nima, po chwili odparła Janka.
lasu powiało miłym chłodem, w po- Józek przypomniał sobie o gruszkach

i ruszył w kierunku maliniaka – ki
diabeł zamruczał pod nosem widząc
stertę drzewa ułożonego na korycie.
Dziadek soście tam? zapytał nieśmiało. A so, so, wrzasnął Wojciech łodgarnij to dziadostwo a chyżo! Józek
odrzucił kloce i nim zrozumiał, co
się dzieje, dziadek zaczął okładać go
laską. Józek, jeszcze zwinne chłopisko, szybko umknął spod dziadkowej
laski. Dziadek spojrzał wkoło, zrozumiał, co się mu przydarzyło i ile sił
w nogach, na ile pozwalał mu jego
wiek pognał do izby, gdzie spał Julek.
Tu zaczął okładać lagą pierzyny, pod
którymi spał Julek z siostrą. Nie zważał, kogo bije, Julka, czy jego siostrę.
Wystraszone dzieci wyskoczyły z łóżek, dziadkowe razy nie za wiele im
dokuczyły, pierzyna skutecznie łagodziła ciosy, a jedyny rezultat, jaki
odniósł dziadek, to popękane poszwy
i fruwające po izbie pierze.
c.d.n.
Antoni Kurtyka

* potraw – inaczej poplon
* brytfanka – blaszane naczynie do
pieczenia ciasta, mięsa.
* dziesiątki – snopki ustawione po trzy
w rzędzie nakryte dziesiątym, czyli
chochołem.
* cebrzyk – drewniane naczynie na
wodę.

W grze światłocieni na jej sukience
słońce dawało mi jakieś znaki
zbyt niespokojne były me ręce
a na jej włosach siadały ptaki.

JÓzef olchawa

W radłoWskim parku
W parku w Radłowie w cichej alejce
tej oddalonej od zgiełku świata
patrzyłem w oczy zdumionej wielce
dziewczynie o zapachu lata.
Nieśmiało rzęsa drzemała w stawie
jej osikowo zadrżały dłonie
rosa mrugała w bujnej murawie
po niebie gnały chmur rącze konie.

Pałac – nasz dom – tkwił wśród zileni
z wciśniętym pod dach internatem
chwili szaleństwa tu nic nie zmieni
bo w nas łączyła się wiosna z latem.
Leśmiany grały w mojej głowie
– chodźmy – szepnęła – choć nikt nie woła
chodźmy bo jeszcze ktoś coś opowie
a park radłowski trwał dookoła.
Pierwsza pobiegła wśród żab rechotu
ja jeszcze tkwiłem w dusznym wieczorze
by uspokoić serce z łomotu
co echem – zda się – grało w tym borze.
Gdy znów w tym miejscu byliśmy sami
w magicznych chwilach naszej młodości
to park dyskretnie rozpiął nad nami
zielony parasol miłości.

Fot. Z. Marcinkowski
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KULINANE SMAKI
z restauracją
ZUPA KreM Z ZIelOneGO GrOSZKU
- bulion drobiowy 1 litr (rosół przepis dowolny)
- pieczarki świeże 30 dag
- por świeży 1 szt.
- szpinak 30 dag
- śmietana do zup i sosów 1 op. 0,3 l
- groszek - 2 puszki
- sól i pieprz do smaku

Pieczarki, pora i szpinak podsmażyć na maśle przez około 3 - 5 minut. Po podsmażeniu wrzucić
wszystko do gotującego bulionu, następnie dodać odsączony groszek, dolać śmietanki i doprawić.
Wszystko później przy użyciu blendera zmiksować. Do kremu z groszku pasują zarówno grzanki
jak również groszek ptysiowy. Można też zupę krem podać z jajkiem w koszulce lub gotowanym,
z dodatkiem kiełek i prażynki ziemniaczanej.

FIleT Z KACZKI W SOSIe ślIWKOWyM
(1 PORCjA)
- filet z kaczki
- 1/3 małego słoika ketchupu (pikantny lub łagodny)
- 5 szt śliwek wędzonych
- świeża cebula 0,5 główki
Skórę na piersi naciąć w krzyżyk, podsmażyć na złotoskórą do dołu. Nstępnie powtórzyć
z drugiej strony. Przełożyć do naczynia żaroodpornego i piec w temperaturze 180 stopni
przez około 1,5 godz.
Sos: śliwki zmiksować z ketchupem i podsmażoną na maśle ceblą.
Powstały sos podawać z kaczką pokrojoną w paski.

Przepisy pochodzą z warszatów kulinarnych, które poprowadziła
Gospoda Szlachecka w Domu Kultury w Wał Rudzie, w dniu 26.11.2017 r.
z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych EFEKT oraz
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.
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W dniu 2 grudnia 2017 roku w hali
Zespołu Szkolno Przedszkolnego
w Woli Radłowskiej odbył się Mikołajkowy Turniej Szachowy.
Organizatorami turnieju byli: Burmistrz Radłowa, Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Sportu, Rekreacji
i Turystyki „START” w Radłowie,
Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli
Radłowskiej i Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.
Sędzią głównym zawodów był pan
Wiesław Kasperek - sędzia klasy państwowej.
Turniej szachowy przeprowadzony
został w trzech kategoriach wiekowych:
- dziewcząt i chłopców szkół podstawowych,
- dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- OPEN - kobiet i mężczyzn.
Turniej szachowy przeprowadzony
został systemem szwajcarskim 9
rundowym, czas gry 2 x 15 minut.
W Mikołajkowym turnieju szachowym udział wzięło 109 zawodników
w tym 27 dziewcząt z Janowic, Łysej
Góry, Łęgu Tarnowskiego, Krakowa,
Nowego Sącza, Tarnowca, Jadownik,
Przyborowa, Dąbrowy Tarnowskiej,
Szczepanowa, Łękawicy, Bochni,
Tarnowa, Karwodrzy Szynwałdu,
Lisiej Góry, Borzęcina, Brzozówki,

WYNIKI:
Kategoria OPEN - kobiet i mężczyzn:
I miejsce – Widła Piotr - MKS Sandecja Nowy Sącz,
II miejsce - Marzec Karol - MDK Bochnia,
III miejsce - Mirski Michał - UKS Hetman Koronny Trzebinia,
IV miejsce - Bieszczad Michał - PUKS Karolina Tarnów.
Kategoria dziewcząt i chłopców szkół podstawowych:
I miejsce - Łabędz Gabriela - Klub szachowy Kana Tarnów,
II miejsce - Olszówka Michał - Karwodrza,
III miejsce - Łuszczyk Aleksandra - Klub szachowy Kana Tarnów.
Kategoria dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych:
I miejsce - Domin Mateusz - Tarnów,
II miejsce - Łabędz Dawid - Klub szachowy Kana Tarnów,
III miejsce - Sołtys Paweł - Łęg Tarnowski.

Rzuchowej, Pogórskiej Woli, Tucho- W kategorii dziewcząt i chłopców
wa, Wał - Rudy, Przybysławic, Sie- szkół podstawowych wszystkim
dlec, Woli Radłowskiej i Radłowa. uczestnikom od Św. Mikołaja wręczono upominki. Organizator zabezZa zajęcie od I do III miejsca w po- pieczył poczęstunek, napoje chłodząszczególnych kategoriach wiekowych ce i gorący posiłek dla uczestników
zostały wręczone nagrody rzeczowe zawodów.
oraz dyplomy.
Stanisław Domarecki
Fot. Anna M. Kędzior,
Kamil Sobota
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MEcZE KADR MAŁOPOLSKI W RADŁOWIE
W sobotę 30 września na stadionie w Radłowie nastąpiła historyczna chwila,
dzięki staraniom burmistrza Radłowa Zbigniewa Mączki, po raz pierwszy
w historii odbyły się mecze kadr Małopolski.
Na radłowskim stadionie gościły reprezentacje kobiet do lat 13 i 16, które rozgrywały mecze z kadrą województwa lubelskiego.
W obu przypadkach zwycięstwa
naszej kadry nie podlegały żadnej
dyskusji. Zarówno starsze, jak
i młodsze koleżanki zdominowały
zawodniczki z lubelskiego i odniosły zasłużone zwycięstwa.
Warto odnotować
fakt, iż bramkę
dla kadry Małopolski w kategorii U-16 zdobyła
Anna Bałuszyńska,
blisko
spokrewniona z napastnikiem zespołu seniorów Radłovii Michałem Gostkiem.
Meczom kadry przyglądała się
p. Joanna Kubisiak, członkini sztabu
szkoleniowego Reprezentacji Kobiet,
która zachwalała bardzo dobrze przygotowany obiekt, jak i stan murawy,
na którym na co dzień goszczą piłkarze LUKS Radłovii Radłów z drużynami z Miejsko - Gminnej Akademii
Sportu w Radłowie.
Mecz miał piękna oprawę w postaci najmłodszych adeptów Akademii,
którzy wyprowadzili reprezentację
U-16 do meczu, jak w dorosłej piłce.
Małopolski ZPN U16 – Lubelski
ZPN U16 2:0 (0:0).
Bramki: ’42 Karolina Gec, ’67 Karolina Gec.
Skład MZPN: Anna Bałuszyńska –
Paulina Sokulska, Julia Leśniak,
Aleksandra Cygan, Patrycja Przybyłko – Natalia Topa, Paulina Tomasiak, Alicja Duszyk, Natalia Wróbel,
Karolina Majka – Karolina Gec Ponadto grały: Honorata Czarnecka,
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Julia Godyń, Zofia Porada, Gabriela
Matuszczyk, Julia Szlosek Trenerzy:
Wojciech Mróz, Katarzyna Sołtysińska.
Składy LZPN: Martyna Michalska –
Alicja Bijak, Kaja Franaszczyk, Julia

Kwiatosz, Nikola Dębińska –
Dominika Piskorz, Patrycja
Wójtowicz, Kamila Osajkowska, Weronika Kiepura, Milena Kazanowska – Paulina Tymon Ponadto grały:
Amelia Zagóżdzon, Paulina Krystek,
Marta Kazanecka, Barbara Maksymiuk, Justyna Wilczek, Mariola
Skoczylas, Dominika Warchołowska
Trenerzy: Paulina Kawalec, Anna Jędrzejowska.
Małopolski ZPN U13 – Lubelski
ZPN U13 3:0 (1:0).
Bramki: Wiktoria Dudka, Wiktoria
Dudka, Nadia Palkiewicz
Skład MZPN: Kinga Seweryn, Zofia Śmietana, Julia Zielińska, Maria
Suwada (kp.), Paulina Młodzik, Paulina Piksa, Anna Grybel, Kamila
Lichoń, Wiktoria
Dudka,
Gabriela
Poznańska, Anita
Romuzga, Karolina Szarek,
Nadia Palkie-

wicz, Wiktoria Sroka, Natalia
Stadnik, Natalia Ciapała, Izabela Janiczek, Zuzanna Wózek.
Trener: Klaudia Brdej, Michał Bąk.
Składy LZPN: Amelia Kołodziejczyk, Weronika Korszeń, Natalia Nestorowicz, Weronika Orzełkowska,
Natalia Mess, Julia Król, Kinga Bień,
Zuzanna Kołodziej, Agata Makosz,
Julia Szczepanik, Emilia Świderska,
Nina Matejko, Wiktroia Raczkiewicz, Milena Rożnowicz, Magdalena Staszczak, Elżbieta Szewczak.
Trener:
Przemysław
Makowski,
Krzysztof Sobieszczuk.
Fot. Maksymilian Pochroń
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FAUNA I FLORA GMINY RADŁÓW
WędroWny olbrzym
Choć las radłowski jest tylko pozostałością po wielkiej puszczy, jaka
rozciągała się na tych terenach setki
lat temu, to cięgle możemy tu spotkać najwiekszego zwierza z rodziny
jeleniowatych – łosia. Samce mierzą
do trzech metrów długości i czterystu
kilogramów wagi. Mimo tak wielkich
rozmiarów wypatrzeć łosia wcale nie
jest łatwo. Niechętnie wychodzi na
otwarte tereny, a jeżeli już to robi, to
pod osłoną nocy. Latem można go spotkać w dolinie Kisieliny, w okolicach
Woli Radłowskiej i Wał Rudy. Podmokłe tereny to jego typowy biotop,
gdzie znajduje swój przysmak w postaci świeżych pędów wierzbowych.
Łosie to zwierzęta wędrowne. Wiosną poszukują ostoi letnich, w lecie
podczas rui samce poszukują swoich
partnerek zwanych klępami. Późną
jesienią wedrują do zimowych ostoi
w lesie, gdzie nie braknie młodych sosenek stanowiących dietę w tym najtrudniejszym dla zwierząt okresie.
Łoszaki to młode łosie, które przychodzą na świat w maju i pozostają
pod opieką matki do następnej wiosny. Każdego roku w lutym, samce
zwane bykami, zrzucają swoje poroże,
do sierpnia odrośnie nowe, większych
rozmiarów. W Lasach Radłowskich liczebność łosi szacowana jest na około
pięćdziesiąt osobników.
Znany jest przypadek, kiedy kilkanaście lat temu klępa zawędrowała do
Radłowa na ul. Poległych wywołując
tym samym spore zamieszanie wśród
mieszkańców tej ulicy.
Daniel Kopacz
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DAWNIEJ I DZIŚ ...

„Stara” Plebania
w Radłowie, 1940 r.
Ze zbiorów Parafii Radłów.

na
Fot. An

zior
M. Kęd

Fot. Wiesław Mleczko
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