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W PROGRAMIE: 

14 lipca – Sobota 

              Spotkanie Absolwentów Radłowskiego Liceum 

18:00 - Koncert Zespołu BAYER FULL 

19:30 - Finał Gminnego Konkursu KARAOKE 

21:00 - Koncert Gwiazdy Wieczoru - MICHAŁ SZPAK  
23:00 - Zabawa taneczna

       

                                                                                                  

W związku z organizacją II Światowego Zjazdu Radłowian
Burmistrz Miasta i Gminy Radłów

zaprasza wszystkich Absolwentów Radłowskiego Liceum
na spotkanie, które odbędzie się 14 lipca 2018 r. 

Zjazd absolwentów rozpocznie się Mszą Św. w kościele parafialnym w Radłowie w intencji absolwentów, 
a następnie zapraszamy na spotkanie koleżeńskie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

 w Radłowie (ul. Biskupska 2a).

Zgłoszenie uczestnictwa w zjeździe (do dnia 2018-06-30)  

prosimy kierować na adres e-mail: absolwent.radlow@wp.pl lub pod numer telefonu: 
14/678 20 70  pani Grażyna Czekańska 

14/678 20 36 Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.

 II ŚWIATOWY ZJAZD RADŁOWIAN

15 lipca – Niedziela 

11:00 - Msza Św.  
 - Orszak historyczny 

 - wręczenie odznaczeń „Honorowego Obywatela”  
 ( gen. K. Tumidajski, prof. E. Mleczko) 
15:00 - Występy zespołów folklorystycznych: Mali Radłowianie, Wolanie   
 (dziewczęta), Mali Wolanie, Biskupianie, Mali Biskupianie  
17:30 - Występ zespołu dziecięcego SAMBIRDANCE z Ukrainy 

19:00 - ORKIESTRA SYMFONICZNA z Zabrza 

21:30 - Pokaz sztucznych ogni 

Burmistrz Miasta i Gminy Radłów zaprasza serdecznie na  II ŚWIATOWY ZJAZD RADŁOWIAN 

w dniach 14 – 15 lipca 2018 r.
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10 maja, godz. 11.00
Autorskie spotkanie z Edytą  
i Robertem Zarębskimi 
Dom Kultury w Biskupicach 
Radłowskich.

28 maja, godz. 17:00
Koncert Tomka Kamińskiego 
Miejsko-Gminna Biblioteka  
Publiczna w Radłowie.

3 czerwca, godz. 14:00
Koncert „Tęczowe piosenki” 
Jana Wojdaka -  
gminny Dzień Dziecka - Zespół 
Szkół w Radłowie.

13 czerwca, godz. 11:00
Spotkanie z Justyną Bednarek 
Filia biblioteczna w Marcinko-
wicach.

16 czerwca, godz. 19:00
Spektakl „Grupa Rafała Kmity” 
„Aj waj, czyli Teatr z cynamo-
nem” 
Aula Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Radłowie. 

14 lipca, godz. 21.00 
Koncert MICHAŁA  SZPAKA,  
Radłów.

12 września, godz. 17:00
Spotkanie z Grażyną Zielińską 
i Dariuszem Rekoszem 
Miejsko-Gminna biblioteka 
Publiczna w Radłowie. 

23 września, godz. 18.00
Koncert CISZA JAK TA 
Gminne Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Radłowie.

13 pażdziernika, godz. 16.00
Kabaret - Marcin Daniec
Aula Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Radłowie.

14 grudnia, godz. 17:00
Koncert Jakuba Michalskiego 
- Miejsko-Gminna Biblioteka  
Publiczna w Radłowie.

Umowę gwarantującą przyznanie 
unijnej dotacji z rąk wicemarszałka 
Stanisława Sorysa odebrał burmistrz 
Radłowa Zbigniew Mączka.
- Ośrodki wsparcia dziennego to coś 
więcej niż zwykłe świetlice. W tych 
miejscach dzieci będą mogły odpo-

cząć i rozwijać swoje pasje, a ich 
rodzice otrzymają pomoc w pełnie-

niu obowiązków rodzinnych. W całej 
Małopolsce dzięki naszemu wsparciu 
z regionalnego programu operacyjne-

go przybędzie aż 2280 nowych miejsc, 
co pozwoli objąć opieką ponad 5,7 
tys. osób, głównie dzieci i młodzieży – 
przypomina wicemarszałek Stani-
sław Sorys i dodaje, że to nie ostatni 

konkurs w ramach RPO na tworze-
nie ośrodków wsparcia dziennego. 

W Gminie Radłów powstała placów-
ka wsparcia dziennego na 30 miejsc 
i obejmie opieką 90 osób – dzieci 
i młodzież do 18 roku życia.

Prawie 3 miliony złotych dofinan-

sowania na rozbudowę dawnej sy-

nagogi! 

20 marca 2018 roku Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego dokonał 
wyboru projektów, które otrzymają 
dofinansowanie w ramach Działania 
11.2 Odnowa obszarów wiejskich.
Miło nam poinformować, iż spośród 
olbrzymiej konkurencji - bardzo 
dużej ilości projektów zgłoszonych 
w ramach rewitalizacji obszarów 
wiejskich, dofinansowanie uzyskał 
projekt złożony przez Gminę Radłów.

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa, 
nadbudowa i przebudowa istnie-

jącego budynku synagogi wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania 
na Miejskie Centrum Kultury z nie-

zbędną infrastrukturą techniczną” 
przeszło pozytywnie wszystkie stop-
nie oceny, tj. formalną, finansową 
i merytoryczną oraz zostało wysoko 
ocenione przez ekspertów. W konse-
kwencji przyznane zostało dofinan-
sowanie ze środków UE w kwocie 2 
866 934,65 zł.
W ramach projektu powstanie w la-

tach 2018-2019 no-
woczesne Miejskie 
Centrum Kultury 
wyposażone m.in. 
w dużą salę wido-
wiskową, kręgielnie, 
kino za rogiem, czy 
też kawiarnię.
Całkowita wartość 
projektu wynosi po-
nad 5 420 000 zł.

POWSTANIE MIEJSKIE 
CENTRUM KULTURY

Mamy to!

Gmina Radłów otrzymała dofinansowanie w wysokości 861 310 zł w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-
2020 na realizację projektu pt. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 
w formie połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej – dla dzieci i mło-

dzieży z terenu Gminy Radłów w latach 2018 – 2020.

861 310 ZŁ DOFINANSOWANIA

KALENDARZ WYDARZEŃ  
II EDYCJI BUDŻETU OBYWA-
TELSKIEGO - „Z GWIAZDAMI... 
NIE TYLKO ZACZYTANI”



4

RADŁO  NR  1/2018  (47)

Wydawca:  

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Radłowie

Siedziba redakcji: 

GCKiC w Radłowie, 33-130 Radłów, 

ul. Plac Kościuszki 3, tel. 14/6782036

e-mail: radlo@gminaradlow.pl

NAKŁAD: 800 szt.

Konto: BSR w Krakowie o/Radłów  

62 8589 0006 0240 00w00 5904 0001

z dopiskiem „Kwartalnik Informacyjny Ziemi 

Radłowskiej RADŁO”.

Redaktor naczelny:   Anna M. Kędzior

Z-ca red.:   Monika Piekarz

Zdjęcia:

Anna M. Kędzior, Maksymilian Pochroń, 

Daniel Kopacz, Zbigniew Marcinkowski,  

Łukasz Mączko, Wiesław Mleczko, Pauli-

na Marcinkowska, Kamil Sobota, Krzysztof  

Małek, Anna Mamcarz, 

Autorzy tekstów:

Monika Piekarz (mpiek.), Zbigniew 

Marcinkowski, Józef Trytek, Daniel  

Kopacz, Antoni Kurtyka, Roman Kuchar-

ski, Edyta Kożuch,  Marta Marcinkowska,   

Piotr Malec, Lucjan Kołodziejski, Małgorzta 

Dulian, Maria Pochroń, ks. Bogdan 

Mikołajczyk, ks. Jakub Misiak, Jadwiga Bieś, 

Jadwiga Kumięga, ks. Krzysztof Czermak,  

Teresa Rosa, Barbara Piotrowska, Marta Kuliś, 

Dorota Pochroń, Krystyna Streb,  Zbigniew 

Nowak, Paweł Jachimek, Marta Maślak,  

Joanna Małek, Małgorzata Małochleb, Krysty-

na Wypasek, Ireneusz Banek, Kamil Sobota. 

Korekta:  Elżbieta Wiśniewska-Woźniczka,  

                    Monika Piekarz

SKŁAD/DTP:  Anna M. Kędzior 

                           Radosław Wójcik 

DRUK: ZUPW „SKRYPT” Sp. z o.o. w Tarnowie 

33-100 Tarnów, ul. Do Huty 15

Redakcja zastrzega sobie prawo 

skracania i korygowania nadesłanych 

 tekstów oraz zmianę tytułów. 

Za treść reklam  

i ogłoszeń nie odpowiadamy. 

Nie wszystkie z przedstawianych 
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OBIEKTY JAK NOWE
Siedziba Urzędu Miejskie-

go w Radłowie, Zespół Szkół 
w Radłowie oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Bi-
skupicach Radłowskich i Woli 
Radłowskiej to obiekty, które 
poddano termomodernizacji 
i w efekcie końcowym prezen-

tują się na europejskim pozio-

mie.
Wartość całej inwestycji to po-
nad 3 miliony złotych, z cze-
go 43 % to dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020.

 
Fot. Maksymilan Pochroń

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bkupicach Radłowskich

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej

Zespół Szkół w Radłowie

Siedziba Urzędu Miasta w Radłowie
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Salą konferencyjną,
która sprawdza się idealnie do różnego rodzaju 

szkoleń, konferencji, warsztatów czy spotkań bizne-
sowych. Do pełnej dyspozycji mają Państwo rzutnik 

multimedialny, laptop, ekran do projekcji, 
a także tablice magnetyczną do pisania.

Salą komputerową
do pracy indywidualnej, liczącą pięć stanowisk. Do-
stępne są trzy firmowe laptopy, a także dwa duże 
monitory dla chcących zwiększyć sobie komfort 

pracy.

Salą kameralną
dla osób, które chcą przeprowadzić np. rozmowę 

kwalifikacyjną czy poradnictwo zawodowe. 
Sala jest wyposażona w biurko do pracy, miejsce 

dla interesanta, a także darmowe Wi-Fi. 
Ponadto w niedalekim sąsiedztwie sali znajduje się 

recepcja, gdzie Państwa klient może poczekać  
na umówione spotkanie.

PRZYJDŹ DO NAS, ZAREJETRUJ SIĘ  
I KORZYSTAJ Z DARMOWYCH SAL! 

PRZĘDSIEBIORCO!
SKORZYSTAJ BEZPŁATNIE Z PRZESTRZENI BIUROWEJ 

DESK W TARNOWIE

REKLAMA

Przyjmijcie serdeczne życzenia miłości, radości i spokoju
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech te piękne święta będą wyjątkowe, będą prawdziwym
przeżyciem, umocnieniem polskiej i chrześcijańskiej tradycji.

Ufam, że nie zabraknie obfitości na świątecznym stole,
dopisze dobre zdrowie, siły i wszelka pomyślność,

a chwile spędzone z najbliższymi w rodzinnym gronie
przyniosą moc pozytywnych doświadczeń i emocji.

Mając nadzieję, że wraz z Wielkanocą nadejdzie wiosenny
optymizm, życzę by ta radość i słoneczna pogoda zagościły 

 w Państwa sercach na dłużej, a energii i chęci do działania
wystarczało na każdy dzień, który jest przed nami.

Wesołego Alleluja!

Zbigniew Mączka
Burmistrz Miasta i Gminy Radłów

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Radłów!

Strefa Przedsiębiorcy DESK to idealne miejsce dla małych i średnich przedsiębiorstw, w którym 
można popracować zupełnie za darmo. Nasza przestrzeń sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów,  

a także daje możliwość poznawania ludzi z różnych branż.
Strefa Przedsiębiorczości DESK przy ulicy Wałowej 16 dysponuje:

Strefa przedsiębiorcy DESK prowadzona jest przez 
Fundację Regionalnego Rozwoju Edukacji. 

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta  
Tarnowa w kwocie 117 292, 80 zł.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 20.00

Telefon: +48 14 639 08 75
www.desktarnow.pl    

e-mail: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com   
Fb: www.facebook.com/DESKWalowa16
Fb: www.facebook.com/FRRE.Tarnow/

ˇ

ˇ

ˇ

Piotr Kapera
Przewodniczący Rady Miejskiej
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SZUKAMY WOLONTARIUSZY  
DO POMOCY PRZY ORGANIZACJI 

II ŚWIATOWEGO ZJAZDU RADŁOWIAN
Masz trochę wolnego czasu, jesteś dyspozycyjny i chcesz pomóc?

Poszukujemy kreatywnych osób do pomocy przy organizacji II Światowego Zjazdu Radłowian,  
który odbędzie się w dn. 14 – 15 lipca 2018 r.

Wolontariuszami mogą być osoby, które ukończyły 16 lat.  
Wolontariusze wykonują swoją pracę dobrowolnie i bezpłatnie. 

Po zakończeniu imprezy Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie  
gwarantuje wydanie zaświadczenia o wolontariacie.

Przyłączcie się!
Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o przesłanie zgłoszeń na maila: gckic_radlow@wp.pl

Prosimy o pozostawienie w mailach swoich kontaktów telefonicznych.
Czekamy Na Wasze Zgłoszenia! Czekamy na WAS!

W ramach szkolnych obchodów 

100-lecia Niepodległości 23 mar-

ca 2018 r. w Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Września 1939 r. 
gościliśmy członków grup rekon-

strukcyjnych: panów Grzegorza 
Jurkiewicza,  Jacka Skrabota, 
Pawła Siwka ze Stowarzysze-

nia Rekonstrukcji Historycznej  
„Wrzesień 39” oraz pana  Jaro-

sława  Jopa z Sekcji Rekonstruk-

cji Historycznej im. 16 Pułku 
Piechoty Towarzystwa „Sokół”.                                                                                                                                         
 

Panowie w mundurach żołnierzy 
II Rzeczpospolitej przedstawi-
li uczniom „żywą” lekcję histo-

rii. Spotkanie rozpoczęło się od 
przedstawienia tła historycznego 
wybuchu II wojny światowej: od 
odzyskania przez Polskę Niepod-

ległości w 1918 roku do Bitwy Ra-

dłowskiej we wrześniu 1939 roku. 
Pan Jacek Skrabot nakreślił na 
mapie rozmieszczenie Armii Pol-
skiej i Wermachtu podczas kam-

panii wrześniowej, kładąc szcze-

gólny nacisk na szlak bojowy 20 
Pułku Piechoty „Ziemi Krakow-

skiej”, od Pszczyny przez Bisku-

pice Radłowskie do Cieszanowa.  

Następnie panowie Grzegorz Jur-
kiewicz i Jarosław Jop objaśnili 
oraz pokazali uzbrojenie i umundu-

rowanie żołnie-

rza polskiego: 
hełm, karabin, 
bagnet, ładow-

nica, tornister, 
maska przeciw-

gazowa, ma-

nierka, menaż-

ka, koc. Pan Paweł Siwek opowiadał 
o roli sanitariuszy podczas kon-

fliktu zbrojnego w minionych epo-

kach i  na dzisiejszym polu walki.  
Nasi goście zaprezentowali przy-

wieziony ze sobą sprzęt wojskowy:  
moździerz wz. 31, ciężki karabin 
maszynowy wz. 30, ręczny kara-

bin maszynowy wz. 28, karabin 
przeciwpancerny wz. 35, granat-
nik wz. 36, karabin wz. 98 Mauser, 

karabinek wz. 29 Mauser. Omó-

wiono taktykę walki z wykorzysta-

niem przywiezionych eksponatów 
i przedstawio-

no ich skutecz-

ność podczas 
walk wrześnio-

wych. Rekon-

struktorzy kła-

dli duży nacisk 
na ofiarność 
i męstwo żoł-
nierza polskie-

go, który bronił ojczyzny przed 
nawałnicą niemiecką. Wojsko 
Polskie musiało walczyć z dwoma 
agresorami (III Rzesza, ZSRR), 
którzy napadli na Polskę  w 1939 r. 
Podkreślano, że każdy konflikt, 
wojna niesie ze sobą głód, śmierć 
i cierpienie tysięcy niewinnych 
osób.  
Po  tych pokazach uczniowie mogli 
zapoznać się bliżej z eksponatami, 
potrzymać karabin,  porozmawiać 
z gośćmi o ich pasji. Zaintereso-

wanie było ogromne, szczególnie 
u męskiej części widowni. 

 
 

Piotr Malec

ŻOŁNIERZE W SZKOLE
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W listopadzie 2017 r. Gmina Ra-

dłów złożyła wniosek w ramach II 
naboru prowadzonego przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości na powie-

rzenie realizacji zadań ze środków 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-

nym oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu 
wniosku Gmina Radłów otrzymała 
dotację w wysokości 53 600,00 zł 
na zakup 6 zestawów ratownictwa 
medycznego PSP R-1 wraz z deską 
ortopedyczną i szynami Krame-
ra oraz 2 defibrylatorów LIFEPAK 
1000. 
W dniu 08 stycznia 2018 roku w re-
mizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radłowie nastąpiło przekazanie  
jednostkom OSP naszej 
gminy nowoczesnego 
sprzęt do ratowania zdro-
wia i życia ludzi w posta-
ci dwóch defibrylatorów 
i sześciu toreb ratow-
nictwa medycznego PSP.  
Torby PSP R-1 pozyskały 
jednostki OSP: Marcin-
kowice, Zdrochec, Glów, 
Siedlec, Przybysławice 
oraz Wola Radłowska,  
natomiast defibrylatory 
trafiły do OSP Biskupice Radłowskie 
i Wał – Ruda. Całkowity koszt zada-
nia to kwota 53 190,00 zł. w 100% 
finansowany ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości.
Przekazania wyposażenia dla przed-
stawicieli jednostek OSP dokonał 

burmistrz Radłowa Zbigniew Mącz-
ka, wiceburmistrz Wiesław Armatys 
i Komendant Gminny ZOSP dh Mie-
czysław Prosowicz.
Nabyty sprzęt przyczyni się do po-
prawy efektywności podejmowa-
nych działań ratowniczych podczas 
udzielania pomocy poszkodowanym 

bezpośrednio na miejscu popełnie-
nia przestępstwa,  jak również do 
poprawy warunków pracy strażaków 
w sytuacjach kryzysowych, ratują-
cych najcenniejszy dar, jakim jest 
ludzkie życie.
 

Zadanie jest realizowane z Fun-

duszu Sprawiedliwości – Fundu-

szu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej w za-

kresie wsparcia i rozwoju systemu 
instytucjonalnego pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem 
i świadkom oraz realizacji przez 

jednostki sektora 
finansów publicz-

nych zadań ustawo-

wych związanych 
z ochroną interesów 
osób pokrzywdzo-

nych przestępstwem 
i świadków oraz 
likwidacją skut-
ków pokrzywdzenia 
przestępstwem – na-

bycia: wyposażenia 
i urządzeń ratow-

nictwa, niezbędnych do udziele-

nia pomocy poszkodowanym bez-
pośrednio na miejscu popełnienia 
przestępstwa (Program I Priorytet 
IIIB).

 
Małgorzata Dulian 

Fot. Maksymilian Pochroń

SPRZĘT Z DOTACJI MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Zadanie wspófinan-

sowane ze środków 
Funduszu Sprawie-

dliwości, którego 
dysponentem jest 
Minister Sprawiedli-
wości.
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 „A SZEDŁ ZA NIM WIELKI TŁUM…” ŁK 23, 27 
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ ULICAMI RADŁOWA…   
- PO RAZ TRZECI

Dnia 23 marca 2018 roku, wsparci 
łaską Bożą i życzliwością wielu ludzi, 
mogliśmy wyruszyć w drogę krzyżo-
wą ulicami naszego miasta Radłowa. 
Jak pamiętamy, przez ubiegłe dwa 
lata ta droga krzyżowa przybierała 
także formę 
M i s t e r i u m 
Męki Pań-
skiej odgry-
wanego przez 
mieszkańców 
naszej radłow-
skiej parafii, 
tak też było 
i w tym roku. 
Po uprzednim 
przygotowa -
niu zostało przedstawione po raz 
trzeci Misterium Męki Pańskiej, któ-
re coraz bardziej wpisuje się w naszą 
radłowską społeczność, jako ważne 
wydarzenie pomagające nam wejść 
w przeżywanie tajemnic Wielkiego 
Tygodnia. 
 
Jakie przesłanie tegorocznego Mi-
sterium?
We wspomnianym dniu wierni zgro-
madzili się w naszym parafialnym 
kościele, aby uczestniczyć w spra-
wowaniu Najświętszej Eucharystii 
o godz. 17:00. Po zakończeniu Mszy 
Świętej rozpoczęło się długo oczeki-
wane Misterium Męki Pańskiej uli-

cami Radłowa, któremu w tym roku 
towarzyszyły słowa „A szedł za Nim 
wielki tłum…”. 
Wprowadzając w przesłanie tego-
rocznego Misterium mówiłem: „Te 
słowa zaczerpnięte z 23 rozdziału 

Ewangelii św. 
Łukasza stają 
się słowami 
przewodnimi 
na czas dzi-
siejszej drogi 

krzyżowej uli-
cami naszego 
miasta Radłowa. 
Dwa tysiące lat 
temu Mistrz z Na-

zaretu został ska-

zany na śmierć 
krzyżową i wśród 
tłumu ludzi zaję-

tych rozmaitymi 
sprawami podą-

żał ulicami Jero-

zolimy na Górę 
Golgotę, gdzie został ukrzyżowany. 
Za Jezusem szedł wielki tłum ludzi, 
którzy byli świadkami niezwykłych 
wydarzeń – ukrzyżowania, które od-

mieniło bieg historii świata i historii 
zbawienia człowieka. To co po ludz-
ku miało być końcem historii Jezusa 
stało się początkiem historii tłumu 
ludzi – chrześcijan różnych wieków 
i czasów, którzy podążając za Jezu-

sem pragną osiągnąć zbawienie, któ-

re wysłużył Chrystus na drzewie 
krzyża (...). 
Serdecznie zapraszam do podążania 
za Jezusem, abyśmy nie tylko przyglą-

dali się odgrywanym inscenizacjom, 
ale byśmy głęboko 
przeżywali wydarze-

nia z ostatnich godzin 
życia Pana Jezusa 
i uświadamiali sobie 
prawdę, jak wielką 
miłością umiłował 
nas Bóg, skoro oddał 
za nas swoje życie.” 

Proces przygotowa-

nia, czy tylko spra-

wy techniczne?
Proces przygotowania 
tegorocznego Miste-
rium trwał kilka ty-
godni, ale był bardzo 
intensywny. Uczest-
nicy Misterium mogli 

zauważyć, że co roku staramy się 
wprowadzać jakieś zmiany, poprawki, 
uzupełnienia powodowane doświad-
czeniem. Wszystko po to, żeby jesz-
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cze bardziej ułatwić przeżycie wyda-
rzeń wprowadzających nas w Wielki 
Tydzień. Już w ubiegłym roku m.in. 
dodaliśmy scenę wjazdu Pana Jezusa 
do Jerozolimy po to, żeby pokazać, 
jak różne były reakcje ludzi wtedy 
i podczas drogi krzyżowej. Zasad-
niczo w tegorocznym przygotowaniu 
Misterium zdecydowaliśmy się nie 
dokonywać większych zmian w sce-
nariuszu, ale skupić się na jeszcze 
lepszym przedstawieniu tego, co 
już zostało opracowane. Bacz-
ny obserwator mógł zauważyć, 
że zostały wprowadzone dwie 
pieśń: przy IV stacji (Spotkanie 
z Matką) i przy IX stacji drogi 
krzyżowej (Trzeci upadek Jezu-
sa). 

Chciałem zauwa-
żyć, że w przygo-
towaniu Misterium 
nie koncenrtujemy 
się tylko na spra-
wach technicznych, 
które są ważne, 
ale towarzyszy 
nam nieustannie 
świadomość, że jest to dzieło, któ-
remu potrzebna jest pomoc „z góry”, 

bo nie o teatr tu 
chodzi, ale o coś 
więcej, aby to co 
zostaje przedsta-
wione w czasie 
Misterium pomo-
gło uczestnikom 
w głębszym prze-
życiu nabożeń-

stwa drogi krzyżowej, a co za tym 
idzie, spotkania z Jezusem cierpią-
cym i ukrzyżowanym. Mając świa-
domość w czym uczestniczymy 
zawsze przed rozpoczęciem Miste-
rium wspólnie modlimy się do Boga 
z prośbą o Jego błogosławieństwo 
w tym dziele.
Przygotowując Misterium zdawali-
śmy sobie sprawę z tego, że w przy-
padku inscenizacji plenerowych 
ważną rolę odgrywa pogoda. Dlate-
go powstała inicjatywa, aby uczynić 

„szturm do nieba” z prośbą o dobrą 
pogodę na dzień 23 marca 2018 r. 
Wspólnie podjęliśmy inicjatywę, aby 
na 9 dni przed planowanym wydarze-
niem rozpocząć jakby nowennę o do-
brą pogodę. Każdy z uczestniczących 
w przygotowaniu został poproszony 
o odmówienie jednego Zdrowaś Ma-
ryja każdego dnia z prośbą o dobrą 
i właściwą pogodę – i jesteśmy prze-
konani, że nasze modlitwy zostały 
przez Boga wysłuchane.
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Słowa podziękowania
Wspominając dzień 23 marca 2018 r., 
kiedy po raz trzeci mieliśmy okazję 
przeżyć nabożeń-
stwo drogi krzyżo-
wej ulicami naszego 
miasta połączone 
z Misterium Męki 
Pańskiej, wyrażam 
wdzięczność przede 
wszystkim względem 
Pana Boga, który nas 
wspierał swoją łaską 
oraz względem ludzi, 
którzy na różny spo-
sób przyczynili się 
do zorganizowania 
tego wydarzenia. Nie 
ulega wątpliwości, 
że udało nam się je 
zrealizować dzię-
ki pomocy Bożej 
i współpracy oraz 
zaangażowaniu kil-
kudziesięciu osób. 
Pragnę powiedzieć, 
że w procesie przy-
gotowania zno-
wu spotkałem się 
z wielką waszą 
życzliwością i dla-
tego teraz chciałem 
publicznie za to podziękować. Jest 
dla mnie wielką radością to, że tak 
wiele osób, zarówno dzieci, młodzie-
ży, jak i starszych, chce zaangażować 
się z otwartym sercem, poświęcając 
swoje talenty i czas dla naszej wspól-
noty parafialnej i śmiało można po-
wiedzieć, że jest to nasze wspólne 

dzieło, któremu 
jesteśmy przeko-
nani, iż Bóg bło-
gosławi.

Słowa wdzięczności pragnę skie-
rować pod adresem najbliższych 
współpracowników. Dziękuję panu 
Januszowi Kuczkowi i pani Krysty-
nie Wypasek, 
którzy włoży-
li w to dzieło 
ogrom swojej 

pracy, poświęci-
li wiele swojego 
czasu i zdolności 
w przygotowanie 
aktorów. Podzię-
kowania dla Księ-
dza Proboszcza 

Janusza Maziarki, pana 
Burmistrza Zbigniewa 
Mączki, pani Barbary 
Marcinkowskiej, pana 
Jerzego Kucmierza, chó-
ru parafialnego Gaudete 
na czele z dyrygentem pa-
nem Łukaszem Burgiełem, 
strażaków i wszystkich 
zaangażowanych w różny 
sposób w przygotowanie 
i przedstawienie tegorocz-
nego Misterium. Trudno 
przywołać wszystkich za-
angażowanych imiennie, 
ale tym bardziej wyra-

żamy z serca płynącą wdzięczność 
za waszą otwartość i wszelkie okaza-
ne wsparcie w trakcie realizacji tego 
przedsięwzięcia.
Wyrazy wdzięczności i uznania kie-
rujemy szczególnie pod adresem 
osób, które odegrały poszczególne 

role. Dzięku-
jemy za wa-
szą życzliwość, 
za zaangażowa-
nie, za czas po-
święcony na próby 
i za chęć współ-
pracy, dzięki 
którym udało 
nam się stworzyć 
dobrą atmosferę 
wzajemnego po-

szanowania i twórczej pracy na rzecz 
naszej wspólnoty parafialnej.
Szczerze pragniemy podziękować 
Wam wszystkim, którzy pozytyw-
nie odpowiedzieliście na zaproszenie 
i przybyliście 23 marca 2018 rok, aby 
nie tylko zobaczyć, ale raczej przeżyć 
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tegoroczne Misterium Męki Pańskiej 
i mamy nadzieję, że choć trochę po-
mogliśmy Wam dobrze wejść w wy-
darzenia Wielkiego Tygodnia. Dzię-
kujemy za waszą obecność i ufamy, 
że nasze wspólne wysiłki, podjęte 
z łaską Bożą, pomogły wam głębiej 
przeżyć drogę krzyżową ulicami Ra-
dłowa, że mogliście wczuć się w kli-
mat tamtych ważnych dla naszego 
zbawienia dni. 
Wszystkim zaangażowanym w jaki-

kolwiek sposób wyrażamy jeszcze 
raz z serca płynącą wdzięczność 
i wypowiadamy chrześcijańskie sło-
wa: „Bóg zapłać”.

Ks. Bogdan Mikołajczyk
Fot. Anna M. Kędzior
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Wydarzenie to miało miejsce w nie-
dzielę 7 stycznia i zgromadziło w su-
mie 89 uczestników, w tym 19 so-
listów oraz 7 zespołów. Miło nam 
poinformować, że w kategorii zespół 
pierwsze miejsce zajął Rahamim - 
grupa działająca przy parafii Radłów. 
Młodzież radłowskiego zespołu reli-
gijnego wykonała znaną, współczesną  
pastorałkę pt. „Mario czy Ty wiesz”, 
zyskując aprobatę jury i licznie zgro-
madzonej na sali pu-
bliczności. 
Gratulujemy serdecz-
nie tego sukcesu ze-
społowi, w którego 
skład wchodzą: Ja-
kub Kuczek - gitara 
akustyczna/klawisze; 
Mateusz Baran - gi-
tara basowa, Adrian 
Kowal - klawisze/
wokal, Daniel Kukuł-
ka - instrumenty per-
kusyjne, Aleksandra 
Strzałka - skrzypce/wokal, Domini-
ka Piekarz - skrzypce/wokal, Alek-
sandra Serwińska, Kamila Witek, 
Natalia Kołpa, Iwona Soboń, Anna 
Karnas, Julia Kosiarska - wokal.
Założycielem zespołu jest ks. Mariusz 
Katarzyński pracujący obecnie w pa-
rafii Św. Wawrzyńca w Wojniczu. 

Obecnym opiekunem 
zespołu jest ks. Jakub 
Misiak. Nazwa zespo-
łu Rahamim określa 
z języka hebrajskiego 
pojęcie „miłosierdzie”. 
Niewątpliwie sukces 

„Rahamimu” to efekt 
regularnych prób i pra-
cy młodzieży działającej aktywnie 
przy parafii. Bardzo dobre warunki 

do rozwoju zespołu nie byłyby moż-
liwe, gdyby nie życzliwość i otwar-
te serce dla działalności młodych ze 
strony  ks. proboszcza Janusza Ma-
ziarki. Zespół został założony z my-
ślą śpiewu na chwałę Bożą, w celu 
oprawy muzycznej liturgii oraz nabo-
żeństw w radłowskiej parafii.  Raha-

mim angażuje się m.in. w pomoc przy 
organizacji rekolekcji i nabożeństw 

pasyjnych (Dro-
gi Krzyżowe) dla 
młodzieży, oprawę 
niedzielnych oraz 
okolicznościowych 
Mszy Świętych. 
Wszystkie młode 
osoby utalentowane 
muzycznie i chcące 
dzielić się swoimi 
talentami muzycz-
nymi dla dobra 
wspólnoty parafial-
nej prosimy o kon-

takt z opiekunem zespołu ks. Jaku-
bem.
A naszej drogiej młodzieży życzymy 
sukcesów i inicjatyw, które ubogacą 
życie religijne  radłowskiej wspólnoty 
parafialnej.

Ks. Jakub Misiak
Fot. GOK Wietrzychowice

RAHAMIM ZDOBYŁ I MIEJSCE

W roku 2017 r. gmina liczyła 9700 
mieszkańców w tym 4918 kobiet 
i 4782 mężczyzn. Zameldowane 
na pobyt stały są 9700 osoby.
Najliczniejszymi sołectwami są:  
Radłów, Biskupice Radłowskie 

i Wola Radłowska
W 2017 r urodziło  się 101 dzie-
ci, z czego 45  to chłopcy, a 56 to 
dziewczynki.

Miesiącem, który obfitował w naj-
większą liczbę urodzeń był lipiec.
Najpopularniejszym imieniem dla 
chłopca było imię Hubert, Oliwier 
i Jakub, a dla dziewczynek Anna, 
Aleksandra i Zuzanna.
Miejscowości w których przybyła 
największa liczba noworodków to 
Radłów, Niwka i Zabawa.

Pełnoletność uzyskało 116  miesz-
kańców gminy.
Wydano 1551 dowodów osobistych.
Na ślubnym kobiercu w Gminie Ra-
dłów stanęło 58 par małżeńskich.
W 2017 r. zmarło 109 osób.

Maria Pochroń 
Inspektor ds. ewidencji ludności 

 
*Wg stanu na dzień  31.12.2017 r.

GMINA RADŁÓW W LICZBACH

Już po raz ósmy w Gminnym Ośrodku Kultu-

ry w Wietrzychowicach odbył się Międzygminny 
Konkurs Kolęd i Pastorałek dla dzieci i młodzieży.  
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CZEŚĆ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH !
Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych 
w Gminie Radłów obchodzo-
no 4 marca 2018 r. w Woli 
Radłowskiej. Uroczystości 
rozpoczęły się od Mszy Św. 
w kościele pw. Bł. Karoliny 
Kózkówny, a następnie uda-
no się do Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Woli Ra-
dłowskiej, gdzie odśpiewano 
hymn państwowy i odbyły 
się oficjalne wystąpienia.

„W tym roku po raz ósmy uro-

czyście obchodzimy w Polsce 

Narodowy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych jako wyraz hołdu 
wdzięczności tysiącom żoł-
nierzy drugiej konspiracji, 
którzy w obronie niepodle-

głego bytu Państwa Polskie-

go – walcząc o prawo do 
samostanowienia i urzeczy-

wistnienia dążeń demokra-

tycznych – czynnie przeciw-

stawili się sowieckiej agresji 
i narzuconemu reżi-
mowi komunistyczne-

mu. Dzisiejsza uro-

czystość to trudna, 
tragiczna i bardzo bo-

lesna lekcja najnow-

szej historii naszego 
narodu. Musimy jed-

nak znać i szanować 
własne dzieje oraz 
pielęgnować pamięć 

o ludziach, ich czynach i wyda-

rzeniach, aby historia II wojny 
światowej i lat powojennych nigdy 
się nie powtórzyła” – pisze w oko-
licznościowym liście prezes PSL 
Władysław Kosiniak-Kamysz.
Następnie uczniowie ZSP w Woli 
Radłowskiej w związku z gmin-
nymi obchodami Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych przedstawili montaż słowno 
- muzyczny „Nić zwana życiem”.  
Spektakl był bardzo wzruszający 

- przedstawiał trage-
dię matek, żon, które 
straciły swoich synów 
i mężów. Przedsta-
wienie opierało się 
na tekstach wierszy 
Tadeusza Kryzi, któ-
ry pochodził z Woli 
Radłowskiej i w ten 
właśnie symboliczny 
sposób, odniesiono się 
do jego postaci.
Usłyszeć można było 
także wiersze, które 
zostały nagrodzone 
w konkursie recyta-
torskim poezji Tade-
usza Kryzi.

Uroczystości zakończyły się 
na radłowskim rynku, gdzie bur-
mistrz Zbigniew Mączka złożył zni-
cze pod tablicą upamiętniającą Żoł-
nierzy Niezłomnych.

Monika Piekarz
Fot. Anna M. Kędzior

Maksymilian Pochroń
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W kategorii szkoły podstawowe wzięło udział 34 osoby. 
• I miejsce – Joanna Kocoń z NSP w Biskupicach Radłowskich,
• II miejsce – Kinga Kiełkowska z ZSP w Woli Radłowskiej,
• III miejsce – Emilia Jagiełło z SP w Łętowicach.
Wyróżniono: 
• Aleksandrę Ptaśnik ZSP i P w Niwce, 
• Natalię Kumięga ZSP i P w Ilkowicach, 
• Zofię Serek ZS nr 9 w Tarnowie,
• Norberta Bąk z ZSP w Woli Radłowskiej, 
• Sabinę Soboń ZSP i P w Zdrochcu.

W kategorii gimnazja udział wzięło 14 osób.
• I miejsce – Weronika Kosman NSP w Przybysławicach,
• II miejsce – Kamila Pajdo    ZSP w Woli Radłowskiej,
• III miejsce – Wiktoria Nasiadka ZSP w Wietrzychowicach
Wyróżniono:
• Angelikę Sabat – XXI  LO Sportowe w Tarnowie, 
• Natalię Pięta – ZSP  w Woli Radłowskiej, 
• Katarzynę Jaszczyńska – PSP  nr 2 w Jadownikach.

Konkurs objęli honorowym patrona-
tem: Światowy Związek Żołnierzy 
AK Okręg Tarnów Ryszard Żądło, 
burmistrz Miasta i Gminy Radłów 
Zbigniew  Mączka oraz prezes Firmy 
Witospol Józef  Szwiec.
Celem konkursu było przy-
bliżenie postaci Tadeusza 
Kryzi, upamiętnienie hi-
storii żołnierzy wyklętych, 
jak również pobudzenie 
wrażliwości poetyckiej 
i aktywności twórczej 
uczniów. Konkurs prze-
biegał w III kategoriach: 
szkoły podstawowe klasy 
V – VII, gimnazja oraz szkoły po-
nadgimnazjalne. W konkursie wzię-
ło udział aż 58 uczestników z 13 
miejscowości oraz dwóch powiatów.  
W jury zasiadali: Ryszard Żadło, Ta-
deusz Kowal, wiz. Teresa Szydłow-

ska, Barbara Marcinkowska, 
prof. Władysław Kryzia, Tatiana 
Szwiec.
Ocenie podlegał dobór tekstów 
i jego pamięciowe opanowanie, 

interpretacja wiersza, 
a także ogólny wyraz 
artystyczny, w tym gest 
sceniczny czy element 
ruchu.
Najwyższy poziom prezen-
towali gimnazjaliści oraz 
szkoły podstawowe. W szko-
łach ponadgimnazjalnych nie 
przyznano 1 miejsca. 
Składamy serdeczne po-

dziękowania za nagrody ufundowane 
przez burmistrza Miasta i Gminy Ra-
dłów Zbigniewa Mączkę oraz przez 

pana  Ryszarda Żądło, 
prezesa Światowego 
Związku Żołnierzy AK 

Okręgu Tarnów. Gratulujemy wszyst-
kim laureatom i finalistom pięk-
nej interpretacji wierszy. Laureaci 
I miejsca recytowali teksty Tadeusza 
Kryzi w czasie gminnych obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Woli Radłowskiej.

Jadwiga Bieś
Fot. Anna M. Kędzior

KONKURS  RECYTATORSKI  POEZJI  TADEUSZA KRYZI

W E R O N I K A 
KOSMAN

NATALIA  
KACZMARCZYK

JOANNA 
KOCOŃ

RYSZARD  ŻĄDŁO

27 lutego 2018 r. w murach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłow-

skiej odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Kryzi.

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne 
udział wzięło 10 osób.
• II miejsce – Natalia Kaczmarczyk 

ZSEO w Tarnowie,
• III miejsce – Wiktor Kryzia ZST w Tar-

nowie,
• III miejsce – Patryk Marcinek. 
Wyróżniono:
• Filipa Nadolskiego – VII LO w Tarno-

wie
• Wiktorię Żaba – ZSEO w Tarnowie. 
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Nie znasz potęgi pióra, które prawdę pisze, 
rakiety w pył rozprasza, dział wymusza ciszę.
Całe życie wspominam, ciężkie, marne, skromne. 
Lecz tego dnia ja w życiu nigdy nie zapomnę
gdy ostatni druh walki odchodzi, umiera.
Mnie samego, jak zwykle, starość przecież zżera, 
źle  mi, ciężko, okrutnie, plugawo, ponuro.
I w takiej oto chwili przypominam pióro,
które to dawniej w strofach wylewało żale,
a dzisiaj gdzieś w rupieciach rzucone niedbale.
Rzuciłem go, bo wtedy byłem jeszcze młody.
Bez bólu mogłem dźwigać trudy, niewygody,
zapominać, przebaczać, kłamać swego ducha.
Ale gdy ostatniego śmierć zabrała druha
biorę pióro z lamusa, niech skrobie, niech pisze
aby wiatry wolność rozproszyły ciszę. 
Życie dla niego było jak rosa na trawie.
Służąc Ojczyźnie wiedział – służy dobrej sprawie.
Był i polskim żołnierzem i żołnierzem świata
i tak mu przeleciały całe młode lata.
Lecz czyż mu ktoś współczuje, poduma, zaprzeczy?
Jak świat długi, szeroki nie masz gorszej rzeczy
kiedy to duch wolności znajdzie się w niewoli
- nie każdy wie jak szarga, jak gnębi, jak boli.
Dla jednych ci niewola wolnością jest raczej
Oni to dziwnie rozumieją, inaczej,
że niewola to kajdan, który wiecznie dzwoni
a prawdziwy niewolnik nosi go na dłoni.
Ale kiedy już luzem na smyczy puszczony
nie ma żadnej niewoli. Ona z drugiej strony.
Tak pismacy przez lata pisali bez liku,
ale chciej mi uwierzyć drogi czytelniku
ten, co przeżył, widział uprzejmie ci radzi
że prawdy czytać także nie zawadzi.

TADEUSZ KRYZIA

Nie pomyśl, że to było na innej planecie
albo gdzieś oddalone w nieskończonym świecie. 
Długie śledztwa w więzieniach, tortury i mordy
- takie coś mogły czynić tylko dzikie hordy.
A naród jak to naród, nie był z plasteliny
znosił tortury, przemoc choć nie ze swej winy.
Lecz zmiany wciąż się rodzą, duch każdej epoki.
I tu, gdy narodowi stwardniały już boki
począł wstawać powoli, głowę wzniósł do góry
wtedy hordy pędziły jak z okrętu szczury.
Poczęły skakać w otchłań morza, oceany
ażeby się uchwycić demokracji ściany 
gdyż ta ich tylko może ratować przed zgubą,
w niej zawsze się udaje krzyknąć starą tubą;
Demokracja! Wolność! Po co swary, spory
cichcem jak kameleon zmienili kolory.
Wnet potępili hordy, wszczęli badać, szukać
żeby do serc narodu choć lekko zastukać 
- przemalować, wybielić wszystkie mordy, zdrady.
Mieli ci oni głowy wprost nie od parady, 
myślały jak najnowsze dzisiaj komputery. 
A ja nigdy nie kłamię, zawsze jestem szczery.
Wznieśli głowy ku niebu chcąc oszukać Pana
że to wszystko co było, jest dziełem szatana
i prawie że na klęczkach przyrzekali Zbawcy:
nigdy więcej szatana. A nieznani sprawcy
Zadziałają skutecznie w dzień, wieczór i w nocy
wszystko będzie różowo, bez żadnej przemocy.
I wszystko poszło sprawnie, tak jak się należy
a wolne tuby wrzeszczą, że to właśnie skrzaty
których odkryć nie sposób…Tak ginęły kwiaty
Narodu i naszej kochanej ojczyzny. 
Tej rany w polskim ciele nie pokryją blizny.

DROGA DO STOŁU

WYZNANIE

Anito, ani nie myślałem, ani mi się śniło 
żeby z twoim przewodem znów życie wróciło. 
Źródłem szczerości serca wyznać tobie muszę, 
że gdy ciała ci brakło i zabrałaś duszę, 
wtedy twą moc poznałem jak sięga daleko. 
Czułem się wprost cudownie i miło i lekko, 
jak przyroda na wiosnę poczuwa się błogo, 

kiedy zieleń traw mai i kwiecia jest mnogo. 
Bo ty dla mnie jak wiosna, wciąż twą boskość 
czuję, 
kocham cię ufam wielbię i wciąż myśli snuję: 
że kiedy mnie przytulisz, osiągnę wyżynę 
i w twych boskich ramionach jak wosk się rozpłynę.

NIE ZNASZ POTĘGI PIÓRA
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JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w Kościele pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Radłowie, której prze-
wodniczył ks. proboszcz Janusz Ma-
ziarka. W uroczystości wzięli udział 
burmistrz Radłowa Zbigniew Mącz-
ką, przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Kapera oraz radny Powiatu 
Tarnowskiego Marek Podraza.
Małżonkowie  obchodzący w 2017 r. 
jubileusz Złotych Godów uhonorowa-
ni zostali „Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę. Aktu deko-
racji w imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej dokonał burmistrz 
Radłowa Zbigniew Mączka.
W tym wyjątkowym dniu swoje pięk-
ne rocznice świętowały także pary 
obchodzące w 2018 r.  66 rocznicę 
ślubu, Żelazne Gody (65-ta  roczni-
ca ślubu) i Diamentowe Gody (60-ta  
rocznica ślubu). Obecni Jubilaci przy-
jęli od władz samorządowych listy 
gratulacyjne, kwiaty oraz symbolicz-
ne upominki. Do par świętujących 
swoje jubileusze zostały skierowane 
słowa uznania i życzenia długich lat 

wspólnego życia w zdrowiu i rodzin-
nym szczęściu.
Na zakończenie zaśpiewano tradycyj-
ne „Sto lat”, wzniesiono toast lamp-
ką szampana i zaproszono Jubilatów 
wraz z rodzinami na uroczysty obiad. 
Uroczystość uświetnił występ Zespo-
łu Regionalnego „Biskupianie” przy 
akompaniamencie Kapeli Ludowej.
Gratulujemy wszystkim Jubilatom, 
szczególnie tym, którzy z różnych 
względów nie mogli przybyć na tę 
wyjątkową uroczystość.

Jadwiga Kumięga
Fot. Anna M. Kędzior

11 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie odbyły się 
uroczystości jubileuszu 66-lecia, 65-lecia, 60-lecia i 50-lecia pożycia małżeń-
skiego mieszkańców naszej gminy.
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Złote Gody czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego 

obchodzili Państwo:
- Teresa i Stanisław Augustyńscy ze Zdrochca.
- Józefa i Czesław Chelizonowie ze Zdrochca.
- Alicja i Marian Curyłłowie z Glowa.
- Irena i Tadeusz Czarni z Zabawy.
- Genowefa i Alojzy Jaroszowie z Biskupic Radłowskich.
- Józefa i Józef Jaskowie z Niwki.
- Kazimiera i Marian Kawowie z Biskupic Radłowskich.
- Cecylia i Stanisław Kądzielowie z Wał-Rudy.
- Helena i Józef Kostrzewowie z Siedlca.
- Anna i Stanisław Lirowie ze Zdrochca.
- Helena i Stanisław Mądrzykowie z Przybysławic.
- Maria i Franciszek Mleczkowie z Woli Radłowskiej.
- Aleksandra i Bronisław Osikowie z Przybysławic.
- Maria i Stanisław Pitasiowie z Wał-Rudy.
- Genowefa i Tadeusz Tomolikowie z Biskupic Radłowskich.
- Józefa i Stanisław Zaleśni z Wał-Rudy.

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego,  
czyli Diamentowe Gody obchodzili Państwo:
- Genowefa i Marian Rogozińscy z Niwki.
- Janina i Julian Motylscy z Radłowa.
- Helena i Czesław Dzikowie z Radłowa.
- Janina i Henryk Kucmierzowie z Wał-Rudy.
- Janina i Władysław Lechowiczowie z Zabawy.
- Franciszek i Janina Kuchytowie z Zabawy.
- Irena i Fryderyk Woźni ze Zdrochca.

Żelazne Gody czyli 65 lat wspólnego pożycia 

małżeńskiego świętowali Państwo:
- Anna i Mieczysław Pikulowie z Brzeźnicy.
- Cecylia i Andrzej Kwapniewscy z Radłowa.
- Zofia i Ludwik Dulianowie z Radłowa.
- Maria i Julian Czajowie z Zabawy.

Jubileusz 66 lat wspólnego małżeństwa  
obchodzili Państwo:
- Janina i Antoni Tobiaszowie z Biskupic Radłowskich.
- Irena i Czesław Miśtakowie z Radłowa.
- Helena i Stanisław Mikowie z Radłowa.

Józefa i Józef Jaskowie Józefa i Stanisław Zaleśni

Teresa i Stanisław Augustyńscy Maria i Stanisław Pitasiowie

Alicja i Marian Curyłłowie

Genowefa i Tadeusz Tomolikowie Kazimiera i Marian KawowieIrena i Tadeusz Czarni Helena i Czesław Dzikowie
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Wartość  przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest związane z pod-
miotem akcji, którym są dzieci-ko-
lędnicy. Jest to wielkie wyzwanie dla 
duszpasterstwa, a więc szansa, by 
same dzieci tworzące grupy, mogły 
się przybliżyć do Chrystusa i Ko-
ścioła, a przez to lepiej ten Kościół 
zrozumieć i uczynić go swoim do-
mem. Całe przedsięwzięcie odbywa 
się w duchu Jezusowego polecenia 

„Idźcie i głoście”. Dzieci, inspiro-
wane i uformowane przez duszpa-
sterzy i świeckich animatorów, idą 
ze świadomością tego polecenia, ale 
też z przekonaniem, które Franci-
szek zawarł w pierw-
szych słowach adhorta-
cji Evangelii gaudium, 
że ci, którzy spotkali 
Jezusa i pozwalają, aby 
ich zbawił, mają serca 
przepełnione radością. 
Dzieci tą radością pra-
gną się dzielić z innymi. 
 
Jeśli zadbamy 
o to, aby kolę-
dujące dzieci 
przybliżyły się 
do Jezusa i Ko-
ścioła, to jed-
nocześnie przy-
czyniamy się do 
budzenia w nich 
ducha misyjne-
go, który może 
kiedyś odegrać 
dużą rolę na ich 
drodze powołania chrześcijańskiego 
realizowanego później w małżeń-
stwie, w życiu konsekrowanym czy 
w kapłaństwie. Nie możemy też za-
pomnieć o właściwym powołaniu 

misyjnym realizowanym pośród tych, 
którzy nie znają Chrystusa.

Wartość dobra 
na misyjnej ziemi
Kolędnicy to wielka ar-
mia. Kolęduje ich wielka 
liczba. W okresie Bożego 
Narodzenia 2017 r. padł 
rekord i było ich 22,5 tys. 
W pierwszym roku kolę-
dowania  zebrana przez 
nich suma wynosiła po-
nad 5 tys., a w ostatnim 
ponad 1 mln 870 tys. zł, 
co jest również historycz-

nym rekordem. W ciągu 
25 lat zebrali niemal 20 
mln zł. Te ofiary przemie-
nione zostały w wymier-
ne dobro w Afryce, Azji 
i Ameryce Południowej. 
O szczegółach tego dobra 

informowały coroczne publikacje. Te 
dane napawają optymizmem, ale naj-
większa radość płynie z tego, że ko-
lędnicy pomagają wielu rówieśnikom, 
zapewniają im godne życia na ziemi. 

Największymi projektami są: szpi-
tal w Bagandou i szkoła w Bertoua. 
Kolędnicy przekazali na nie do dzi-
siaj prawie 5 mln 400 tys. zł. Warto 
wiedzieć, że w ciągu minionych 25 
lat kolędnicy tarnowscy zostawili 
ślad swojej działalności w 30 krajach 
świata. Są nimi: Boliwia, Brazylia, 
Burkina Faso, Czad, Ekwador, Etio-
pia, Haiti, Indie, Indonezja, Kame-

run, Kazachstan, 
Kongo-Brazzaville 
(Republika Konga), 
Kongo-Kinszasa 
(Demokratyczna 
Republika Kon-
ga), Liban, Mada-
gaskar, Pakistan, 
Papua-Nowa Gwi-
nea, Peru, Rwan-
da, Sudan, Sudan 
Południowy, Syria, 
Tajlandia, Uganda, 
Wietnam, Zambia, 
a także kraje Eu-
ropy, jak Biało-
ruś, Mołdawia, 

Rosja (Syberia). Naj-
więcej krajów, które 
stały się beneficjentami 
przedsięwzięcia kolęd-
niczego, znajduje się 
na kontynencie afrykań-
skim, bo aż trzynaście. 
Osiem jest w Azji, pięć 
w Ameryce Południowej, 
trzy w Europie i jeden 
w Oceanii. W czasie 
25 lat, a więc 25. „wy-

dań” przedsięwzięcia, w 15. obec-
na była Republika Środkowoafry-
kańska, w 14. – Republika Konga, 
w 12. – Brazylia, w 10. Kamerun, 
w 9. – Peru i w 8. Boliwia. W sie-
demnastu krajach ślad ten został po-
zostawiony przez pośrednictwo Pa-
pieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, 
które patronuje całemu przedsięwzię-
ciu i w którego działanie kolędnicy 
solidarnie się włączają. Oznacza to, 
że kolędnicy tarnowscy pomagają 
nie tylko „swoim” misjonarzom, ale 

25  LAT  OTWIERANIA  SERC  I   DOMÓW
Okres Bożego Narodzenia 2017 roku to szczególny powód do radości. Mija 
bowiem 25 lat „otwierania serc i domów” przez i dla kolędników misyj-
nych. Zaczynaliśmy w sposób zorganizowany na skalę diecezji w okresie 
Bożego Narodzenia 1993 roku, ale trzeba powiedzieć, że już wcześniej 
były zwiastuny tego przedsięwzięcia w kilku parafiach. W pierwszym 
roku w kolędowanie włączyło się 12 parafii. W okresie Bożego Narodzenia 
2017 roku było ich 422.

Parafia Radłów
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w solidarności z Ojcem Świętym – 
wszystkim misjonarzom i wszystkim 
misjom. Do Bożego Narodzenia 2017 
włącznie znacznie w tym działaniu 
partycypowali, przekazując nań po-
nad 1 mln 230 tys. zł, co stanowi 
około 14,5% ofiar złożonych na rzecz 
PDMD przez kolędników misyjnych 
w Polsce do końca roku 
2017.

Wartość spotkań
Promotorzy i organi-
zatorzy przedsięwzię-
cia dbają o to, by było 
dobrze przygotowane. 
Jednym z jego trybów 
są coroczne spotkania 
kolędników. To dzia-
łanie, wyrażające się 
w organizowaniu spo-
tkań, jest kontynuacją du-
cha przedsięwzięcia, którego „tchnę-
ła” weń w pierwszej dekadzie jego 
wzrastania,  bardzo zaangażowana 

w to wielkie dzieło, siostra Kin-
ga Kozdrój. Widziałem z bliska to 
działanie, towarzysząc jej i podając 
pomocną dłoń. W te poczynania an-
gażowały się również osoby świeckie, 
które nigdy nie odmawiały i nie od-
mawiają  pomocy. 
Dotychczas w spotkaniach uczestni-
czyło prawie 40 tysięcy samych kolęd-
ników, nie licząc opiekunów, których 
były tysiące. Kolędnicy wędrują – co 
bardzo ważne, bo nadaje to kolo-
ryt i nastrój spotkaniu – w strojach 
i z gwiazdami, które górują nad nimi 

i  niejeden raz stały się odniesieniem 
w słowie biskupa skierowanym do ko-
lędników. Podkreślał to zarówno były 
biskup tarnowski Wiktor Skworc, jak 
i obecny, Andrzej Jeż. Ten ostatni, 
w czasie jednego ze spotkań zwró-
cił uwagę, że „dzisiaj w tym świecie, 
w którym żyjemy, pojawiają się róż-

nego rodzaju gwiazdki 
i gwiazdeczki, aktorzy, 
piosenkarze. Świecą 

krótko, własnym światłem i wygasza-
ją się bardzo szybko, tracą na swoim 
blasku. Często zamiast doprowadzić 
nas do dobra, doprowadzają na skra-
je przepaści.” Tymczasem kolędni-
cy mają stać się takimi gwiazdami 
w misyjnym zaangażowaniu, które 
nie pojawiają się sezonowo, a więc 
nie zanikają na niebie współpracy 
misyjnej, jak zanika niejedna gwiaz-
da ekranu czy życia społecznego. Ich 
misyjna determinacja nie powinna 
się zakończyć ostatnim pukaniem do 
drzwi domu, w którym z radością 
opowiadali o tym, że Jezus ma stać 

się Panem wszystkich ludzi.
Każde spotkanie kolędników to wiel-
kich rozmiarów animacja misyjna, 
która podtrzymuje ducha dzielenia 
się Ewangelią, jednocześnie zachę-
cając do pozostania na raz obranej 
drodze. Na dziesiątym spotkaniu, 
które było przedostatnim w życiu 
s. Kingi, w kościele pw. bł. Karo-
liny w Tarnowie w styczniu 2008 
roku, padł dotychczasowy rekord, 
gdy chodzi o liczbę uczestników. 
Przybyło ponad 3200 dzieci ze 104 
parafii, a z nimi niemal 400 opie-
kunów, w tym 100 księży i sióstr. 
Mając na względzie 25 lat dobra sia-

nego w sercach kolędników, 
ale też przez nich w sercach 
ich rówieśników w krajach 
misyjnych, możemy ciągle 
żyć nadzieją, że może się 
ono przełożyć na rozbudze-
nie u dzieci pasji dla misyj-
nych zadań Kościoła. Fran-
ciszek w orędziu na ostatni 
Światowy Dzień Misyjny 
2017 przypomniał nam, co 
to jest misja i jak mamy ją 

ciągle czynić żywotną: „Misja Ko-
ścioła ożywiana jest duchowością 
nieustannego wychodzenia. Chodzi 
o wyjście z własnej wygody i zdo-
bycie się na odwagę, by dotrzeć do 
wszystkich peryferii potrzebujących 
światła Ewangelii”. Oby więc prak-
tyka wychodzenia z własnej wygody 
pomnożyła duchowość chrześcijań-
ską samych dzieci, ale też tych, któ-
rzy zadbali, by one na taką praktykę 
się zdecydowały.

Ks. Krzysztof Czermak 
Fot. Anna M. Kędzior

Łukasz Mączko, Krzysztof Małek

Parafia Biskupice Radłowskie

Parafia Zabawa
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Spotkanie zostało  zorganizo-
wane przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radłowie  przy współpra-
cy Gminnego Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Radłowie 
w ramach projektu socjalnego 
pt. ,,Karnawałowa Biesiada 
Seniorów”. Projekt jest współ-
finansowany przez Wojewodę 
Małopolskiego.  
W spotkaniu udział wzię-

li:  Burmistrz Miasta i Gminy 
Radłów,  dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Radłowie,  Przewod-
niczący Rady Gminy, radny 
powiatu, sołtysi  oraz nasi 
wspaniali  seniorzy z terenu 
gminy, z myślą o których zorganizo-
wane zostało  to spotkanie. 
Spotkanie rozpoczęła Teresa Rosa - 
kierownik MGOPS w Radłowie, 
która powitała  zebranych gości 
oraz złożyła  noworoczne  życzenia, 

następnie wszystkim przybyłym  go-
ściom wszystkiego najlepszego w No-
wym Roku  życzył pan Zbigniew 
Mączka, burmistrz Radłowa oraz 
Piotr Kapera  – przewodniczący rady.
Po życzeniach  lampką szampana 
wzniesiono toast noworoczny. Na-
stępnie odbyła się krótka prelekcja 
na temat bezpieczeństwa seniorów 
w ruchu drogowym, którą przepro-
wadził przedstawiciel Komisariatu 
Policji w Żabnie -  Kierownik Ogni-

wa  asp. szt. Piotr Habel. Każdy 
uczestnik spotkania otrzymał kami-
zelkę odblaskową  oraz słodki upo-
minek.
O oprawę muzyczną zadbało Gmin-
ne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Radłowie.  Przy akompaniamen-
cie Grzegorza Gawełka program ar-
tystyczny zaprezentowali uczniowie  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Woli Radłowskiej. Uczestnicy 
spotkania śpiewali kolędy, biesia-

dowali i nikt nie zauważył, że czas 
mija bardzo szybko. Wszyscy na tym 
spotkaniu tworzyli jedną wielka ro-
dzinę. Ciepła atmosfera i życzliwość, 
które były razem z mieszkańcami 
na pewno na długo zostaną w ich 
sercach  i pamięci.
Tak jak w ubiegłych latach,  dużym 
wsparciem i pomocą wykazały się 
firmy i osoby prywatne,  które wspo-
mogły finansowo i rzeczowo naszą 
inicjatywę. To dzięki nim nasi se-
niorzy mogli zjeść dobry obiad oraz 
częstować się słodyczami i owocami.

Teresa Rosa
Kierownik i pracownicy 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Radłowie

Fot. Anna M. Kędzior 
 

SPOTKANIE  NOWOROCZNE
W dniu 27.01.2018 r.  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Radłowie odbyło się  IX spotkanie noworoczne dla osób star-
szych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Radłów.  

Burmistrz Radłowa, kierownik 
oraz pracownicy Miejsko Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Radłowie z serca dziękują 
za okazaną pomoc oraz wsparcie 
finansowe i rzeczowe w zorgani-
zowaniu ,,Karnawałowej Biesiady 
Seniorów” w 2018 r. 

Podziękowania dla sponsorów
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POPOŁUDNIE Z JASEŁKAMI I KOLĘDĄ

Dzieci z przedszkola zaprezentowały kolędy, a Zespół Ilko-
wyjce, który w większości tworzą rodzice dzieci z przedszko-
la zaprezentował kilka utworów ludowych. Na zakończenie 
zabrzmiała piosenka wdzięczności za wszelką pomoc, jaką 
społeczność szkoły otrzymała po pożarze budynku, który 
miał miejsce 5 stycznia.

Barbara Piotrowska
Fot. Anna M. Kędzior

Każdy może wesprzeć finansowo prace remontowo – 
budowlane, wpłacając dowolną kwotę na konto 
Rady Rodziców w tytule wpisując „pomoc”.

62 1320 1856 2872 7781 2000 0001
RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA 
W ILKOWICACH
Dziękujemy!

27 stycznia w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie odbyło się „Popołudnie z jasełkami i kolę-

dą”. Rodzice, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. Karoliny w Ilkowicach wystąpili w widowisku 

jasełkowym pt. „Uwierz w narodzenie Pana”. 

Rozliczając PIT za 2017 rok można przekazać 1% podatku 
na Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach.
W polu cel szczegółowy należy wpisać: 
ZSPIP w Ilkowicach 7321.
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BAL KARNAWAŁOWY  
ŚRODOWISKOWYCH 
DOMÓW SAMOPOMOCY

W zabawie udział wzięło 160 osób, 
w tym cztery ośrodki wsparcia dla 
osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną i przewlekle chorych psychicz-
nie:  ŚDS Oleśnica, ŚDS Ryglice, 
ŚDS Dąbrowica oraz ŚDS w Siedl-
cu. Zaproszenie do wspólnej zabawy 
przyjęli również burmistrz Miasta 
i Gminy Radłów Zbigniew Mączka, 
pani Diana Dembicka, z-ca burmi-
strza Wiesław Armatys, burmistrz 
Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof 
Kaczmarski, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury Barbara Marcin-
kowska, redaktor czasopisma Radło 
pani Anna Kędzior, dziennikarz 
Gościa Niedzielnego  pan Grzegorz 
Brożek. 
Nie udałoby się zorganizować tak 
pięknej zabawy, gdyby nie ludzie, 
którzy całym sercem wsparli nasze 
działania. Najserdeczniejsze wyrazy 
podziękowania kierujemy do wła-

ścicieli Dworu Czernia do  pani 
Genowefy Babaghasheh Garbarz 
i pana Norberta Garbarza, którzy 
zgodzili się urządzić nasz bal w ich 
lokalu i  z niespotykaną życzliwością 
i zaangażowaniem pomagali nam 
w organizacji całego przedsięwzięcia.  
Serdecznie dziękujemy pani Teresie 
Budowskiej Firma Dekoracyjna 
Rdekor, która zadbała o najmniejszy 
szczegół w dekoracji lokalu. Zaba-
wę taneczną dla naszych podopiecz-
nych poprowadził  Dj Retro, a jedną 
z atrakcji zorganizowali najlepsi bar-
mani na świecie z firmy  Usługi Bar-
mańskie King Of Coctails.  Swoją 
pomoc w organizacji balu zaofero-
wali również maturzyści z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych  w Żab-

nie - Jolanta Juras, Kamila Kościń-

ska, Regina Rokita oraz Sebastian 
Rokita, którzy na czas imprezy wcie-
lili się w role profesjonalnych kelne-

rów i perfekcyjnie radzili sobie z ob-
sługą sali. Serdecznie dziękujemy też 
rodzicom naszych podopiecznych 
za upieczenie przepysznych ciast 
i innych słodkości oraz za  obecność 
i wsparcie naszego „komitetu rodzi-
cielskiego”: paniom Ewie Curyło, 
Elżbiecie Golińskiej oraz Annie 
Jarmuła. Podziękowania należą się 
również naszym sponsorom,  którzy 
co roku nas wspierają i zawsze mo-
żemy na nich liczyć, są nimi: „Vento” 
Dariusz Król,  TSS Społem, Zakład 
Mięsny „Chabura”, Piekarnia „U Mi-
chała”, Firma „Rovita” oraz  Delika-
tesy „Wieczorek” Żabno. Jesteśmy 
za wszystko bardzo wdzięczni! 
Mamy w sobie ogrom radości i sa-
tysfakcji, że wszystko udało się tak 
wspaniale, a  na twarzach naszych 
podopiecznych i gości widniały 
szczere uśmiechy zadowolenia. Tego 
typu zabawy oprócz oczywiście walo-
rów leczniczych, tańca, ruchu, moż-
liwości korzystnego oddziaływania 
na psychikę właśnie poprzez muzy-
kę, są wspaniałą okazją do integracji 
i kształtowania pozytywnych relacji 
z drugim człowiekiem. Dostarczają 
naszym podopiecznym wiele pozy-
tywnych emocji, a nam pracownikom 
ośrodka wiele satysfakcji i chęci do 
działania.

Marta Kuliś 
Kierownik ŚDS w Siedlcu

Fot. Anna M. Kędzior

23 stycznia 2018 r. odbył się  bal karnawałowy Środowisko-

wych Domów Samopomocy. Było to już czwarte tego typu 
spotkanie integracyjne organizowane przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Siedlcu dla osób z niepełnospraw-

nością. Po raz pierwszy nasz bal odbył się w tak pięknym 
lokalu, jakim jest  Dwór Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej 
i dla tak dużej liczby osób z niepełnosprawnością.
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GMINNY KONKURS KOLĘD
Już po raz osiemnasty w Zespole Szkół w Radłowie odbył się Gminny Konkurs 
Kolęd i Pastorałek ,,Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś”.  

W kategorii klas I-III wyróżnienia otrzymali:
• Ignacy Kijak z klasy I B, z Zespołu Szkół w Radłowie,                           
• duet wokalny Gabriela Michniak, Kornelia Chrapusta  

z Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej.

W kategorii klas IV-VII wyróżnienia otrzymali:
• zespół wokalno-instrumentalny klas piątych z Zespołu Szkół  

w Radłowie,
• zespół wokalny z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola  

w Niwce. 

W kategorii gimnazja wyróżnienia otrzymali:
• solistka Łucja Seremet z Zespołu Szkół w Radłowie,                                 
• solistka Weronika Hajdas z Zespołu Szkół w Radłowie,                            
• instrumentalista Adrian Kowal z Zespołu Szkół w Radłowie,                   
• zespół wokalno – instrumentalny z Zespołu Szkół  

w Radłowie.

Wyróżnienie w kategorii przedszkoli 
otrzymał Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce.

W tegorocznym konkursie wzięło 
udział 170 uczestników, którzy oce-

niani byli w czterech kategoriach 
wiekowych.  Młodych artystów okla-
skiwała licznie zgromadzona widow-
nia. Konkurs zorganizowała szkoła 
wraz z Gminnym Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Radłowie.
Organizatorzy podarowali wszystkim 
uczestnikom przeglądu drobne upo-

minki, a zwycięscy otrzymali oko-
licznościowe puchary.   
Serdecznie dziękujemy wyko-
nawcom i ich opiekunom 
za udział w konkursie, członkom 
jury za rzetelną pracę oraz rodzi-
com za zainteresowanie konkur-
sem i wspieranie młodych arty-
stów.  

Fot. Anna M. Kędzior

WYNIKI KONKURSU
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SPOTKANIE OPŁATKOWE  
W PRZYBYSŁAWICACH

Na spotkanie przybył również 
burmistrz Miasta i Gminy Ra-
dłów Zbigniew Mączka, który 
złożył wszystkim zebranym ży-
czenia noworoczne. Uroczystość 
uświetniły występy uczniów ze 
Szkoły Podstawowej z Przyby-
sławic oraz Zespołu Regional-
nego BISKUPIANIE. 

Najważniejszym punktem im-

prezy były życzenia, łamanie się 
opłatkiem oraz wspólne kolędo-
wanie. Następnie przyszedł czas 
na wspólne biesiadowanie w miłej 
i świątecznej atmosferze.

Wielkie kolędowe święto w naszej 
parafii rozpoczęło się 6 stycznia 
o godz. 16.00, wtedy to  bowiem 
odbył się IV Parafialny Konkurs 
Kolęd. Konkurs ten służy pielęgno-
waniu  polskich tradycji bożonaro-
dzeniowych oraz jednoczy dzieci i 
dorosłych we wspólnym śpiewaniu 
najbardziej lubianych i znanych kolęd 
oraz pastorałek, a przede wszystkim 
ma na celu ożywienie tradycji ro-
dzinnego kolędowania. Uczestników 
konkursu oceniało jury w składzie 
pani: Dorota Stokłosa, Lucyna Bojan 
i Aleksandra Głowa. Na tle świątecz-
nej dekoracji wdzięcznie prezentowa-
li się soliści, duety, a co najbardziej 
cieszy - całe rodziny. Mieszkań-
cy naszych wiosek zawsze chętnie 
uczestniczą w takich wydarzeniach, 
więc licznie zgromadzili się w pa-
rafialnym kościele. Ten dzień był w  
Przybysławicach zaznaczony wielo-
pokoleniowym kolędowaniem, gdyż 
po prezentacji konkursowej przyszła 
pora na  wspólne kolędowanie pod 
przewodnictwem pana organisty.

Wszyscy członkowie jury zgodnie 
podkreślali, iż poziom, jaki został 
zaprezentowany,  przeszedł ich naj-
śmielsze oczekiwania. Tym samym 
mieli wielki dylemat podczas przy-
znawania miejsc na podium.
Po  obradach Jury przyznało nagrody 
za I, II i III miejsce w następujących 
kategoriach wiekowych
przedszkole, klasy I-III, klasy IV- V, 
gimnazjum, rodziny.
Na zakończenie tego wyjątkowego 
spotkania wręczono uczestnikom pa-
miątkowe dyplomy i nagrody, przy-
znano również nagrodę publiczności.

Jest takie powiedzenie, że kto 
śpiewa, ten się modli podwójnie, 
przybysławskie kolędowanie to 
jest uwielbienie Pana Boga. 
Dziękujemy wszystkim za 
udział i współtworzenie wspa-
niałej atmosfery. 

Dorota Pochroń

„KOLĘDA PŁYNIE Z WYSOKOŚCI”  
KOLĘDOWY CZAS W PRZYBYSŁAWICACH

W dn. 7 stycznia 2018 r. w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przybysławicach odbyło się spotkanie opłatko-

we mieszkańców Przybysławic. Organizatorem tego wyda-

rzenia był sołtys Eugeniusz Biś oraz rada sołecka.

Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów związany ze Świę-

tami Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie zbliża ludzi, buduje między nimi 
więź, daje uczucie bliskości. Kolędy są przepełnione ciepłem, dobrem i miłością. Tym 
wszystkim,  czego nam na co dzień brakuje.
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Ferie z Gminnym Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Radłowie jak co roku 
obfitowały w ogrom wydarzeń. Przez 
dwa tygodnie zimowego odpoczynku 
dzieci brały udział w corocznie or-
ganizowanych zajęciach plastycznych, 
wyjeździe na lodowisko, do teatru, 
czy do kina i kręgielni w Oleśnie. 
Dodatkowo dzieciom i młodzieży za-
planowano wycieczkę do parku tram-

polin GoJump w Krakowie, Galerii 
Figur Stalowych w Krakowie, Kopal-
ni Soli w Wieliczce oraz „edukacyj-
ny” spacer po le-
sie i ognisko.
Pierwszy tydzień 
rozpoczął się 
wyjazdem do 
Galerii Figur 
Stalowych i Par-
ku Trampolin 
w Krakowie. 
Był to niewąt-
pliwie udany 
wyjazd. Galeria 
Figur Stalowych 
mieszcząca się 
w Muzeum Inży-
nierii Miejskiej 
w Krakowie to 
jedyna na świe-
cie kolekcja wy-
jątkowych rzeźb 
wykonanych wyłącznie z recyklingu 
złomu stalowego. Prezentowane fi-
gury to bohaterowie filmów, komik-
sów czy bajek oraz światowe hity 
motoryzacji. Dzieci mogły zobaczyć, 
dotknąć każdego eksponatu, a tak-
że zasiąść za kierownicą supersa-

FERIE ZIMOWE Z GMINNYM CENTRUM KULTURY
mochodu i poczuć się, 
jak bohater kina akcji. 
Wizyta w Parku Tram-

polin GoJump dostarczy-

ła uczestnikom 
wycieczki wielu 
niezapomnianych 
wrażeń. Tram-

poliny to coraz 
bardziej popular-
na forma aktyw-
ności fizycznej. 
Po profesjonalnej 

rozgrzewce pod okiem instrukto-
ra, uczestnicy wycieczki korzystali 
z szeregu atrakcji, m.in. koszów do 
wsadów, trampolin sportowych oraz 
basenów wypełnionych gąbkami. 
Młodzież przekonała się, że skoki 
na trampolinie to nie tylko wspania-

ła zabawa, ale 
również dosko-
nałe ćwiczenie 
dla mięśni nóg. 
Na zakończenie 
p i e r w s z e g o 
tygodnia od-
poczynku uda-
liśmy się do 
teatru na sce-
niczną adapta-
cję klasyki li-

teratury dziecięcej 
„Tajemniczy ogród”. To 
opowieść o potrzebie 
miłości, poszukiwaniu 
przyjaźni i uzdrowi-
cielskiej mocy kon-
taktu z naturą. Rzecz 
o pokonywaniu ba-
rier także w myśleniu. 
Drugi tydzień ferii 
również zaczęliśmy od 
wycieczki, tym razem 

do Kopalni 
Soli w Wielicz-
ce. Magiczny 
spacer labiryn-
tem solnych 
korytarzy po-
zwala odkryć 
tradycję i histo-
rię wielickiej 
Kopalni, którą 
ilustrują wyku-
te w soli piękne 

komory (najpiękniejsza z nich – kapli-
ca św. Kingi), niesamowite podziem-

ne jeziora, majestatyczne konstrukcje 
ciesielskie i unikalne solne rzeź-
by (największa z nich waży 15 ton). 
Wyjazd na lodowisko i ognisko zor-
ganizowany został dzięki wsparciu 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-
ju Sportu, Rekreacji i Turystyki 
START w Radłowie. Dziękujemy 
prezesowi Stowarzyszenia panu Sta-
nisławowi Domareckiemu za pysz-
ny poczęstunek przy ognisku, pani 
Joannie Kurtyka za bycie „leśnym 
przewodnikiem” naszej wyciecz-
ki, a panu leśniczemu Tomaszowi 
Niedzielskiemu za ciekawe opowie-
ści dotyczące lasu oraz upominki. 
 
Na pewno dzieci i młodzież zapamię-
tają te ferie jako mile spędzony czas.

Monika Piekarz
Fot. Anna M. Kędzior
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 
serce Miasta i Gminy Radłów. 
Szkoła z bogatą historią i ważnymi 
osobistościami. Łączy przeszłość 
z teraźniejszością i godnie patrzy 
w przyszłość.
Obecnie ucząca się młodzież związa-
ła swoją przyszłość z tą szkołą doce-
niając:
- bliskość – bez uciążliwości dalszych 
dojazdów i straty czasu,
- bezpieczeństwo,
- naukę na jedną zmianę,
- tradycje rodzinne,
- sprawdzone możliwości rozwoju 
swoich zainteresowań,
- profesjonalną i bardzo zaangażowa-
ną w edukację kadrę nauczycielską 
i pracowników szkoły.

Nie bez znaczenia pozostaje sam bu-
dynek pałacowy – perełka regionu, 
pięknie położony, ze specyficzną at-
mosferą wnętrza, kreowaną przez 
ludzi  i wystrój. To zachwyca i przy-
ciąga.
Tu młodzież zdobywa wiedzę i do-
skonali swoje  umiejętności związane 
z zawodem - w Technikum gastrono-
micznym i Technikum handlowym. 
Osiąga wysokie wyniki z egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w za-
wodzie, uzyskując tytuł technika. Po-
zytywnie zdaje egzamin maturalny, 
kontynuując z powodzeniem dalszą 
naukę na wyższych uczelniach, ta-
kich jak PWSZ w Tarnowie, Uniwer-
sytet Rolniczy, AGH czy Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie.

W trakcie trwania nauki 
uczniowie maja możliwość 
poszerzania swojej wiedzy 
i rozwijania zaintereso-
wań w licznych konkur-
sach przedmiotowych, ar-
tystycznych i sportowych.
Szkoła jest nierozerwalnie 
związana ze społeczno-
ścią lokalną z racji odby-

wających się w pięknej, 
reprezentacyjnej auli, 
prawie wszystkich 
uroczystości   patrio-
tycznych – w tym Mię-
dzyszkolny przegląd 
programów ,,A to Pol-
ska właśnie”, koncertów 
- także charytatywnych, 
j u b i l e u s z y, 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RADŁOWIE
spotkań z ciekawymi ludżmi, m.in.
podróznikami, aktorami, itp., za-
wsze z udziałem bardzo licznej pu-
bliczności. Młodzież ma wtedy oka-
zję doskonalić swoje umiejętności 
w dekorowaniu sal i stołów, a także 
w  przygotowywaniu poczęstunków 
pod okiem  nauczycieli. 
Budująca jest atmosfera tych spo-
tkań różnych pokoleń, towarzy-
szące im wspomnienia i radość. 

Krystyna Streb
Dyrektor ZSP w Radłowie  

Fot. Anna M. Kędzior
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Emilia Wierzbicka  
uczennica kl. III TG, bardzo 

dobre wyniki w nauce 
  – stypendystka 

Prezesa Rady Ministrów.

MŁODZI ZDOLNI W ZSP W RADŁOWIE

Klaudiusz Klich 
uczeń kl. I TH,  wyróż-
niający się w nauce, 

uzdolniony artystycznie.

Jakub Kupisz 
uczeń kl. I TG, dyplom  
za bardzo dobry wynik 

 w ogólnopolskim 
konkursie ,,Geo – planeta”.

Damian Mączko 
 uczeń kl. III TG, solista 

 szkolnego zespołu 
 artystycznego, liczne 
konkursy plastyczne.

Krystian Przybyła  
uczeń kl. IV TH, bardzo 

 dobry wynik w XLIII Olimpia-
dzie Geograficznej w 2017 r.  
Praca pt. ,,Riwiera radłowska  

– wyzwania dla regionu”.  

Klaudia Klich  
uczennica kl. III TG,  

bardzo dobre wyniki w 
nauce, specjalistka od

„potraw z dziczyzny”, konkurs 
,,Dzikie smaki”- Cięż-

kowice 2018.

Joanna Topór  
uczennica kl. III TG,  

solistka szkolnego zespołu 
artystycznego i chóru 

parafialnego  
Gaudete z Radłowa.

Dominika Piekarz 
uczennica kl. II TG, solistka 

szkolnego zespołu 
 artystycznego, 

uzdolniona muzycznie, 
gra na skrzypcach.

Natalia Staszkowicz  
uczennica kl. I TH,  

bardzo dobre wyniki 
 w nauce, uzdolniona 

artystycznie .                                                                     
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Zbigniew Nowak: Gdybyś został 
poproszony przez media o krótką 
prezentację swojej osoby, to jakbyś 
siebie opisał?
Klaudiusz Klich: jestem osobą dążą-
ca do wyznaczonego celu z wysoko 
ustawioną poprzeczką. Lubię różno-
rodność w działaniu i tak też realizu-
ję swoje życiowe cele.

Jak postrzegasz swoje miasto ro-

dzinne, a w nim szkołę ponadgim-

nazjalną, do której uczęszczasz?
Mam duży sentyment do miejsca, 
w którym przyszło mi żyć. Moi 
przodkowie od wielu pokoleń są 
mieszkańcami Radłowa. Prowadzę 
aktywne życie wśród społeczności 
lokalnej.
Cieszę się z istnienia szkoły ponad-
gimnazjalnej w Radłowie, w której 
zdobędę wykształcenie potrzebne do 
dalszej nauki ekonomii na studiach 
wyższych. W trakcie zajęć lekcyj-
nych w technikum handlowym mogę 
wykazać się pomysłowością i kre-
atywnością, które potrzebne mi będą 
w późniejszym kształtowaniu kariery 
zawodowej. Ponadto ZSP w Radło-
wie to lokalny ośrodek kulturotwór-
czy, odpowiadający na różnorodne 
potrzeby tutejszych mieszkańców. 

Mała ojczyzna ma dla Ciebie duże 
znaczenie, co zatem zamierzasz 
osiągnąć indywidualnie w wymia-

rze osobistym i zawodowym?
Chciałbym pokierować własnym 
przedsiębiorstwem gospodarczym, 
w praktyce wykorzystać wiedzę 
i umiejętności dotyczące zarządzania 
biznesem, nabyte w średniej szkole 
handlowej. Inspiracją dla moich wy-
borów jest ponadto doświadczenie 
zawodowe mojego taty, od wielu lat 
kierownika sprzedaży w branży far-
maceutycznej.

Poza nauką w szkole realizuję się 
także artystycznie. Jestem aktual-
nie wokalistą zespołu „Lost Minds”, 
występującego w składzie: Jakub 
Kosiarski – gitara, Piotr Sumyk – gi-
tara, Karol Kubacki – gitara basowa, 
Daniel Kukułka – perkusja. W nieda-
lekiej przyszłości zamierzamy rozpo-
wszechnić kilka naszych autorskich 
utworów muzycznych.

Nie tylko bycie członkiem zespołu 
rockowego pozwala na zauważenie 
Klaudiusza Klicha na scenie. Rów-

nież jego występ na przeglądzie ar-
tystycznym „A to Polska właśnie”, 
w auli ZSP w Radłowie został do-

strzeżony i nagrodzony. Do jakiej 
refleksji skłania Cię poezja patrio-

tyczna ? 
Moim zdaniem w świadomości mło-
dych Polaków musi zagościć tematy-
ka patriotyczna, a w konsekwencji 

powinni oni aktywnie uczestniczyć 
w różnych formach przekazu histo-
rycznego, kształtując swoją tożsa-
mość narodową.

Ujawnij czytelnikom „Radła” ob-

szary swoich zainteresowań, któ-

re nierzadko znacząco wpływają 
na podejmowane przez ciebie de-

cyzje.
Oprócz muzyki interesuję się teatrem. 
Ostatnio byłem jednym z aktorów 
przedstawienia w Niwce „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza. Doświad-
czenie wynoszone z publicznych 
występów, kontakt z publicznością, 

uwrażliwiają mnie na uniwersal-
ne wartości, które zawsze warto 
promować w relacjach z innymi 
ludźmi.

Wielokrotnie rozmawialiśmy 
też o piłce nożnej – grasz wy-

czynowo i kibicujesz.
Jestem zawodnikiem druży-
ny juniorów Radłovii Radłów, 
z aspiracjami do gry w drużynie 
seniorów. Wiem co to jest trud 
bycia zawodowym piłkarzem, 
gdyż ciężko pracowałem przez 9 
miesięcy, aby wrócić na piłkar-
skie boisko w pełnej sprawności 
po kontuzji kolana. 
Piłkarskie fascynacje towarzy-
szą mi także w szkole, do której 
uczęszczało wielu piłkarzy Ra-
dłovii.

Dziękując za rozmowę ży-

czę Ci osiągnięcia zamierzeń 

nadających sens życiu ludzi otwar-
tych na nowe wyzwania.

Dziękuję i zapraszam gimnazjalistów 
do nauki w ZSP Radłów, szczególnie 
w technikum handlowym.

Zbigniew Nowak
Fot. Anna M. Kędzior

ODNALEŹĆ JAKOŚĆ ŻYCIA W RÓŻNORODNOŚCI
ROZMOWA Z KLAUDIUSZEM KLICHEM, 
UCZNIEM I KLASY TECHNIKUM HANDLOWEGO 
W ZSP W RADŁOWIE
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Gmina Radłów wraz ze Stowarzysze-
niem Rozwój Wsi Przybysławice i Pa-
sieka Otfinowska, Stowarzyszeniem 
na Rzecz Wsi Biskupice Radłowskie 
oraz fundacją STIWEK realizuje pro-
jekt pn.: „W Gminie Radłów uczy-
my się na 6!”. Biorą w nim udział 
szkoły publiczne i niepubliczne, tj.: 
Zespół Szkół w Radłowie, Zespół 
Szkolno-Przed-
szkolny w Woli 
R a d ł ow s k i e j , 
Zespół Szkół 
w Zabawie, Nie-
publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 
Akcji III Most 
w Przybysławi-
cach oraz Nie-
publiczna Szkoła 
Podstawowa w Biskupicach Radłow-
skich. Grupę docelową projektu sta-
nowi 578 uczniów.
Celem projektu jest podniesienie 
poziomu kluczowych kompetencji 
w zakresie matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych i informatycznych 
przez udział w dodatkowych rozwi-
jających zajęciach pozalekcyjnych, 
kołach zainteresowań i projektach 
edukacyjnych. Pozwoli on też na wy-
równanie różnic edukacyjnych oraz 
adekwatnych postaw przez realiza-
cję Indywidualnych Planów Rozwoju 
Kompetencji dzięki stypendiom.
Przewidziane 
są zajęcia wy-
równawcze 
z matematyki 
i przedmio-
tów przy-
rodniczych, 
zajęcia ma-
t ematyczne 
i naukowo-
- techniczne, 
tematyczne koła zainteresowań oraz 
interdyscyplinarne projekty eduka-
cyjne w łącznej liczbie 4 980 godzin.
Zaplanowano wyjazdy edukacyjne 
do: Pienińskiego Parku Narodowe-
go, Ojcowskiego Parku Narodowe-

go, Gospodarstwa Ekologicznego 
w Szczyrzycu oraz Parku Krajobra-
zowego Ranczo Artemidy, w trakcie 
których uczniowie będą pogłębiać 
wiedzę oraz uczyć się praktycznego 

wykorzysta-
nia wia-
d o m o ś c i 
uzyskanych 
w trakcie 
zajęć.
W projek-
cie weźmie 
udział także 
112 nauczy-
cieli, którzy 

będą doskonalić umiejętności wyko-
rzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) w procesie 
dydaktycznym.
Dzięki projektowi szkoły zostaną 
wyposażone w nowoczesną bazę dy-
daktyczną. Zostanie utworzona Mię-
dzyszkolna Pracownia Informatycz-
na w Szkole 
Podst awowej 
w Radłowie, 
a także dopo-
sażone pra-
cownie ma-
t e m a t y c z n e 

i pracownie 
przedmiotów 
p r z y r o d n i -
czych (chemia, 
biologia, fizy-
ka, geografia) 
w szkołach.
Szkoły zosta-

ły wyposażone m.in. w:
- tablice interaktywne wraz z projek-
torem,
- laptopy,
- tablety,
- oprogramowanie biurowe i antywi-

rusowe,
- drukarki 3D,
- kamery cyfrowe ze statywem,
- router wifi,
- zestaw do konstruowania robotów,
- mapy ścienne,
- odtwarzacze CD,
- globusy,
- mikroskopy oraz preparaty mikro-
skopowe,
- zestawy brył geometrycznych,
- aparat fotograficzny,
- gry matematyczne,
- symulator obiegu wody w przyro-
dzie,
- miniszklarnie,
- kompasy,
- lornetki,
- modele tułowia człowieka,
- filmy edukacyjne.
Projekt jest dofinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
oraz z budżetu państwa, realizowa-

ny w ramach 
Regionalne -
go Programu 
O p e r a c y j -
nego Woje-
wództwa Ma-
łopolskiego, 
Osi prio-
r y t e t o w e j 
10 Wiedza 

i kompetencje, działanie 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, poddziałanie 
10.1.3 Edukacja w szkołach prowa-
dzących kształcenie ogólne.
Łączna wartość projektu to kwota 
ponad 1 500 000 zł.
Wniosek „W Gminie Radłów uczymy 
się na 6!” znalazł się na 3 miejscu 
wśród 169 wniosków zgłoszonych do 
dofinansowania przez Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego.

Fot. Maksymilian Pochroń

W GMINIE RADŁÓW UCZYMY SIĘ NA 6!
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W uroczystości udział wzięli zastęp-
ca dyrektora Wydziału Polityki Spo-
łecznej Małopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Krakowie pani Ewa 
Podłęcka, burmistrz Miasta i Gminy 
Radłów Zbigniew Mączka, przewod-
niczący Rady Miejskiej Piotr Kape-
ra, wiceburmistrz Miasta i Gminy 
Radłów Wiesław Armatys, przed-
stawicie Rady Miejskiej 
w Radłowie, przedstawi-
ciel Rady Powiatu Marek 
Podraza, przedstawiciele 
sołectw, dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Radło-
wie Barbara Marcinkow-
ska, zastępca kierowni-
ka Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Radłowie Renata 
Kryczka – Trela, prezes 
OSP w Radłowie Miro-
sław Plebanek, naczelnik 
OSP w Radłowie Szczepan Jachi-
mek, wykonawca inwestycji – Jacek 
Pieprz - właściciel firmy FAS-BUD, 
inspektor nadzoru budowlanego An-
drzej Wójcicki, przedstawiciel Re-
gionalnego Centrum Wolontariatu 
w Krakowie, z którym nasi senio-
rzy od dwóch lat mają przyjemność 
współpracować i czerpać inspirację 
do działalności wolontarystycznej –  
Agnieszka Iwan, nauczyciele Zespołu 

Szkół w Radłowie Dorota 
Stono i Danuta Sygna-
rowicz oraz pedagog, 
opiekun Szkolnego Koła 
Wolontariatu Halina Wi-
niarska, a także Zarząd 
Stowarzyszenia AMOS.  
Szczególnymi gośćmi 
spotkania byli Senio-

rzy – uczestnicy 
klubu, którzy 
odpowiedzieli 
na ofertę i tak 
licznie zgro-
madzili się, by 
współ tworzyć 
to miejsce, czy-
li kreować je 
na lokum przy-
jazne i otwarte 

dla wszystkich, tętniące życiem, pra-
cą twórczą i działalnością na rzecz 
lokalnej społeczności. W trakcie spo-

tkania odczyta-
ne zostały także 
listy przekazane 
przez marszał-
ka Województwa 
Małopolsk iego 
Jacka Krupę oraz 
dyrektora Regio-
nalnego Ośrodka 
Polityki Spo-
łecznej w Kra-
kowie Wilolettę 
Wilimską. Część 
artystyczną uro-
czystości przy-
gotowali uta-

lentowani uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Radłowie za-
praszając przybyłych gości 
na wzruszający spektakl teatral-
ny pt. „Opowieść wigilijna”.  
W dalszej części spotkania 
przybliżono gościom także za-
łożenia działalności Klubu oraz 
zaprezentowano dotychczasowe 
efekty intensywnie rozwijają-

cej się od 2016 r. 
oferty aktywizacji 
społeczno - kultu-
ralnej dla seniorów 
w Gminie Radłów.  

Marta Kuliś, 
Edyta Kożuch

Fot. Anna M. Kędzior 

KLUB SENIOR + W RADŁOWIE
W dniu 01.02.2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja działalności Klubu 
Seniora w Radłowie - w nowo wyremontowanym i wyposażonym loka-

lu przy ul. Plac Kościuszki 5. Zadanie sfinansowane zostało ze środków 
otrzymanych od Wojewody w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior +” na lata 2015-2020. 
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INAUGURACJA PROJEKTU  
„Z GWIAZDAMI… NIE TYLKO ZACZYTANI”

Pierwsze  wydarzenie kulturalne 
przygotowano z myślą o najmłod-
szych uczestnikach projektu – dzie-
ciach z terenu gminy. Na spotkanie 
zaproszono aktorów ze Studia Fama 
w Dębicy,  któ-
rzy przez ponad 
dwie godziny re-
alizowali barwny 
show dla dzieci 
przeplatany za-
bawami, tańcami 
i  konkursami. 
Uc z e s t n i k o m 

wydarzenia dzięku-
jemy za przybycie 
i wspaniałą zabawę.
Wszystkim, któ-
rzy oddali głos 

na zadanie „Z gwiazdami… nie 
tylko zaczytani”, serdecznie dzię-
kujemy i zapraszamy na wyda-
rzenia kulturalne, które odbywać 
się będą do końca bieżącego roku. 

Zbigniew Marcinkowski

Przy filii bibliotecznej w Biskupi-
cach Radłowskich powstała „Bi-
skupicka Biblioteka Historyczna”. 
Głównym celem pomysłu jest gro-

madzenie wszelkich dokumentów 
dotyczących historii Biskupic Ra-

dłowskich, biskupian oraz wyda-

rzeń, które miały miejsce na prze-

strzeni ostatnich dziesięcioleci. 

Zwracamy się uprzejmie do osób dys-
ponujących historycznymi zasobami 
rodzinnymi, by udostępnili doku-
menty do digitalizacji (elektroniczne 
kopiowanie). Przekazane dokumenty 
zostaną opisane z zaznaczeniem oso-
by przekazującej oraz skatalogowa-
ne. Zebrane miejscowe dziedzictwo 
kulturowe służyć będzie następnym 
pokoleniom, a także jako materiał 
do wszelkich publikacji popularyzu-
jących ponad sześćsetletnią historię 
Biskupic Radłowskich. 
W ramach zasobów BBH publikuje-
my ciekawą fotografię z roku 1969 
przekazaną przez Klaudię Knapik- 

Wójcik, ukazującą uroczystość pry-
micji Jana Adriana Łaty z Biskupic 
Radłowskich. Na fotografii, która zo-
stał wykonana przed „starą” plebanią 
w Radłowie, pozują m.in. radłowscy 
księża: ks. Łabno, Jemioło, Kocoł, 
a także rodzice księdza prymicjanta 
i wielu ministrantów z Biskupic Ra-

dłowskich: Kazimierz Duś, Franci-
szek Kuczek, Stanisław Łata, Kazi-
mierz Wałaszek.
Pani Klaudii Knapik-Wójcik bardzo 
dziękujemy za przekazane dokumen-
ty, które sukcesywnie będziemy pu-
blikować.

Marta Marcinkowska

POWSTAŁA BIBLIOTEKA HISTORYCZNA 

W sobotnie popołudnie 17 lutego 2018 r. w Domu Kul-
tury w Biskupicach Radłowskich rozpoczęto realizację 
zadania „Z gwiazdami… nie tylko zaczytani”. Projekt 
w całości finansowany jest ze środków budżetu Woje-

wództwa Małopolskiego, w ramach II Edycji Budżetu 
Obywatelskiego.
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Andrzej Sikorowski – polski piosen-
karz, kompozytor, gitarzysta, poeta, 
autor tekstów. Od 1977 r. lider grupy 
Pod Budą. Jego piosenki wykonywa-
li m.in. Maryla Rodowicz, Danuta 
Rinn i Grzegorz Turnau. Napisał 
muzykę do ponad 20 filmów animo-
wanych dla dzieci. Dał kilka tysięcy 
koncertów w kraju i za granicą: Sta-
ny Zjednoczone, Kanada, Australia, 
Belgia, Holandia, Szwecja czy Wiel-
ka Brytania. 
Radłowska publiczność mogła go 
usłyszeć na żywo 14 marca 2018 r. 
w auli Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych, gdzie wraz z Jackiem 
Królikiem dali wspaniały, klimatycz-
ny koncert. Jacka Królika publicz-
ność poznała już wcześniej, kiedy 
to w ramach poprzedniego projektu 
pn. „Z gwiazdami zaczytani” wystą-
pił z Grzegorzem Turnauem. Arty-
ści po każdym z wykonanych utwo-
rów otrzymywali gromkie i długie 
brawa. Można było usłyszeć takie 
piosenki jak: Ballada o ciotce Ma-

tyldzie, Piwna 7, Kap, kap – pły-

ną łzy, Moje kobiety i na specjalną 
prośbę pana burmistrza Nie prze-

noście nam stolicy do Krakowa. 
Andrzej Sikorowski dał się poznać 
jako człowiek serdeczny i otwarty, 
który lubi kontakt z drugim czło-
wiekiem i czerpie czystą przyjem-

ność z osobistego kontaktu z fanami.  
- Popularność w moim wymiarze nie 

jest męcząca. Strasznie nie lubię, jak 
inni artyści udają, że są zmęczeni 
popularnością, bo być może są tacy, 
za którymi ciągle 
chodzą paparazzi, 
czy fani szarpiący 
ubrania. Mi się 
to nie przydarza, 
w związku z czym 
nie mogę powie-

dzieć, że mnie 
popularność mę-

czy. Jak ktoś się 
od czasu do czasu 
do mnie uśmiech-

nie, zatrzyma się 
i poprosi o selfie, 
czy autograf, to 
przecież dla mnie 
to jest czysta przyjemność, 
nie mogę powiedzieć wtedy 
„o matko! mam tego dosyć”, 
korona mi wtedy z głowy nie 
spadnie. Bardzo nie lubię 
takich ludzi, którzy potrafią 
coś takiego zrobić. Byłem 
nawet świadkiem, jak jeden 
z naszych bardzo wybitnych 
aktorów i mój dobry kumpel 
siedział koło mnie w barze 
na Krupówkach w Zako-

panem i podeszły do nas 
dzieciaki i poprosiły go o autograf. 
Powiedział im, że teraz jest na waka-

cjach i nie pracuje, a jak nie pracu-

je, to nie rozdaje autografów. To bez 

sensu, tak się nie robi, to jest jakby 
wkalkulowane w mój zawód. Nie tyl-
ko mam pisać, śpiewać, grać na gita-

rze, ale również jeżeli ktoś 
chce sobie zrobić ze mną 
zdjęcie, to moim „psim 
obowiązkiem” jest zrobić 
sobie z nim to zdjęcie – 
deklaruje Sikorowski.
Mimo wielu nagród i suk-
cesów nie zatracił w sobie 
wrażliwości. Jego piosen-
ki „mówią” o rzeczach 
prostych i przyziemnych, 
a w połączeniu z kunsztem 

m u z yc z ny m 
tworzą niepo-
wtarzalną całość. 
- Jestem w mia-

rę uważnym 
obserwatorem 
i widzę, co się 
dzieje dookoła, 
przez co tema-

ty się same na-

suwają. Wtedy 
kiedy zaczy-

nałem swoją 
przygodę au-

torską, cieka-

wie się działo 
w naszym kra-

ju, czyli za tzw. szarej komuny. Potem 
nastąpiły zmiany ustrojowe i można 
powiedzieć, że zdecydowanie polep-

szyła się jakość naszego życia, co 

KONCERT ANDRZEJA SIKOROWSKIEGO
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nie znaczy, że zrobiło się mniej cie-

kawie. W związku z tym, że tematów 
nie brakuje, jak mówiłem, trzeba się 
uważnie rozglądać. Należę do ludzi, 
którzy mimo uzyskanej popularności 
nie mieszkam w domu ogrodzonym 
siedmiometrowym murem, nie jeżdżę 
limuzyną, jeżdżę taksówką, tramwa-

jem, autobusem. Nie pilnują mnie 
goryle i bodyguard. Jestem takim sa-

mym uczestnikiem życia publicznego, 
jak każdy. Robię zakupy w zwykłym 
sklepie, na zwykłej ulicy. Spotykam 
się z ludźmi. Uwielbiam restauracje, 
ale nie te z białymi obrusami tylko 
najlepiej czuję się w „mordowniach”, 
więc mam okazję obserwować, jak 
wygląda życie i to jest nieustają-

ce źródło inspiracji  – odpowiada 
A. Sikorowski zapytany, skąd czer-
pie inspiracje do pisania tekstów.   
- Dla uważnego obserwatora źródłem 
obserwacji jest rodzina. Godzina-

mi potrafię przyglądać się swojej 
wnuczce i ona też mnie inspiruje, to 
jest tylko kwestia pewnej umiejętno-

ści przelania tego na papier, czy też 
zrymowania niektórych problemów. 
Często opowiadam taką anegdotę od-

nośnie mojego koncertu w plenerze 
(było to przed południem) - w cza-

sie tej imprezy na scenę wtargnął 
podchmielony mężczyzna. Jak skoń-

czyłem piosenkę, to podszedł do 
mnie i powiedział „Wie Pan co? Ja 
tak samo myślę, jak pan, tylko nie 
umiem tego napisać”. Pomyślałem 
wtedy, że to właśnie na tym polega, 
jakbym robił to za niego. Jest dużo 
ludzi, którzy myślą podobnie jak ja, 
tylko nie potrafią tego zrymować 
i wyśpiewać, a ja potrafię, więc ich 
wyręczam – dodaje.
Nigdy nie chciał tworzyć mu-
zyki komercyjnej, bo jak sam 
mówi, należy do twórców, któ-
rzy wierni są swoim wartościom.  
- Przede wszystkim muzyka komercyj-
na w takim rozumieniu, jaką dzisiaj 
jest, niespecjalnie mnie interesuje. 
Po drugie może to wynika z mojego 
wieku i doświadczenia estradowego. 
Osiągnąłem taki moment w moim 
życiu artystycznym, że nie muszę się 
z nikim ścigać ani nic udowadniać. 

Na moje koncerty ludzie przychodzą, 
mimo że nie ma mnie na listach prze-

bojów czy w telewizji. Uważam też, 
że jest to świat dla kogoś zupełnie 
innego i nie muszę się w niego wpisy-

wać, bo to mnie nie interesuje.
Artysta przyznał, że czasami pi-
sze utwory dla innych osób. Szcze-
gólnie lubi pisać utwory dla kobiet. 
- Ostatnia piosenka, którą śpiewałem, 
napisałem dla Maryli Rodowicz. Na-

pisałem kilka piosenek dla Danuty 
Rinn i Alicji Majewskiej. To muszą 
być ludzie, których „wyczuwam”. Lu-

bię pisać dla kobiet, tak jak powie-

działem, na koncercie jestem otoczo-

ny kobietami i pewnie trochę potrafię 
się w ich psychikę wczuć. Obserwo-

wałem, jak dorastała, a później do-

roślała moja 38-letnia teraz córka, 
która sama jest już matką, wiec jak-
by jest mi łatwiej albo przynajmniej 
wydaje mi się, że rozumiem kobiety 
i ich problemy. Dlatego też napisa-

łem sporo tekstów dla rodaczki 
mojej żony, chociaż nie jestem 
wielkim fanem jej śpiewania i wize-

runku artystycznego, ale jest osoba 
bliską, przez to, że jest Greczynką.
Od 2003 r. Andrzej Sikorowski wy-
stępuje z córką Mają i szczerze przy-
znaje, ostatnio więcej koncertuje wła-
śnie z córką niż z grupą Pod Budą. 
- Maja śpiewała od dziecka, poszła 
do podstawowej szkoły muzycznej, 
a następnie uczyła się w liceum mu-

zycznym, które ukończyła w klasie 
fortepianu. Przez to w pewien spo-

sób została przygotowana, by ten za-

wód wykonywać i myślę, że dobrze 
sobie radzi. Zacząłem więc z nią 
nagrywać płyty, wspólnie stworzyli-
śmy ich 3 czy 4. Pojawia się obok 
mnie na estradzie, Jacek Królik rów-

nież gra z nami w tym zespole, po-

jawia się także kontrabas i perkusja. 
Na zakończenie spotkania każ-
dy mógł uzyskać autograf od ar-
tysty i zrobić wspólne zdjęcie. 

Koncert odbył się w ramach 
projektu „Z gwiazdami… nie 
tylko zaczytani”. Zadanie fi-
nansowane jest z Budżetu Woje-

wództwa Małopolskiego w ramach 
II edycji Budżetu Obywatelskiego. 
  

Organizatorami projektu są: Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
Gminne Centrum Kultury w Żabnie, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Dą-
browie Tarnowskiej, Dąbrowski Dom 
Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna i Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.  
Realizatorem projektu jest Centrum 
Sztuki Mościce w Tarnowie.

 

Monika Piekarz
Fot. Anna M. Kędzior
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NOWA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO  
TO NOWE MOŻLIWOŚCI !
Początkiem stycznia  w siedzibie 
Specjalistycznej Placówki Wspar-
cia Dziennego rozpoczął się gene-

ralny remont pomieszczeń – ma-

jący na celu głównie stworzenie 
komfortowych i przytulnych wa-

runków pobytu dla dzieci oraz do-

stosowanie lokalu do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych.  Remont przy 
Brzeskiej 9 nie oznaczał jednak  
przerwy w realizacji zajęć dla dzie-

ci i młodzieży. Na czas remontu 
placówka funkcjonowała w siedzi-
bie Klubu Seniora przy Placu Ko-

ściuszki 5 w Radłowie.
 

Mimo ograniczeń wyni-
kających z realizacji za-
jęć w lokalu zastępczym 
- udało się stworzyć prze-
strzeń dla dzieci, gdzie 
mogły bawić się, uczyć 
oraz korzystać ze specjali-
stycznego wsparcia. Z po-
wodzeniem uda-
ło się realizować 
ofertę, w której 
zakres wchodzą 
w szczególności:

Zabawa 
W trakcie mi-
nionych ferii 
zimowych wy-
chowankowie 
SPWD miło spę-
dzili czas w gro-
nie rówieśników na wspólnych grach 
i zabawach - nie tylko w ciągu dnia, 
ale i w nocy. Warto dodać, że nasze 
dzielne dzieci spędziły także noc 
w placówce – pod opieką wychowaw-
ców. Nie zabrakło wspólnych zabaw, 
seansów filmowych, czy wspólnego 
gotowania (najlepsze ciasto czekola-
dowe i spaghetti w mieście!).
Sporo radości i rozrywki dostar-
czył dzieciom (i wychowawcom)  
także Dziecięcy Raj-Rajtek – mo-
bilny plac zabaw. Aktywność fi-

zyczna okazała się 
idealną rozgrzewką 
w mroźne, zimowe 
dni! Na zakończenie 
ferii  zorganizowa-
no wyjazd do Kina 
za Rogiem w Oleśnie 
oraz na kręgielnię. 
Jak zawsze zależało 
nam,  by połączyć 
przyjemne z poży-
tecznym – dlatego 
ferie w SPWD były 
także czasem wzmo-

żonej pracy 
z psycholo-
giem oraz 
logoped ą, 
którzy słu-
żą pomocą 
nie tylko 
d z ieciom, 
ale i ich ro-
dzicom.

Wsparcie psychologiczne
Wsparcie psychologiczne, jakie za-
pewnia placówka, przeznaczone jest 
dla całej rodziny.
Pierwsi rodzice skorzystali już z in-
dywidualnych konsultacji ze specja-
listami, uzyskując cenne wskazów-
ki dotyczące odpowiedniej pracy 
z dzieckiem, sposobów postępowa-
nia zmierzających do zapobiegania 
powstawaniu określonych zaburzeń 
rozwojowych bądź ich eliminowania, 

czy też w zakre-
sie radzenia sobie 
i właściwego re-
agowania w sytu-
acjach trudnych 
wychowawczo.
W placówce  rów-
nolegle trwają indy-
widualne spotkania 
dzieci z psycholo-
giem służące stwo-
rzeniu komplek-
sowej i rzetelnej 
diagnozy psycho-
logicznej dziecka. 
Celem diagnozy 

jest  m.in. określenie osobo-
wości dziecka, poziomu funk-
cji poznawczych oraz funkcji 
percepcyjno-motorycznych, 
specyficznych trudności w na-
uce lub ryzyka ich wystąpienia 
w przypadku dzieci w wieku 
przedszkolnym, deficytów roz-
wojowych, zaburzeń emocjo-
nalnych, trudności adaptacyj-
nych. Diagnoza stanowi  wstęp 

i podstawę do opracowania indywi-
dualnego programu pracy z dziec-
kiem.
Najlepszym dowodem na profesjonal-
ne podejście i przyjazną atmosferę 
w trakcie rozmów, testów i ćwiczeń 
z terapeutami jest fakt, iż dzieci, 
same chętnie ustawiają się w kolej-
ce pod drzwiami, za którymi od-
bywają się zajęcia indywidualne. 

Socjoterapia
Socjoterapia to nieodłączny element 
zajęć w placówce. Stwarza dzieciom 
warunki do kształtowania poczucia 
własnej wartości oraz tożsamości, 
pełnienia określonych ról oraz  roz-
wijania umiejętności społecznych 
(asertywności, komunikacji, na-
wiązywania relacji, radzenia sobie 
z konfliktem). Dotychczasowe zaję-
cia socjoterapeutyczne opierały się 
głównie na ćwiczeniach umożliwiają-



37

RADŁO  NR  1/2018  (47)

cym uczestnikom zajęć wzajemne 
poznanie się, integrację, ponadto 
w trakcie ich trwania jasno okre-
ślone zostały także normy i zasady 
współpracy w grupie.

Wsparcie logopedyczne 
Wychowankowie mający  pro-
blemy z prawidłową artykulacją 
lub płynnością mowy, trudności 
z czytaniem i pisaniem lub  zma-
gający się problemem  dot. harmo-
nijnego rozwoju wszystkich sfer 
poznawczych – w tym sprawności 
językowych i komunikacyjnych 
mogą liczyć na wsparcie ze strony 
neurologopedy. Z pierwszych kon-
sultacji logopedycznych sko-
rzystali także rodzice, którzy 
na bieżąco otrzymują porady 
z zakresu pracy z dzieckiem.
 
Placówka funkcjonuje w ramach 
projektu „Prowadzenie placów-
ki wsparcia dziennego w formie 
połączonych – specjalistycz-
nej i opiekuńczej – dla dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy 
Radłów w latach 2018 – 2020.  

Projekt współfinansowany 
jest  przez Unię Europejską 
w ramach 9 Osi Prioryteto-
wej Region spójny społecznie, 
Działanie 9.2 Usługi społecz-
ne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne w re-
gionie, typ projektu: C. wsparcie dla 
tworzenia i/lub działalności placó-
wek wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest  przez Gmi-
nę Radłów w partnerstwie ze Stowa-
rzyszeniem AMOS.

Edyta Kożuch
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12 stycznia bieżącego roku w go-

ścinnej auli Pałacu Dolańskich od-

był się XVI Koncert Kolęd i Pasto-

rałek. Na zaproszenie Grzegorza 
Gawełka, Pawła Jachimka oraz 
Gminnego Centrum Kultury i Czy-

telnictwa w Radłowie odpowiedzia-

ła pozytywnie liczna grupa miło-

śników dobrej muzyki.

Koncert rozpoczął się od występu 
Stowarzyszenia Młodych Kelnerów 
z Woli Radłowskiej. Bracia Gawełko-
wie – Jakub i Karol, bracia Czade-
rowie – Bartosz i Przemysław oraz 
Iwona Nasiadka zaprezentowali zgro-
madzonym tradycyjne kolędy. Aran-
żacje Kuby Gawełka bardzo się po-
dobały, a występ zespołu był długo 
oklaskiwany. 
Wielkie i zasłużone brawa otrzymała 
Dominika Kukułka z Niwki za wyko-
anie a cappella pastorałki Ewy Bem 

„Lulejże mi, lulej”.
Z wielkim entuzjazmem publiczność 
przyjęła kolejny występ, gdy na sce-
nie pojawili się Katarzyna Plewniak 
oraz Tomasz Furman. Pochodząca 
z Niwki Kasia na co dzień jest pie-
lęgniarką, ale jest też absolwentką 
klasy wokalnej tarnowskiej szkoły 
muzycznej i śpiewanie to jej wielka 
pasja. Od lat współpracuje z Towa-
rzystwem Muzyczno - Śpiewaczym 
w Dębicy, które co roku wystawia 
spektakle operowe i operetkowe. 

Tomasz także jest absolwentem tar-
nowskiej szkoły muzycznej, aktualnie 
kończy Akademię Muzyczną w Ka-
towicach. Nasi goście zaprezentowali 
największe hity operowe i operetko-
we. Najgoręcej oklaskiwano słynne 
„O sole mio” w wykonaniu Tomasza 
oraz „Habanerę” z opery „Carmen” 
w wykonaniu Katarzyny. Oklaskom 
nie było końca, więc konieczny był 
bis. Dla peł-
ności relacji 
wypada dodać, 
że wspania-
łemu duetowi 
akompaniował 
znany w na-
szym środowi-
sku znakomity 
pianista Piotr 
Niedojadło.
Po smakowitej 
porcji muzyki 
operowej po-
wróciliśmy do 
kolęd, które 
wykonał świet-
ny zespół Star-
Nowa. To pro-
jekt artystyczny 
wspomnianego 
wcześniej Piotra, Sławka Ramiana 
i Grzegorza Gawlika, realizowany 
we współpracy z tarnowskim teatrem. 
Kolędy w wykonaniu kilkudziesię-
cioosobowej grupy wokalnej, której 

towarzyszył na pianinie Piotr Niedo-
jadło przypadły do gustu radłowskiej 
publiczności. Ciekawe aranżacje, 
znakomite wykonawstwo zostały do-
cenione i artyści z Tarnowa musieli 
bisować.
Koncert zakończyło wspólne odśpie-
wanie kolędy „Bóg się rodzi”. To 
szesnastoletnia tradycja kolędowa-
nia w Pałacu Dolańskich. Tradycją 

jest też zbiórka 
na cel charyta-
tywny. W tym 
roku wspiera-
liśmy leczenie 
i rehabilitację 
pana Marcina 
Szulika. Za oka-
zane serce bar-
dzo dziękujemy! 
Podziękowania 
kierujemy rów-
nież pod adre-
sem pani dy-
rektor Krystyny 
Streb za życzli-
wą gościnę oraz 
wszystkich tych, 
których wsparcie 
pozwoliło nam 
zorga n i zować 

kolejny koncert. Państwu Stanisławie 
i Andrzejowi Kijakom, Krystynie 
i Tadeuszowi Halastrom, panom Da-
riuszowi Marszałkowi, Stanisławowi 
Jachimkowi i Janowi Pięcie bardzo 

dziękujemy!
Paweł  Jachimek

Fot. Anna M. Kędzior

KOLĘDOWANIE W PAŁACU DOLAŃSKICH

Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy w czasie Koncertu Ko-

lęd i Pastorałek wsparli finan-

sowo leczenie i rehabilitację 
mojego męża Marcina Szuli-
ka. Państwa hojność pokazała, 
że jesteście ludźmi wrażliwy-

mi i za to należą się Wam wy-

razy największego szacunku! 

Marzena Szulik
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JAK ZROZUMIEĆ KOBIETĘ…

Dzień Kobiet to coroczne święto 
pań, które obchodzone jest 8 mar-
ca od 1910 r. Z tej okazji Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Radłowie co roku organizuje 
koncert „Damą być…” poświę-

cony właśnie wszystkim paniom.  
 
W tym roku postanowiono 
uczcić to święto trochę inaczej.  
„Ochotnicza Grupa Teatralna” 
w skład, której weszli pracowni-
cy urzędu miejskiego, pracownicy 
oraz przyjaciele i sympatycy Gmin-
nego Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Radłowie wraz z Klubem 
SENIOR+ przygotowali program 
artystyczny pn. „Jak zrozumieć 
kobietę…?”, dzięki któremu do-
wiedzieliśmy się wielu śmiesznych 
i ciekawych rzeczy o płci pięknej. 
W programie tym nie zabrakło sce-
nek sytuacyjnych przedstawiających 
relacje damsko - męskie, piosenek, 
żartów i anegdot dotyczących ko-
biet, a zwłaszcza ich natury. Przez 
cały spektakl poszukiwano odpowie-
dzi na tytułowe pytanie „jak zrozu-
mieć kobietę?”, ale czy się to udało?  
Z pewnością przedstawienie wy-

wołało wśród licznie zgroma-
dzonej publiczności – nie tyl-
ko damskiej, ubaw po pachy.  
Całość wydarzenia dopełniła opra-
wa muzyczna w wykonaniu zespo-
łu w składzie: Łukasz Kuklewicz, 
Adrian Kowal, Dominik Fitrzyk, 
Sylwester Szymaszek i Przemysław 
Kurek.
Po przedstawieniu panowie 
z Klubu SENIOR+ przygotowa-
li dla wszystkich pań niespodzian-
kę w postaci nagrania, na którym 
uwiecznione zostały ich ogromne 
starania włożone w „pieczenie tor-
tu”. Ach co to był za tort…! 
Na zakończenie świętowania 
każdy z przybyłych gości mógł 
poczęstować się pysznymi cia-
stami i przekąskami przygoto-
wanymi tym razem przez pa-
nie z Klubu SENIOR+.

Monika Piekarz
Fot. Anna M.Kędzior
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Konkurs, zorganizo-
wany we współpracy 
z Gminnym  Centrum 
Kultury i Czytelnictwa 
w Radłowie, cieszy się 
sporym zainteresowa-
niem wśród uczniów 
oddziałów gimnazjal-
nych okolicznych szkół. 
Swoją formułą przypo-
mina znany show tele-
wizyjny „Twoja twarz 
brzmi znajomo”. Tym 
razem na scenie rywa-
lizowali przedstawiciele 
szkół w Zabawie, Woli 
Radłowskiej, Niedomi-

cach i Radłowie. Uczestnicy zapre-
zentowali ambitny repertuar takich 
wykonawców, jak Rod Stewart, Ade-
le, Ed Sheeran, Demi Lovato, Au-
rora. Wszystkie metamorfozy były 
niezwykle starannie przygotowane 
zarówno pod względem muzycznym, 
językowym, jak i stroju oraz chore-
ografii. Jury miało więc niełatwe 
zadanie z wyłonieniem zwycięzcy 
i przyznaniem kolejnych miejsc.

Ostatecznie bez-
konk u rency jny 
okazał się Dawid 
Budzyń jako Rod Stewart ze Szkoły 
Podstawowej w Niedomicach z pio-
senką I Don’t Want To Talk Abo-

ut It, drugie miejsce zajęła Kamila 
Witek z Zespołu Szkół w Radłowie 
za utwór Demi Lovato – Stone Cold. 
Trzecia lokata przypadła ex aequo 
Katarzynie Jurczak z Zespołu Szkół 

w Radłowie i to-
warzyszącemu jej 
zespołowi za inter-
pretację przeboju 
Adele – Rolling in 
the Deep oraz Ka-

rolinie Pajdo z ze-
społem w składzie: 
Bartosz Czader, 
Przemysław Cza-

der, Karol Ga-

wełek z Zespołu 
Szkół w Woli Ra-
dłowskiej za utwór 
Peggy Lee – Fever.
Czas oczekiwania 
na decyzję jury 
uświetnił występ 
zwycięzcy pierw-

szej edycji konkursu Klau-
diusza Klicha.
Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali dyplomy i drobne 
upominki, a najlepsi wyko-
nawcy nagrody ufundowa-
ne przez Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w 
Radłowie, wydawnictwo 
Macmillan oraz Zespół 
Szkół w Radłowie. 

Dziękujemy wykonawcom za udział 
w tegorocznym konkursie oraz świet-
ną zabawę i zapraszamy do udziału 
za rok.

Marta Maślak i Joanna Małek 
Fot. Anna M. Kędzior

YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR
W Zespole Szkół w Radłowie 9 lutego 2018 roku 
odbyła się kolejna, trzecia już edycja Międzyszkol-
nego  Konkursu Piosenki Angielskiej „Your Face 
Sounds Familiar”. 
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I miejsce  
Paweł Wrona z Wierzchosławic

II miejsce  
Wojciech Domagała z Kielc

III miejsce  
Zbigniew Marcinkowski z Biskupic Radłowskich

Wyróżnienia  
Tatiana Szwiec z Woli Radłowskiej

MÓJ RADŁÓW I RADŁOWSKA GMINA
Została rozstrzygnięta II edycja Gminnego Konkursu Fotograficznego „Mój Radłów i radłowska gmina”.
Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie: Zbigniew Mączka - przewodniczący, Artur Gawle  
oraz Daniel Kopacz.



44

RADŁO  NR  1/2018  (47)

Moja przygoda z teatrem rozpoczęła 
się 4 lata temu, kiedy wraz z kolegą 
Januszem Kuczkiem przystąpiliśmy 
do realizacji jasełek. Kolejnym spek-
taklem, który wystawiliśmy w 2015 
roku była ,,Opowieść wigilijna”. Oba 
projekty spotkały się z bardzo cie-
płym przyjęciem ze strony publicz-
ności, co było dla nas dodatkowym 
bodźcem do dalszego odkrywania 
i rozwijania pasji teatralnej drze-
miącej zarówno w nas samych, jak 
i w ludziach, którzy do nas dołączyli. 
Gdy szukaliśmy pomysłu na kolejną 
sztukę, nieśmiało pomyślałam o ada-
ptacji wielkiego dzieła polskiej lite-
ratury – ,,Quo vadis”. W przypadku 
tego spektaklu miałam szczególne 
obawy, gdyż spoczywała na mnie, 
jako na autorce scenariusza, dodat-
kowa odpowiedzialność. Przecież to 
klasyka! Najwięk-
szym wyzwaniem 
było ubranie tego 
intelektualnego kon-
ceptu w ekscytują-
cą, pełną wartkiej 
akcji opowieść, któ-
ra zadziała zarów-
no na umysł, jak 
i na zmysły odbior-
ców sztuki. Ferie 
2016 r. upłynęły mi 
więc na wytężonej 
pracy i w ten oto 
sposób powstał sce-
nariusz liczący 35 stron. Został za-
akceptowany przez mojego kolegę 
i w takiej formie już pozostał. Nie-
stety obowiązki zawodowe nie po-
zwoliły na nasze pełne zaangażowa-
nie w realizację projektu, w związku 
z czym musieliśmy go odłożyć na ko-
lejny rok - po upływie tego czasu nie 
było już odwrotu.
Przygotowanie spektaklu poprzedzo-
ne jest szeregiem działań, wymaga-
jących heroicznej cierpliwości, de-
terminacji i… odwagi. Wiedzieliśmy, 
jak wielkie jest to przedsięwzięcie 
i jak wiele wysiłku musimy w to wło-
żyć, aby praca przyniosła pożądany, 

spójny efekt. Mimo iż mieliśmy pew-
ne obawy, miłość do sztuki zwycię-
żyła. Pracę rozpoczęliśmy od cyklu 
spotkań, podczas których wnikliwie 
analizowaliśmy wszystkie sceny i za-
stanawialiśmy się nad obsadą. Był to 
żmudny i długotrwały proces, w któ-
rym dokonywaliśmy selekcji naszych 
pomysłów, rozstrzygaliśmy sprawy 

związane z organizacją przestrzeni 
scenicznej (oświetlenie, rekwizyty, 
scenografia) oraz zastanawialiśmy 
się nad rozwiązaniami techniczny-
mi poszczególnych scen. Mieliśmy 
niebywałe szczęście, że udało się 
nam zebrać wspaniałą ekipę aktorów, 
którzy w natłoku swych obowiąz-
ków znaleźli czas, aby przychodzić 
na próby, trwające często do późnych 
godzin wieczornych. Niektórzy spo-
śród nich współpracowali już z nami 
w poprzednich projektach, inni poja-
wili się pierwszy raz. Wierzyliśmy, 
iż to wspólne przedsięwzięcie sta-
nie się szansą dla tych, którzy będą 

chcieli wyzwolić swój potencjał twór-
czy, a także dla osób, które po prostu 
chcą zrobić coś ciekawego, pokonać 
własne słabości, stanąć na scenie 
przed widownią i czerpać z tego przy-
jemność. Czuliśmy szczery podziw, 
gdy obserwowaliśmy, jak pracują nad 
budowaniem roli, jak uruchamia-
ją całą gamę różnorodnych emocji 

po to, aby nadać 
swej postaci wy-
razisty charakter 
i styl wypowiedzi. 
Początki bywały 
trudne, gdyż sami 
- jako reżyserzy – 
nie zawsze byli-
śmy zgodni co do 
wypracowanych 
wcześniej schema-
tów i często szu-
kaliśmy nowych, 
bardziej oryginal-
nych rozwiązań 

interpretacyjnych czy technicznych, 
odrzucając wcześniejsze pomysły, co 
z pewnością było nieco uciążliwe dla 
aktorów. Liczyliśmy jednak na wy-
rozumiałość – w końcu przeniesienie 
na scenę takiej sztuki nie jest rzeczą 
łatwą. 
Pierwsze próby rozpoczęliśmy na po-
czątku grudnia i trwały one do koń-
ca stycznia. Przyniosły nam ogrom 
nowych przeżyć i doświadczeń. Była 
to nieustanna wymiana energii, zdań, 
różnorodnych emocji. Myślę, że to 
było dużą siłą napędową tego spekta-
klu. Od samego początku tak właśnie 
postrzegaliśmy z Januszem teatr – 
jako dialog i partnerstwo. Każde 
z nas – reżyserów - wniosło coś 
osobistego do tego spektaklu i mimo 
pewnych tarć i różnicy zdań doskona-
le się uzupełnialiśmy. Janusz, dzięki 
swej niezwykłej intuicji artystycznej 
oraz wyobraźni przestrzennej, z ła-
twością przekładał słowa na obraz, 
znajdował rozwiązania techniczne 
dla wielu trudnych scen, opracowy-
wał przejścia między scenami, po-
trafił doskonale operować światłem 

SUKCES SPEKTAKLU „QUO  VADIS”
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i cieniem. Ja natomiast skupiłam się 
na aktorach – na ich interpretacji 
roli, a także na choreografii, stara-
jąc się scalić muzykę, taniec, opra-
wę plastyczną, ruch sceniczny i grę 
aktorską. Mimo trudnych warunków 
lokalowych staraliśmy się podołać 
naszym zamierzeniom artystycznym 
i tak wykreować rzeczywistość sce-
niczną, aby przenieść widzów w świat 
starożytnego Rzymu i czasów pierw-
szych chrześcijan. Wychodząc z tego 
założenia, mieliśmy nadzieję, iż wi-
dzowie w pierwszej kolejności skupią 
uwagę na barwnej inscenizacji oraz 
utożsamią się z bohaterami i wraz 
z nimi będą przeżywać ich drama-
tyczne klęski i radosne zwycięstwa, 
a przede wszystkim wyniosą mądre 
i wzruszające przesłanie, jakie pły-
nie z tego spektaklu. Świetne aktor-
stwo naszych podopiecznych zyskuje 
w ,,Quo vadis” doskonałe dopełnie-
nie w postaci 
wzmagającej 
napięcie gry 
świateł oraz 
oprawy mu-
zycznej. Za te 
pierwsze od-
powiedzialny 
był Mateusz 
Baran, który 
z n a k o m i c i e 
wywiązał się 
ze swego za-
dania. O aran-
żację utworów 
muzycznych zadbał mój mąż 
Łukasz Małochleb, który 
również sprostał pokładanym 
w nim nadziejom. Nie szczę-
dził sił ani starań, aby poziom 
artystyczny i realizacyjny całej 
ścieżki dźwiękowej spektaklu 
wydobywał potencjał aktorów 
i oddziaływał na emocje wi-
dzów. Była to bardzo ciężka 
i czasochłonna praca, zważyw-
szy na bardzo dużą liczbę podkładów, 
które musiały być tak wyselekcjono-
wane i zaaranżowane, aby pasowały 
do danej sytuacji scenicznej. Wybie-
rając piosenki do spektaklu, chciałam, 
aby były to utwory o dużym ładunku 

emocjonalnym, potęgujące nastrój 
dzieła i myślę, że ten efekt z jego 
pomocą udało nam się uzyskać. Łu-
kasz wraz z grupą uzdolnionych mu-
zycznie aktorów odbył również cykl 
spotkań w studiu nagrań w Radłowie, 
gdzie zarejestrowano poszczególne 
partie wokalne piosenek. Wszyscy 
byliśmy pod wrażeniem ich wspólnej 
pracy - efekt przerósł nasze oczeki-
wania i niebywale wpłynął na wa-
lory artystyczne dzieła. Niewątpli-
wym urozmaiceniem spektaklu były 
również elementy choreograficzne. 
Wraz z koleżanką Karoliną Jasek 
przygotowałyśmy układ taneczny, 
który w naszym zamierzeniu miał 
oddziaływać estetycznie swa formą, 
jak również stanowić budulec nastro-
ju. Udało się to 
uzyskać dzięki 
o g r o m n e m u 
z a a nga żowa -

niu naszych kapłanek – wspaniałych, 
młodych dziewcząt, które włożyły 
wiele trudu i poświęciły swój czas, 
aby prosto po szkole spotykać się 
z nami na próbach tańca. Wraz z Ka-
rolinką zadbałyśmy również o ko-

stiumy dla naszych aktorów. Dużym 
wyzwaniem była praca przy sceno-
grafii. Również tutaj sprawdziło się 
powiedzenie: ,,Co dwie głowy to nie 
jedna”. Pomysłodawczynią byłam ja, 
natomiast Janusz opracował sposób, 
aby ten pomysł wcielić w życie. Słowa 
podziękowania należą się wszystkim, 
którzy zaoferowali nam swą pomoc 
przy jej powstawaniu, a zwłaszcza 
Małgosi Koniecznej, niezwykle uta-
lentowanej osobie, która poświęciła 
wiele czasu i energii, aby scenografia 
miała swój ostateczny kształt. 
Nie sposób ująć w słowa tego, jak 
bardzo jesteśmy z Januszem dumni 
z naszego zespołu i jacy szczęśliwi, 
że wspólnymi siłami udało nam się 
dokonać czegoś niezwykłego, tak jak 

w wierszu Jo-
anny Kulmowej: 

„Teatr jest po to, 
żeby wszystko 
było inne niż do-
tąd”. Mamy na-
dzieję, że prze-
kraczając próg 
naszego teatru, 
znaleźli się Pań-
stwo w tej innej 
rzeczywistości, 
gdzie choć przez 
chwilę mogli-
ście uciec w głąb 
siebie i odkryć 
s k u mu lowa n e 
w Was emocje. 

Wierzymy, że dostarczyliśmy 
Wam wielu wspaniałych prze-
żyć, wzruszeń i przemyśleń.  
To spełnienie marzeń. Naszych 
marzeń... Bo tak naprawdę 
,,Mieć marzenia, to rzecz pięk-
na. Mieć z kim marzyć, rzecz 
bezcenna...!”.
Tegoroczny pokaz wrażliwości 
artystycznej i  wyobraźni sce-
nicznej wsparli dzięki swojej 
hojności sponsorzy, którym 

pragniemy gorąco podziękować.

 
Małgorzata Małochleb

Fot. Anna Mamcarz 
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Już wcześniej z inicjatywy Forum 
Rozwoju Regionalnego z siedzi-
bą w Zabawie, którego prezesem 
jest pani Barbara, we współpracy  
z wcześniej działającym Kołem 
Przyjaciół Podola (prezesem jest 
pani Aleksandra Świderska) orga-
nizowano pomoc dla mieszkających 
tam Polaków. Mniej więcej tydzień 
po balu zorganizowano spotka-
nie w hotelu poświęcone działal-
ności wspierającej mieszkających  
na terenie Podola Polaków. Obec-
ni na nim byli „ludzie dobrej woli” 
z Tarnowa, Tuchowa, Dąbrowy Tar-
nowskiej i okolic. Obie te instytucje 
zjednoczyły swoje siły. 

Cele:
1. Pomoc materialna kierowana do 
mieszkających na Podolu Polaków. 
2. Kontakty dzieci i młodzieży – 
spotkanie w Polsce i na Ukrainie. 
3. Strona duchowa – szerzenie kul-
tu bł. Karoliny wśród mieszkańców 
Podola.

W ubiegłym roku przekazano kate-
drze w Kamieńcu Podolskim relikwie 
bł. Karoliny (bp Andrzej Jeż bardzo 
szybko udzielił swego pozwolenia) 
na ręce bp. Leona Dubrawieckiego. 
Proboszczem tej katedry jest pocho-

dzący ze Smęgorzowa ks. Roman Twa-
róg (absolwent radłowskiego liceum). 
Przekazanie to odbyło się w Zaba-
wie. Ks. bp Leon planuje stworzyć  
w Kamieńcu Podolskim miejsce kul-
tu bł. Karoliny wraz z podobną do 
zabawskiej drogą krzyżową. Dar-
czyńcy przekazali również dwa ob-
razy bł. Karoliny, jeden do katedry 
kamienieckiej, a drugi do odbudowa-
nego kościoła w Okopach św. Trój-
cy (miejsce bardzo ważne w historii 
Polski). W spotkaniu tym uczestni-
czył też biskup pomocniczy diecezji 
kamienieckiej Jan Niemiec. 
Podróże na Ukrainę  organizowane 
są przez panie Barbarę i Aleksan-
drę mniej więcej raz w miesiącu. 
Do stowarzyszenia tego należą lu-
dzie różnego wieku i różnych pro-
fesji. Łączy ich jedno – nie żyją 
tylko dla siebie, oddają potrzebują-
cym swój czas i środki finansowe  
a charakteryzuje ich wszystkich nie-
zwykła pogoda ducha. Można o nich 
powiedzieć, że w pełni realizują na-
kaz umieszczony w księdze Tobiasza, 
który brzmi: „Jeżeli wiele posiadasz, 
czyń zeń miłosierdzie, jeżeli po-
siadasz niewiele, czyń miłosierdzie 
stosownie do tego, co posiadasz”. 
Na spotkaniu tym do stowarzysze-
nia dołączyło kilka następnych osób, 

każdy oferując taką pomoc, jaką 
może służyć.
Godna podkreślenia jest również 
postawa mieszkańców parafii za-
bawskiej: ofiarowali co kto mógł, 
pieniądze i wszelkie dobra mate-
rialne. Ks. proboszcz Zbigniew 
Szostak ofiarował ekran do kościo-
ła do katedry, na Ukrainę pojecha-
ły również różańce. „Odnowiono”  
te, które pielgrzymi zostawiają u Ka-
roliny. Ks. bp Leon był za nie szcze-
gólnie wdzięczny.
Obecnie pani Barbara wystąpiła 
do Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej z projektem zatytułowanym 
tak, jak tytuł tego artykułu. Ewen-
tualnie uzyskane środki umożli-
wią wakacyjną wymianę dzieci  
i młodzieży. Dobrze ukła-
da się współpraca z kościołami 
na Ukrainie – przede wszystkim  
z katolickim, grekokatolickim, ale 
i prawosławnym. Stowarzyszenie 
ma w planach poszerzenie swojej 
działalności, ale o tym będziemy 
informować na bieżąco. Jeżeli ktoś  
z czytelników RADŁA chciałby włą-
czyć się do współpracy, kontakt znaj-
duje się w redakcji.

KSW

Pod tym hasłem odbył się Hotelu Zabawa zorganizowany przez państwa 
Barbarę  i Władysława Łachów charytatywny bal karnawałowy, z którego 
dochód przeznaczony był na pomoc dzieciom z Kamieńca Podolskiego. 
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Dzieciństwo Julka i jego kolegów nie 
upływało tylko na zabawach i pso-
tach, do obowiązków dzieci należało 
także wykonywanie prac związanych 
z gospodarstwem domowym, uprawą 
roli, hodowlą bydła i wykonywaniem 
wielu innych czynności. Zazdrościli 
dzieciom zamieszkałym w miastach, 
które miały czas na zabawę i inne 
rozrywki, o których wiejscy chłopcy 
mogli tylko pomarzyć. Trudno było 
im to zrozumieć, że ludzie zdradzali 
zaniepokojenie i z lękiem oczekiwali 
wiadomości, które rzadko i często fał-
szywe docierały w zapadłe wiejskie 
zagrody, brak było podstawowych 
narzędzi do pracy, a niejednokrotnie 
ludzkich rąk. Ludzie nie pracowali 
dla zysku, pracowali, aby przeżyć, 
siłą pociągową był koń, którego nie-
wielu chłopów posiadało, a krowę 
często zastępowała koza, która była 
synonimem biedy. Dzieci po po-
wrocie ze szkoły odkładały książki 
i po skromnym obiedzie zabierały 
się do ciężkiej pracy. Jesień to czas, 
w którym dla każdego znalazło się 
zajęcie, najmłodsze dzieci pilnowa-
ły gęsi i kaczek, aby nie odpłynęły 
potokiem do Kisieliny lub w drugą 
stronę do Niwki a co gorsza, aby nie 
padły łupem lisa, co bardzo często się 
zdarzało. Starsi pomagali w pracach 
polowych lub w najlepszym przy-
padku pasali krowy na śródleśnych 
łąkach. Tak doprawdy, wypas krów, 
to nie był przykry obowiązek, a za-
bawa i chwile wytchnienia od ciężkiej 
pracy. Po wpędzeniu krów na leśną 
drogę doświadczone zwierzęta dosko-
nale wiedziały, dokąd zmierzają i nie 
nastręczały pastuszkom żadnych kło-
potów, posłusznie, a nawet z pospie-
chem zmierzały ku pastwisku. Tuż 
po minięciu leśniczówki, wciśnięte 
w zakole lasu rozciągało się uprawne 
pole leśniczego Rudnika, tu krowy 
przystawały na chwilę, z zaciekawie-
niem nasłuchując radosnego śpiewu 
Zośki. Młode dziewczyny z Radłowa 

i okolicznych wiosek kończyły prace 
polowe na roli leśniczego, a Zośka, 
z której buzi nigdy nie znikał uśmiech 
w kółko śpiewała – Jasiek mój woziół 
gnój, jo mu nakładła, a co wywióz 
fure, tom mu buzi dała. Zośkę nigdy 
nie opuszczał dobry humor i z tego też 
powodu koleżanki twierdziły, że bra-
kuje jej „piątej klepki”. Po chwilo-
wym przystanku krowy ruszały ku 
pastwisku. Kilkadziesiąt hektarów 
łąk otaczał ze wszystkich stron las, 
miejscami tak gęsty, że tylko jakiś 
leśny zwierz mógł się przez niego 
przecisnąć. Środkiem łąki płynęła 
Kisielina. Na rozległej łące niczym 
oazy na pustyni wystrzeliwały w górę 
kępy olszynowych zagajników, wśród 
których ukrywały się małe wodne 
sadzawki zamieszkałe przez dzikie 
kaczki i kurki wodne. W powietrzu 
zalegała miła woń więdnących jesien-
nych liści i traw. Skraj łąki porastały 
stare dęby, brzozy, sosny, obok któ-
rych rosły o tej porze roku niezliczone 
ilości kozaków, borowików i innych 
gatunków grzybów, których oprócz 
dzieci nikt nie zbierał. Tu było praw-
dziwe „Eldorado” i dla zwierząt, i dla 
dzieci. Krowy puszczone swobodnie 
mogły pobrykać, jeść do woli, w każ-
dej chwili mogły korzystać z wodopo-
ju w wodnym oczku lub w Kisielinie, 
za to dzieci miały czas zająć się swo-
imi sprawami. Pierwszą czynnością 
podczas jesiennego wypasu było wy-
budowanie szałasu pod rozłożystym 
dębem na skraju łąki. Długie gałęzie 
sięgały do ziemi, co ułatwiało bardzo 
sprawne ustawienie szałasu i po kilku 
godzinach cała gromadka wylegiwała 
się na mchu, liściach, drobnych ga-
łązkach, którymi dzieci wymościły 
wnętrze jesiennego domu. Przed sza-
łasem dziewczyny sprawnie urządzi-
ły polową kuchnię, a nad łąką snuły 
się smugi dymu z jesiennego ogniska, 
w którym piekły się ziemniaki. Dzie-
ci uzgodniły, kto i co ma przynosić 
do ugotowania posiłku i tak każdego 

dnia obok ogniska pojawiała się cebu-
la, masło, sól, mąka, a nawet śmieta-
na. Dużych rozmiarów garnek i patel-
nia dyżurowały już w szałasie, które 
chłopcy podkradli rodzicom, a które 
okopcone w dziwnych okoliczno-
ściach odnajdywały się w domach 
po jesiennym wypasie krów. Każdy 
miał ustalone zadanie do wykonania. 
Jedni wyprawiali się pozbierać grzyby, 
obrać i przygotować je do smażenia, 
inni nałowić ryb i raków, następna 
grupka musiała nagromadzić drewna 
do ogniska. Po wykonaniu swoich za-
dań gromadka zasiadała wokół ognia, 
na długich leszczynowych prętach 
chłopcy piekli ryby i raki, w garnku 
zawieszonym na drucianym trójnogu 
smażyły się na maśle grzyby wraz 
z cebulą. Kto miał ochotę na pie-
czone pieczarki nabijał je na patyk 
posypywał solą i przypieczone nad 
ogniskiem zajadał ze smakiem. Do 
wykonania było jeszcze jedno bardzo 
ważne zadanie, ale o nim przeważnie 
żadne dziecko nie pamiętało i spo-
czywało głęboko w szałasie. Było to 
odwiedzenie kilku stron szkolnego 
podręcznika – niestety przeważnie 
książki przeleżały cierpliwie do wie-
czora i dopiero wieczorem przy świe-
tle naftowej lampy po napomnieniach 
rodziców zabierały się za odrabianie 
domowych zadań.  Często byle jak 
i nie starannie, co skutkowało zosta-
waniem po „kozie” w szkole w celu 
uzupełnienia pominiętej wiedzy. A to 
miało przykre następstwa w domu, 
rodzice z niecierpliwością oczekiwa-
li na powrót dzieci ze szkoły. Dni 
stawały się coraz krótsze, a w polu 
czekały ziemniaki i inne płody rol-
ne, każda chwila była cenna, pogoda 
często płatała figla i chłopskie plany 
diabli brali. Z tego też powodu często 
dzieciakom się obrywało. Poza praca-
mi polowymi dzieci często pomagały 
rodzicom podczas gromadzenia zapa-
sów opału na zimę w pobliskim lesie, 
który dla tej wioski był prawdziwym 
skarbem. Latem dostarczał leśnego 
runa, za zgodą leśniczego mogli na-
zbierać mchu do utkania chat na zimę, 
nakosić siana dla bydła, zarobić tro-
chę grosza podczas wykonywania róż-

DAWNO TEMU NA BRZEŹNICY 

„JESIEŃ NAD KISIELINĄ”
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nych prac pielęgnacyjnych i przy wy-
rębie lasu. Sprytniejsi i mniej uczciwi 
podkradali drzewo, zastawiali sidła 
na leśną zwierzynę, tkwiąc w przeko-
naniu, że w dalszym ciągu okradają 
pana, czyli Sanguszkę i Dolańskiego, 
co mocno tkwiło w chłopskiej świa-
domości. 
Toteż wypas krów na leśnych łąkach 
był dla dzieci nie tyle obowiązkiem, 
co prawdziwą zabawą. Po spożyciu 
posiłku nadchodził czas na zabawę, 
dziewczynki zajmowały się wypla-
taniem z sitowia wianków, kapelu-
szy, przeróżnych koszyczków, chłop-
cy w zupełnie inny sposób spędzali 
czas. Część chłopców ruszała w las 
nazbierać dużych purchawek, inni le-
pili z błota duże kule. Grupa dzieliła 
się na dwa obozy, jedni ukrywali się 
na skraju lasu, broniąc dostępu do 
swojej „fortecy” druga grupa miała ją 
zdobyć. Do akcji ruszały purchawki 
i błotne kule, błoto i pył z purchawek 
oblepiał głowy i całe ciała chłop-
ców, ale walka trwała do upadłego, 
a w chwili, kiedy zabrakło tej amu-
nicji, do walki używano drewnianych 
mieczy. Stopniowo niewinna zabawa 
przekształcała się w prawdziwą bitwę, 
emocje brały górę na rozsądkiem, 
nie bacząc już, czym jeden drugie-
go okłada, często zadając uciążliwe 
rany. Na rękach pojawiała się krew, 
a na głowach guzy i opuchlizna, 
strzępy ubrań fruwały w powietrzu, 
aż często zdziwione krowy przystawa-
ły w pobliżu, przyglądając się z zacie-
kawieniem. Dziewczyny widząc, co 
się dzieje, kiedy bitwa przekraczała 
już granicę zabawy, najstarsza z nich 
wkraczała do akcji, rozdzielając zwa-
śnione plemiona. Wtedy emocje po-
woli opadały, gromada wchodziła do 
Kisieliny myć krwawiące rany i za-
kurzoną twarz, niejeden zastanawiał 
się, jak wyjaśni matce, w jaki sposób 
powstały dziury w spodniach i koszu-
li podczas czytania książki. Rodzice, 
a zwłaszcza matka na widok poszar-
panego ubrania nie przejawiała zbyt-
niego entuzjazmu, cerowanie dziur 
zawsze wiązało się z utratą cennego 
czasu, ale chłopcy nawet nie żałowa-
li własnej „skóry”, lub przyjmowania 

dodatkowych prac byle tylko popuścić 
wodze młodzieńczej fantazji. 
Dni stawały się coraz krótsze, ale 
październikowe słońce mocno jeszcze 
grzało, las mienił się cała gamą kolo-
rów, nad łąką ciągnęły się długie nici 

„babiego lata”, a wiatr unosił je hen, 
aż po horyzont. Skraj łąki pokrywał 
kolorowy dywan liści, a pod wysoki-
mi modrzewiami żółcił się delikatny 
puch żółtych igieł, które opadając 
bezszelestnie ścieliły na wydeptanej 
ścieżce miękki, delikatny chodnik. Tą 
ścieżką chłopcy zaopatrzeni w wor-
ki wędrowali pod stare dęby gdzie 
leżały niezliczone ilości opadłych 
żołędzi. Zbieranie żołędzi dla chłop-
ców było nie tyle rozrywką, ale było 
też do pewnego stopnie uzyskaniem 
dodatkowych dochodów dla rodziny. 
W pobliskiej leśniczówce znajdował 
się skup szyszek, żołędzi i innego le-
śnego runa, gdzie znosili je chłopcy 
w zamian dostarczając kilkadziesiąt 
złotych do skromnych domowych bu-
dżetów. Nie było tego wiele, ale za te 
skromne zarobki często matka mo-
gła zaopatrzyć dziecko w nowe buty 
na zimę, lub zaspokoić najpilniejszą 
domową potrzebę, chociażby w po-
staci zakupu nafty, soli czy cukru.  
To nie kaprys, nie zachcianka, to bie-
da zmuszała dzieci do ciężkiej pracy 
i szukania wszelkich sposobów za-
robku paru groszy, zaspokajając tym 
samym najpilniejsze domowe potrze-
by. A przecież zdarzało się tak, że Ju-
lek nie odrobił lekcji, bo zwyczajnie 
zabrakło nafty do lampy, a długie 
jesienne wieczory spędzał przy bla-
dym blasku migającym z paleniska 
w kuchennym piecu. Jesienne słotne 
dni wcześnie zmuszały mieszkańców 
do powrotu do domów. Tak też było 
w Julkowej chacie. Po nakarmieniu 
krasuli i konia gaszono naftową la-
tarkę, aby oszczędzić naftę i cała ro-
dzina zasiadała w kuchni najczęściej 
obok kuchennego pieca, z którego 
roznosił się zapach topionej słoniny 
z cebulą, a izbę zalegał kwaśnawy za-
pach gotującego się żuru. Dodatkowo 
izbę zalegało miłe ciepło. W długie 
jesienne wieczory dzieci sąsiadów 
schodziły się do Julka, gdzie gromad-

ka zasiadała na ławie obok pieca a gdy 
na tej zabrakło miejsca, dzieci siadały 
bezpośrednio na glinianym klepisku, 
jak najbliżej pieca, obok matki. Po-
wodem, który przyciągał dzieci były 
opowiadania leśniczego Rudnika, 
który posiadał wyjątkowy dar bajania 
i opowiadał dzieciom niestworzone 
historie, często napawające strachem 
i przerażeniem. Podochocony ćwiart-
ką bimbru, którym częstował go oj-
ciec Julka swoją opowieść zaczynał 
od tego, jak to dawniej miedzy Biado-
linami a Brzeźnicą rozciągały się roz-
ległe bagna i jeziora. Pośród tych ba-
gien miejscami wyłaniały się z wody 
małe wysepki, na których działy się 
przedziwne rzeczy. Najgroźniej było 
na największej wyspie, która leża-
ła najbliżej Brzeźnicy. Śmiałkowie, 
którzy się tam zapędzili, przypłacili 
to nie tylko zdrowiem, ale nawet ży-
ciem. Każdej nocy już od wczesnego 
zmroku na wyspie zapalały się ogni-
ska, było słychać brzęk łańcuchów, 
dziwne śmiechy i szepty, dochodziło 
rżenie koni, nawoływania z głębi je-
ziora i bagien. Pośród bagien zapalały 
się małe ogniki otaczając wokół jezio-
ra i bagna, tak jakby broniły do nich 
dostępu. Zdarzyło się pewnego razu, 
że pewien mężczyzna zabłądził w le-
sie, aż dotarł na skraj bagien, gdzie 
zastała go noc. Otoczyła go ciemność 
i był zmuszony nocować nad bagna-
mi. Kiedy usiłował narwać sitowia 
i trzcin na nocne legowisko, otoczyły 
go owe dziwne ogniki, spychając po-
woli w bagno, aż nieszczęśnik utonął.
Po kilku dniach poszukiwań miesz-
kańcy wsi odnaleźli na brzegu bagien 
jego czapkę z wypalonym śladem 
dłoni, a woda wokół czapki miała 
kolor krwi. Podobny los spotkał in-
nych śmiałków, którzy skuszeni dużą 
ilością ryb wybrali się na połów. Za-
jęci udanym połowem nie spostrzegli, 
że zastał ich wieczór, a wokół nich po-
jawiły się wspomniane ogniki. Pomni 
losu zaginionego wędrowca nawet nie 
zabrali ryb, a ile sił w nogach uciekali 
do najbliższej wsi. Jednak i tak nie 
uniknęli kłopotów. Podczas uciecz-
ki w ich kierunku leciały drewniane 
kłody, wokół otaczały ich płomie-
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CICHOCIEMNY  

PPOR. WŁADYSŁAW JÓZEF GODZIK  
PS. „SKRZAT”, „PTASZNIK”

Urodził się 11 lutego 1920 roku we 
wsi Niwka, Gmina Radłów (po-
wiat Brzesko, obecnie Tarnów), 
syn Michała i Marii z domu Gołąb. 
W latach 1926/27 uczęszczał do szko-
ły powszechnej w Brzesku. Od 1930 
roku uczył się w Państwowym Gim-

nazjum Koeduka-
cyjnym w Brzesku. 
W 1938 roku zdał 
egzamin dojrzałości 
w Liceum Humani-
stycznym w Brzesku 
i rozpoczął studia 
na Uniwersytecie Ja-
gielońskim, Wydział 
Prawa. Po wybuchu 
wojny 1 września 
1939 roku wyjeżdża 
na kresy wschodnie 
do siostry Michaliny, 
unikając aresztowa-
nia. Podejmuje pracę 
jako nauczyciel, 28 
czerwca 1940 roku 
zostaje aresztowany przez NKWD 
i zesłany na Syberię, gdzie pracuje 
przy wyrębie lasu. Po tzw. amnestii 
6 września 1941 r. zostaje zwolniony.  
3 marca 1942 roku dostaje się do 
Czak-Pak w Kazachstanie. Przekra-
cza granicę sowiecko-perską i dosta-
je się do Armii gen. Andersa, gdzie 
wcielono go do 8 Dywizji Piechoty 
WP, a potem przyjęto go do polskiej 
szkoły podchorążych w Teheranie. 
Z jej słuchaczami przebywa szlak 
z Iraku przez Palestynę, Egipt, Kanał 
Sueski, Ocean Indyjski dociera do 
Afryki Południowej. 27 sierpnia 1942 
roku wypływa z Durbanu na s/s „La-
conia”. Po jego storpedowaniu przez 
niemiecką łódź podwodną U-156 
około 200 mil od wybrzeży Liberii, 
razem z 30 ocalałymi Polakami (zgi-
nęło około 2 tysiące ludzi) dryfuje 
na łodzi kilka dni 12 września zosta-
je uratowany przez francuski statek 

„Gloire” pod flagą rządu Vichy. Inter-
nowany w Maroku i osadzony w Qu-
ed-Zem zostaje uwolniony po brytyj-
skim desancie i w grudniu 1942 roku 
przypłynął statkiem do Szkocji, gdzie 
zgłosił się na ochotnika do 1 Brygady 
Spadochronowej gen. Sosabowskiego. 

Po przeszkole-
niu w zakresie 
łączności ra-
diowej i odby-
ciu kursu dla 
cichociemnych 
zostajezaprzy-
siężony 19 
stycznia 1944 r. 
i przerzucony 
do Brindisi  we 
W ł o s z e c h . 
W tym czasie 
awansuje ze 
starszeństwem 
na podporucz-
nika. W nocy 
z 16/17 paź-

dziernika 1944 r. zostaje zrzucony 
w okolicach Piotrkowa Trybunal-
skiego w ramach operacji „Wacek 
1” i przydzielony do Podokręgu AK 
Piotrków Oddział 5 jako zastępca 
dowódcy i dowódca plutonu łączno-
ści. Wojna dla cichociemnego ppor. 

„Skrzata” skończyła się we wrze-
śniu 1945 roku, kiedy to ujawnił się 
przed Komisją Likwidacyjną AK 
we Włochach. Po wojnie jako jeden 
z nielicznych cichociemnych nie był 
represjonowany; w latach powojen-
nych pracował w Hucie „Hortensja” 
jako kierownik transportu. Zmarł 
na zawał serca 30 października 
1976 r. i pochowany na cmentarzu 
w Piotrkowie Trybunalskim. Odzna-
czony został Krzyżem Virtuti Mili-
tari 5 klasy, Krzyżem Partyzanckim, 
Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką 
Grunwaldzką.

Ireneusz Banek 

nie, aż jednemu na twarzy pozostał 
wypalony ślad dłoni. Resztkami sił 
dopadli do pierwszego domu, a kie-
dy się w nim ukryli, coś uderzyło 
w drzwi, rano mieszkańcy zauważyli 
na drzwiach wypalony ślad dłoni. 
Leśniczy, aby na dzieciach zrobić 
większe wrażenie, robił dłuższą prze-
rwę, skręcił papierosa, pociągnął łyk 
bimbru i ciągnął swoje opowiadanie 
dalej. Nad ranem wszystko znikało, 
tylko gdzieś pośród trzcin słychać 
było jeszcze pianie kogutów, a nad 
bagnem zalegała gęsta mgła i rozno-
sił się zapach dymu, zalegała martwa 
cisza. Chummm - mruknął przeciągle 
leśniczy i zadał pytanie a wiecie, co 
to są te ogniki, które do dzisiaj moż-
na spotkać w okolicy Augustynki? Nie,  
no to wom powiym? Dawno temu 
żył w okolicach Krakowa bardzo zły 
szlachcic, okradał i gnębił chłopów 
na wszystkie sposoby, aż chłopi się 
zbuntowali. Zebrali się w kupie i ru-
szyli na pana. Szlachcic wraz z dwo-
rem i czeladzią musiał uciekać, aż za-
pędził się w nasze strony. Tu dopadli 
go rozjuszeni chłopi i urządzili praw-

dziwą rzeź. Kogo nie dobili, ten ucie-
kając utopił się w bagnie. Teraz dusze 
tych złych ludzi pokutując, błąkają 
się jako ogniki po bagnach i dręczą 
ludzi. Leśniczy zamilkł, w izbie zale-
gła martwa cisza, ten i ów ukradkiem 
spoglądał w okno, czy aby nie pojawił 
się tam jakiś płomyk. Nadchodziła 
pora powrotu do domów, a po takiej 
porcji emocji żaden dziecinek nie 
odważył się sam opuścić ciepłą izbę. 
Ojciec Julka widząc przerażone miny, 
zapalał naftową latarkę i ruszał przez 
wieś z trzymającą się kurczowo jego 
spodni gromadką niepewnie rozglą-
dającą się dookoła, czy aby w ciem-

ności nie pojawi się jakiś płomyczek. 
Przystawał przed domem, czekając 
aż wystraszony dzieciak wpadnie do 
swojej izby. Tylko leśniczy, uśmie-
chając się pod nosem, ruszał chwiej-
nym krokiem w kierunku leśniczówki. 
Za to w Julka głowie zaświtała myśl, 
że warto by było odwiedzić tą wyspę, 
ale o tym następnym razem. 

Antoni Kurtyka
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Poprawność polityczna pozwala 
mówić, co najwyżej, o zbrodniach 
nazistowskich i to popełnionych 
głównie na Żydach w niemiec-
kich obozach zagłady. Natomiast 
oskarżanie Niemców, jako nacji, 
odpowiedzialnej za ludobójstwo 
popełnione na polskich obywate-
lach w okresie II wojny światowej 
według logiki postępowych Euro-
pejczyków godzi w polską rację 
stanu. Tymczasem prawda jest cał-
kiem inna! Od chwili napaści Nie-
miec na Polskę we wrześniu 1939 r. 
hordy germańskie niosły śmierć 
i zniszczenie, łamiąc wszelkie kon-
wencje i pakty międzynarodowe. 
Ich ofiarami byli także mieszkańcy 
Radłowskiej Ziemi, pamięć o tam-

tych wydarzeniach jest naszym obo-
wiązkiem. Mordowani byli cywile 
i jeńcy wojenni; byli rozstrzeliwani, 
wysadzani w powietrze, paleni żyw-

cem w stodołach. Polaków chroniły 
konwencje haskie, ale tylko na papi-
erze, Niemcy nich nie przestrzegali, 
dopuszczając się najgorszych zbrod-
ni. 
Każdy młody Niemiec, wcielony do 
sił zbrojnych III Rzeszy otrzymywał: 
mundur, broń, ekwipunek i książecz-
kę żołdu. Na jej tekturowej okładce 
wydrukowano gotykiem: 10 Gebote 
für die Kriegsführung des deut-
schen Soldaten, czyli 10 przykazań 
żołnierza niemieckiego o sposobie 
prowadzenia wojny. Przykazania te 
brzmiały następująco:
1. W walce o zwycięstwo żołnierz 
niemiecki będzie przestrzegał zasad 
rycerskiego sposobu prowadzenia 
wojny. Okrucieństwa i bezmyślne 
niszczenie są poniżej jego godności.
2. Walcząc będzie nosił mundur albo 
specjalnie wprowadzone i z daleka 
widoczne odznaki. Nigdy nie będzie 
walczył w ubraniu cywilnym i bez 
tych oznak.
3. Nigdy nie zabije nieprzyjaciela, 
który się poddał, ani nawet party-

zantów i szpiegów - ci karani będą 
we właściwy sposób przez sądy.
4. Nie będzie maltretować ani znie-
ważać jeńców wojennych. Odbierze 
im broń, mapy i dokumenty, ale nie 
tknie ich rzeczy osobistych.
5. Nie będzie używać kul dum-dum 
ani przerabiać innych na dum-dum.
6. Instytucje Czerwonego Krzyża są 
nienaruszalne. Z rannym nieprzyja-
cielem obchodzić się będzie po ludz-
ku. Nie będzie przeszkadzał sani-
tariuszom i kapelanom w niesieniu 
pomocy lekarskiej i duszpasterskiej.
7. Ludność cywilna jest nietykalna. 
Żaden żołnierz nie będzie grabić 
ani złośliwie niszczyć jej mienia. 
Szanować będzie zwłaszcza pomni-
ki historyczne, gmachy służące ce-
lom religijnym, sztuce, nauce albo 
dobroczynności. Od ludności żądać 
będzie świadczeń w naturze albo 
w usługach tylko na rozkaz przeło-
żonego i tylko za opłatą.
8. Nie wkroczy nigdy na terytorium 
neutralne, nie będzie nad nim prze-
latywał samolotem ani go ostrzeli-
wał; terytorium neutralne nigdy nie 
stanie się obiektem jakichkolwiek 
działań wojennych.
9. Gdy żołnierz niemiecki dostanie 
się do niewoli, poda swoje imię i na-
zwisko oraz rangę wojskową, jeżeli 
go o to zapytają. W żadnych oko-
licznościach nie wymieni jednostki 
wojskowej, do której należy i nie 
udzieli żadnych informacji o woj-
skowej, politycznej i gospodarczej 
sytuacji w Niemczech. Ani obiet-
nice, ani groźba nie potrafią go do 
tego skłonić.
10. Wykroczenie przeciwko wymie-
nionym obowiązkom będą karane. 
O wykroczeniach nieprzyjaciela 
przeciwko wyżej podanym zasadom 
1-8 należy składać raport.
Stosowanie odwetu jest dopuszczal-
ne tylko na rozkaz wyższych dowód-
ców.
Ów swoisty dekalog, jaki miał niby 

obowiązywać żołnierza niemieckie-
go, był od pierwszego dnia wojny 
systematycznie i planowo łamany 
przez Wehrmacht. Na kilka dni 
przed atakiem Niemiec na Polskę, 
22 sierpnia 1939 r. w Obersalzbergu 
w czasie odprawy dowódców armii, 
Hitler wypowiedział znamienne 
słowa: „Zniszczenie Polski - oto cel 
najbliższy... Dam wam propagan-

dowy pretekst do rozpoczęcia wojny. 
Nie troszczcie się o to, czy będzie to 
brzmiało wiarygodnie czy też nie. 
Nikt nie będzie pytał zwycięzcy, czy 
mówił prawdę, czy kłamał. W woj-
nie nie decyduje słuszność, ale zwy-

cięstwo. Nie miejcie litości. Bądźcie 
brutalni. Słuszność jest po stronie 
silniejszego. Działajcie z najwięk-

szym okrucieństwem. Całkowite 
zniszczenie Polski jest naszym celem 
wojskowym. Szybkość - oto naczelne 
zadanie. Ścigajcie wroga aż do cał-
kowitego unicestwienia...”.
Dokładnie wedle tej instrukcji po-
stępowali niemieccy żołnierze. Woj-
ska lądowe (i nie tylko SS, lecz 
także Wehrmacht) dopuszczały się 
masowych zbrodni na polskiej lud-
ności cywilnej i jeńcach wojennych 
od pierwszych dni wojny. Lotnictwo 
niemieckie Luftwaffe przeprowadzi-
ło pierwszy w drugiej wojnie świato-
wej nalot bombowy na cele cywilne. 
Co więcej, Niemcy praktykowali 
także ataki z powietrza na polskie 
kolumny cywilnych uciekinierów, 
posuwających się wolno po drogach.
Lista zbrodni popełnionych przez 
żołnierzy Wehrmachtu we wrześniu 
1939 r. na polskiej ziemi jest bar-
dzo długa1. Na Ziemi Radłowskiej, 

1  Szacuje się, że od 1 września do 26 paździer-
nika, kiedy to dowództwo Wehrmachtu spra-
wowało władzę wojskową na zajętych polskich 
terytoriach (27 października przekazano ją cy-
wilnej administracji niemieckiej), Wehrmacht 
uczestniczył w 311 zbiorowych egzekucjach na 
polskiej ludności cywilnej i żołnierzach Wojska 
Polskiego. Ogółem, w okresie od 1 września 
do 26 października, różne siły niemieckie wy-
konały 764 egzekucje w których zginęło 24 tys. 

ZBRODNIE WOJENNE  
NA ZIEMI RADŁOWSKIEJ WE WRZEŚNIU 1939 R.
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tak jak w całej Małopolsce, już od 
pierwszych dni wojny Niemcy doko-
nywali zbrodniczych czynów, nijak 
się mających do deklarowanych za-
sad rycerskiego sposobu prowadze-
nia wojny. Bombardowanie obiektów 
cywilnych, terroryzowanie ludności, 
branie zakładników, zabijanie jeń-
ców wojennych, dobijanie rannych 
stało się metodą prowadzenia wojny, 
obliczoną na złamanie morale Po-
laków tak żołnierzy, jak i cywilów. 
Żadna z tych zbrodni popełnionych 
w 1939 r. przez Niemców w Pol-
sce nigdy nie została osądzona. Co 
gorsza, po 78-u latach, wydarzenia 
te prawie nie istnieją w zbiorowej 
świadomości naszego społeczeń-
stwa. Dlatego należy je stale przy-
pominać, zwłaszcza młodemu poko-
leniu. Ogromna tragedia rozegrała 
się już w piątym dniu wojny, gdy 
niemieckie lotnictwo zbombardo-
wało pociągi ewakuacyjne stojące 
na stacjach kolejowych w Biadoli-
nach, Sterkowcu i Brzesku-Słotwi-
nie. W pociągach tych ewakuowała 
się ludność cywilna ze Śląska i Kra-
kowa, były to przeważnie rodziny 
żołnierskie. W tym przypadku nie 
można mówić o pomyłce niemiec-
kiego lotnictwa, bo był to planowa-
ny mord. Zdecydowana większość 
ofiar, w tym kobiet i dzieci, zginęła 
po opuszczeniu wagonów, gdy stara-
li się schronić w lesie. Oto jak tam-

te tragiczne wydarzenia zapamiętał 
Franciszek Wolnik, pracownik PKP 
mieszkający w pobliżu stacji Brze-
sko - Słotwina: W dniu 5 września 
1939 roku pełniłem służbę w nastaw-

ni  stacyjnej od strony zachodniej 
od godziny 7-mej do 19-tej. W tym 
dniu na torze „wyciągowym” obok 
mojej nastawni stało kilka krytych 
wagonów z wojskiem. Przed godzi-
ną 16-tą nadleciał jeden samolot 
niemiecki, który zrobił okrążenie 
nad stacją i torami w jej pobliżu. 
Samolot ten został ostrzelany, bez 

obywateli polskich. Żołnierze Wehrmachtu 
stanowili także osłonę dla tysięcy innych ma-
sowych mordów dokonywanych przez oddziały 
niemieckiego Selbstschutzu i bojówek Volks-
deutschów oraz jednostki policji i Grup Ope-
racyjnych SD, przydzielanych jeszcze przed 
agresją na Polskę do każdej armii Wehrmachtu

rezultatu jednak, przez oddział woj-
skowy z broni ręcznej. Samolot od-

leciał. W tym czasie obydwoma to-

rami zdążały w kierunku na wschód 
liczne pociągi ewakuacyjne. Dwa 
pociągi zatrzymałem przed sema-

forem i oświadczyłem maszynistom, 
iż drogi wolnej nie ma, ponieważ 
na torach stoją pociągi oczekujące 
na możliwość dalszej drogi. Jeden 
z maszynistów nie usłuchał, powie-

dział, że mu się śpieszy, gdyż za nim 
jadą dalsze pociągi i czas nagli. Od-

jechał, ale zatarasował się na samej 
stacji, tuż za pociągiem stojącym na 
tym samym torze. W tym czasie nad-

leciały samoloty niemieckie. Zdoła-

łem ich naliczyć osiem. Rozpoczęło 
się bombardowanie. Bomby zaczęły 
padać wszędzie, ale celem szczegól-
nie zacięcie atakowanym był pociąg 
ewakuacyjny stojący pod semaforem, 
niedaleko nastawni. Potworne wy-

buchy bomb rozlegały się co chwila, 
po jednej i po drugiej stronie toru 
tworzyły się głębokie leje po wybu-

chach. Pasażerowie zaczęli uciekać 
w las. Wybuchy bomb mieszały się 
z terkotem karabinów maszynowych 
i warkotem samolotów. Z lasu do-

chodziły rozpaczliwe krzyki i lamen-

ty. Zaniepokojony byłem losem mojej 
rodziny, gdyż mój dom znajdował się 
niezbyt daleko od torów. Dom zasta-

łem pusty, rodzina jednak gdzieś się 
ukryła. Nastawnia, w której pełni-
łem służbę, była w rejonie bombar-
dowania. Uciekłem z niej i znala-

złem schronienie w głębokim rowie. 
Jeszcze dość długo słyszałem terkot 
karabinów maszynowych i warkot 
nurkujących samolotów. Gdy bom-

bardowanie przeszło, wróciłem na 
swoją nastawnię. Wszystkie relacje 
opisujące tragedię jaka rozegrała się 
na stacji w Słotwinie koło Brzeska 
podkreślają użycie przeciw ludności 
cywilnej bombowców nurkujących 
tzw. „sztukasów”. Od bomb i kul 
karabinów maszynowych zginę-
ły kobiety i dzieci, których też nie 
oszczędzali niemieccy lotnicy. Ofiar 
nalotu było bardzo dużo. Wkrótce 
po zakończeniu nalotu rozpoczę-
ła się akcja ratunkowa. Z lasu do 

pobliskich domów zaczęto zwozić 
rannych, przybyli lekarze i służba 
sanitarna. Wielu ciężko rannych 
wołało o pociechę religijną, której 
udzielali znajdujący się na miejscu 
księża. Oni pomagali też w opa-
trywaniu rannych. Kilkudziesięciu 
rannych umieszczono w pierwszej 
chwili w moim domu oraz na po-
dwórzu i boisku stodoły zasłanych 
słomą. Ranni w ciężkim stanie wo-
łali o ratunek, rozgrywały się roz-
dzierające serce sceny poszukiwania 
wśród rannych osób bliskich. Nigdy 
nie zapomnę tej sceny, gdzie blisko 
7-letni chłopczyk biegał wśród leżą-
cych rannych i wołał rozpaczliwym 
głosem „mamusiu, tatusiu, gdzie je-
steście... odezwijcie się...!”. Jak się 
później okazało oboje zostali zabici. 
Na podwórzu leżała też bardzo mło-
da i piękna dziewczyna, ciężko ran-
na. Wołała o ratunek. Poszukiwał ją 
narzeczony, który szczęśliwie ocalał, 
znalazł ją w tym stanie, przypadł do 
niej z wołaniem „Wandeczko – to 
ty?”. Została zabrana do szpitala 
gdzie zmarła2. Wszyscy świadkowie 
tamtych wydarzeń, nawet po wie-
lu latach przywołują zarejestrowa-
ne przez ich pamięć makabryczne 
obrazy. Jak wspomina Władysław 
Skalski „Najpierw zbombardowały 
wagony stojące na stacji kolejowej, 
a potem zaczęły ostrzeliwać ludność 
cywilną uciekającą do słotwińskiego 
lasu. Lasek koło stacji był pełen tru-
pów, szczątki ludzkich ciał zwisały 
z drzew3”. Podobny obraz tej trage-
dii zachowała w pamięci pani Hele-
na Łoza: „Kawałki ludzkiego ciała, 
rak i nóg leżały pomiędzy drzewa-

mi, które płonęły żywym ogniem”4. 
W Brzesku na Słotwinie na miejscu 
zginęły 44 osoby, a ponad 200 zo-
stało rannych. Podobny los spotkał 
uciekinierów, którzy utknęli w po-
ciągach na stacji Sterkowiec i Biado-
liny. Oto jak wspomina niemieckie 

 2    Jan Bulikowski, Kronika Miasta Brzeska 1385-          

      1944 tom V

3 Brzeski Magazyn Informacyjny luty 2005 str. 
14 

4 http://www.brzesko.ws/_brzesko/documents/
historia/wspomnienia/r_lozow/mb_r_lozow.
htm
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bombardowanie jeden z pasażerów 
pociągu - junak PW Jacek Albrecht: 
„…gdy dojechaliśmy do niewielkiej 
stacyjki Biadoliny. Tu rozpoczęło się 
piekło. Kilka bombowców niemiec-

kich, trzy albo cztery, z niemiecką 
systematycznością latały tam i z po-

wrotem wzdłuż torów, na których 
stał pociąg i zrzucały bomby. Po-

tworny huk wybuchających bomb 
i trzask palących się zabudowań 
stacyjki nie dawał skupić myśli, 
zastanowić się, co robić? Czy 
wzorem innych zrzucić wszyst-
ko, co miałem na sobie i wci-
snąć się pod ławkę szukając tu 
schronienia, czy jak przystało 
na żołnierza siedzieć, opano-

wawszy nerwy, z karabinem 
wciśniętym między kolanami 
i czekać na śmierć?
W każdym przypadku była to 
płonąca, otoczona ze wszyst-
kich stron, pułapka. Wybrałem 
więc postawę z honorem, nie 
upadlając się nie tchórząc i nie 
wciskając się pod ławkę, jak to 
robili inni. Wyjście z wagonu 
i ucieczka, to również nara-

żanie się na niechybną śmierć 
od kul karabinów maszyno-

wych zbrodniczych lotników spod 
znaku „czarnych krzyży”. Z mego 
punktu obserwacyjnego mogłem wi-
dzieć z jednej strony morze płomieni, 
z drugiej zaś biegnących w kierunku 
lasu przez łąkę, ludzi padających od 
pocisków. Nagle zrobiło mi się czar-
no przed oczami i straciłem przytom-

ność. Gdy ją odzyskałem, było już 
cicho, umilkły wybuchy bomb i huk 
samolotów. Słychać było tylko jęki 
rannych i trzask palących się wago-

nów oraz budynków stacyjnych. Le-

żałem z innymi na złomowisku tego, 
co dawniej było pociągiem wyrzuco-

ny podmuchem eksplodującej bomby 
w sąsiednim wagonie. Ktoś owinął 
mi głowę bandażem, ktoś ujął pod 
pachy, abym wstał. Karabin prze-

rzucony przez szyję uratował się, 
także tornister i chlebak”.5 Łączna 
liczba cywilnych ofiar w wyniku 

5  Jacek Albrecht, 20 Waleczny Ziemi Krakow-

skiej, ITKM Kraków 1999, str. 86.

bombardowania i ostrzału z broni 
pokładowej przez Luftwaffe sza-
cowana jest na około 200 zabitych 
i 500 rannych. Była to największa 
zbrodnia dokonana na ludności cy-
wilnej w Małopolsce w 1939 r.
Zbrodniarze niemieccy nigdy nie 
stanęli za ten czyn przed sądem. Ci 
z uciekinierów, którzy przeżyli na-
lot, niedługo potem znaleźli się na 
Ziemi Radłowskiej, by z innymi 

uchodzącymi przed Niemcami cy-
wilami podjąć próbę przedostania 
się na drugą stronę Dunajca. Nie-
stety i tym razem ludność cywilna 
w czasie starć zbrojnych w dniach 
7 i 8 września została potraktowana 
przez wojsko hitlerowskie w z taką 
samą brutalnością. Dotyczyło to 
nie tylko uciekinierów, ale i rdzen-
nych mieszkańców Radłowa i okolic. 
W szczególności w samym Radłowie 
Niemcy użyli cywilów jako zakład-
ników i tylko wielkiej odwadze, zim-

nej krwi i sile perswazji proboszcza 
Kornasa można zawdzięczać, że nie 
doszło do strasznej tragedii. Przez 
prawie cały dzień 8 września na ryn-
ku w Radłowie niemieccy żołnierze 
przetrzymywali jako zakładników 
grupę cywili, głównie kobiet i dzieci. 
Insynuacje, że ci Bogu ducha winni 
ludzie, przerażeni grozą bitwy, w ja-
kiś czynny sposób pomagają polskie-
mu wojsku, informując go o ruchach 

wojsk niemieckich było niedorzecz-
nością, w którą z pewnością żaden 
pozostający przy zdrowych zmy-
słach Niemiec nie wierzył. Chodziło 
tu oczywiście o terror psychiczny, 
jaki od początku był instrumentem 
prowadzonej przez hitlerowców woj-
ny. Praktycznie każdy Polak, który 
wpadł w ręce Niemców, był trak-
towany, jako dywersant, któremu 
od razu grożono śmiercią6. O bar-

barzyńskim sposobie prowadzenia 
wojny przez żołnierzy Wehrmachtu 
świadczą ogromne straty material-
ne, jakie poniosła polska ludność 
cywilna. W Radłowie i okolicznych 
wioskach spalonych zostało wiele 
budynków mieszkalnych i zabudo-
wań gospodarczych, w samych tylko 
Biskupicach Radłowskich spłonęło 
ponad 200 zabudowań. Pożary były 
wzniecane celowo, nawet po za-
kończonej bitwie. Naoczny świadek 
tamtych wydarzeń, strzelec Franci-
szek Kowal z Borzęcina, twierdzi, 
że już po skończonej bitwie niemiec-
ki czołg otworzył ogień w kierunku 
trzech stodół, w których ukryli się 
ranni polscy żołnierze i cywile. Kry-
jówkę Polaków miał ponoć wskazać 
załodze niemieckiego czołgu pewien 
miejscowy żyd7. Zbrodnie popełnio-
6  Porównaj: Paweł Patulski HISTORIA BITWY 

O RADŁÓW WRZESIEŃ 1939 ROK. 

7  Szerzej o tym wydarzeniu piszę ks. Kazimierz 
Martyński w pracy Polscy żydzi „ bez tabu”  
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ne na Ziemi Radłowskiej wpisują 
się w księgę zbrodni popełnionych 
na cywilach i żołnierzach polskich 
w całej kampanii przeciw Polsce8.
To, co zrobili Niemcy w Radłowie, 
już w następnym dniu powtórzy-
li w Kolbuszowej. Po oderwaniu 
się od wroga, w boju o przepra-
wę na Dunajcu w rejonie Biskupic 
Radłowskich, żołnierze 6 dywizji 
generała Monda (w tym 20 Pułku 
Piechoty Ziemi Krakowskiej), jak 
również podhalańczycy z 21 dy-
wizji Kustronia (w tym żołnierze 
3 Pułku Strzelców Podhalańskich) 
dotarli do Kolbuszowej. Położona 
w widłach Wisły i Sanu Kolbuszowa 
stanowiła ważny węzeł komunika-
cyjny. Już 8 września ( w piątek ) 
Kolbuszową zaatakował wydzielony 
oddział 4 dywizji lekkiej generała 
von Hubickiego. Polacy skutecz-
nie odparli ten atak. Obroną kiero-
wał przebywający w mieście gene-
rał Boruta - Spiechowicz9. Niemcy 
straciwszy kilka motocykli i wozów 
pancernych, oraz jeden wspierający 
atak samolot, wycofali się, niestety 
nie na długo, bowiem już nocy z 8 
na 9 września nieprzyjaciel zrzucił 
desant spadochronowy w pobliżu 
Kolbuszowej. Przed południem 9 
września Polacy zlokalizowali i zli-
kwidowali część grupy niemieckich 
spadochroniarzy. Niedługo potem 
na miasto runęła 2 dywizja pancer-
na. Większość oddziałów z miasta 
już się wycofała, ci co pozosta-
li, dzielnie odpierali atak wroga. 
W obronie Kolbuszowej szczególnie 
wyróżnił się IV baon forteczny 20 
Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej 

(wspomnienia) Lipniki 1999r rękopis. Str. 7-8. 
(Ks. Kazimierz Martyński twierdzi , że jako na-

stoletni chłopiec na własne oczy widział spalone 
ciała żołnierzy i cywilów).

8  Zachowały się również świadectwa o pale-
niu żywcem w stodołach i innych budynkach 
całych grup jeńców. Do takiego zdarzenia do-
szło między innymi w Uryczu niedaleko Dro-
hobycza, gdzie niezidentyfikowany po dziś dz-
ień oddział Wehrmachtu pod koniec września 
1939 roku zamordował w ten sposób około 100 
żołnierzy 4. Pułku Strzelców Podhalańskich.

 9  W tym dniu w Kolbuszowej przebywało    
     aż trzech generałów: Dowódca GO Boruta-            
     Spiechowicz, generał Bernard Mond i generał    
     Józef Kustroń. 

porucznika Krawca10. W zaciętej bi-
twie zginęło 107 polskich żołnierzy 
( w tym 10 oficerów), lecz również 
Niemcy ponieśli spore straty, zginę-
ło 96 żołnierzy niemieckich, w tym 
ośmiu oficerów. W odwecie Niemcy 
zaczęli palić miasto. Niesłychanie 
brutalnie traktowano mieszkańców 
Kolbuszowej. Spędzono ich jeszcze 
podczas bitwy na dwa place zborne: 
na Błoniach i w Rynku, gdzie przed 
lufami karabinów trzymano ich nie-
mal do rana. Ci spośród żołnierzy, 
którym nie udało się oderwać nie-
przyjaciela i wycofać z miasta, wpa-
dli w ręce wroga. Około 600 żołnie-
rzy polskich dostało się do niewoli. 
Spośród jeńców polskich Niemcy 
wybrali sześciu polskich oficerów 
rzekomo odpowiedzialnych za likwi-
dację desantu, których rozstrzelano 
nad zbiorową mogiłą na cmentarzu. 
9 września 1939 r., a więc również 
na drugi dzień po Bitwie Radłow-

skiej, w Puszczy Niepołomickiej ro-
zegrał się dramat żołnierzy 156 puł-
ku piechoty rezerwowej. Po walkach 
pod Wiśniową i Kasinką Małą pułk 
ten został odcięty od reszty wojsk 
i w dniu 6 września jego dowódca 
płk. Walerian Młyniec podjął decy-
zję o jego podziale na 3 bataliony, 
które miały samodzielnie przebijać 
się przez linię frontu, aby połączyć 
się z innymi oddziałami Armii Kra-
ków. Niektórym mniejszym pod-
oddziałom to się udało. Żołnierze 
156 Pułku Piechoty Rezerwowej, 
którym udało się przeniknąć przez 
linię frontu dołączyli głównie do 
202 Pułku Piechoty (ze sławnej 21 
Dywizji Piechoty Górskiej) i wraz 
z kolegami wzięli między inny-
mi udział w Bitwie Radłowskiej 8 
września11. Natomiast III batalion12 
od dnia 6 września z trudem wymy-

10   Porucznik Andrzej Krawiec dowódca         
krakowskiego 4 batalionu fortecznego    
wchodzącego w skład 20Pułku Piechoty Ziemi 
Krakowskiej.

11   W bitwie radłowskiej poległ szer. Solarz 
Wilhelm z 156pp rez. I pochowany został na 
cmentarzu w Radłowie, w spisie poległych 
figuruje pod nr 74 .

12   3 batalion 5 Pułku Strzelców Podhalanskich 
mjra Janusza Rowińskiego walczył w ramach 156 
Pułku Piechoty Rezerwy mjra Waleriana Młyńca.

kał się Niemcom i maszerował, by 
przebić się przez linię frontu. Żoł-
nierze byli bardzo zmęczeni i głod-
ni, niektórzy z gorączki i pragnienia 
pili wodę z rowów, co wywoływa-
ło biegunki i jeszcze większe osła-
bienie. Świtem 9 września batalion 
przeszedł w bród Rabę, między 
Kłajem a Stanisławicami wszedł do 
Puszczy Niepołomickiej i w rejonie 
Poszyny stanął na biwak. Wysta-
wiono posterunki ubezpieczające 
i patrole, a reszta batalionu ułożyła 
się do odpoczynku, susząc przemo-
czone mundury. Biwakujący oddział 
wypatrzył pracownik tartaku w Kła-
ju (późniejszy volksdeutsch13) Jakub 
Mattern i doniósł o tym Niemcom. 
Niemcy wyczerpująco poinformo-
wani przez zdrajcę o miejscu posto-
ju batalionu, lokalizacji ubezpieczeń 
i przejezdności dróg leśnych szyb-
ko zorganizowali obławę, ściągając 
z całej okolicy wszystkie dostęp-
ne oddziały i tworząc grupę, która 
ilością żołnierzy kilkakrotnie prze-
wyższała siły polskiego batalionu. 
Grupa dowodził Robert Koch. Nim 
Niemcy rozpoczęli akcję, wysłali na 
zwiad 11-osobowy oddział konny, 
który jednak natknął się na polski 
patrol. Wywiązała się bardzo krót-
ka i intensywna walka, w wyniku 
której zwiad został zlikwidowany. 
Około 1400 oddziały wroga podeszły 
w okolice oddziałów ubezpieczają-
cych i równocześnie ze wszystkich 
stron zaatakowały je, niszcząc nie-
które, a inne spędzając z pozycji. 
Żołnierze wyrwani ze snu nagłym 
atakiem z początku wpadli w panikę, 
lecz szybko otrząsnęli się z zasko-
czenia i z okrzykiem „hurra!” ude-
rzyli na okrążających ich Niemców, 
by wydostać się z kotła. Mimo swej 
determinacji dzielni podhalańczycy 
nie mieli żadnych szans w tej walce; 
na drogach i duktach leśnych stały 
ziejące ogniem czołgi i samochody 
pancerne, których nie było czym 

13   Volksdeutsch Jakub Mattern został za zdradę  
skazany wyrokiem Sądu Polski Podziemnej 
na karę śmierci i rozstrzelany przez oddział 
egzekucyjny Armii Krajowej w dniu 21 maja 
1943 r.
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zniszczyć, cały teren był otoczony 
niemieckimi żołnierzami, na każ-
dej ścieżce stał ckm, nad lasem latał 
samolot, który przekazywał infor-
macje o przebiegu walki i wspierał 
ogniem walczące oddziały. Po nie-
udanym szturmie żołnierze podzie-
lili się na małe grupki i rozproszyli 
po okolicy, próbując tym sposobem 
przeniknąć, bądź przebić 
się przez pierścień okrą-
żenia. Teraz bój toczył się 
już w całym lesie, czę-
sto dochodziło do walki 
wręcz. Pod wieczór wal-
ka ustała i poszczególne 
oddziały wroga zaczęły 
wychodzić z lasu, lecz 
co wydawało się dziwne 
- Niemcy nie prowadzili 
jeńców. Następnego dnia 
okrutna prawda ujrzała 
światło dzienne - niemiec-
cy żołnierze rozwściecze-
ni poniesionymi stratami 
(50 -70 poległych) nie 
brali jeńców, a rannych 
żołnierzy polskich do-
bijali z broni palnej lub 
dokłuwali bagnetami. Na 
polu walki pozostały ciała 
56 naszych żołnierzy, mię-
dzy innymi sympatycznego 
i bardzo lubianego przez 
żołnierzy dowódcy III kampanii 
ckm kapitana Edwarda Szymańskie-
go. Okoliczna ludność i miejscowy 
oddział PCK zebrali ciała żołnie-
rzy i pochowali we wspólnej mogi-
le w środku puszczy na uroczysku 
zwanym „Osikówka” (przy drodze 
leśnej Poszyna - Stanisławice). Zbio-
rowy grób otoczony jest łańcuchami 
na słupkach, w głębi stoją trzy duże 
betonowe krzyże. Na najwyższym 
umieszczona jest tablica z nazwiska-
mi 49 poległych żołnierzy. Nazwisk 
3 żołnierzy nie udało się ustalić. 
12 września w Szczucinie miał miej-
sce bestialski mord polskich jeńców, 
żołnierzy oraz cywili. W gmachu 
7-klasowej Powszechnej Szkoły 
w Szczucinie niemieccy saperzy pra-
cujący przy naprawie wysadzonego 
na Wiśle mostu zgromadzili polskich 

jeńców wojennych oraz uciekinierów 
z Poznańskiego. Ponieważ warunki 
zakwaterowania jeńców wojennych, 
wśród których byli ranni żołnierze, 
były opłakane, dlatego polscy ofice-
rowie zażądali dostarczenia jeńcom 
żywności i lekarstw. Do scysji do-
szło w gabinecie dyrektora szkoły 
Jana Kościńskiego. Jeden z polskich 

jeńców, niezidentyfikowany ofi-
cer Wojska Polskiego, znieważony 
przez Niemca i spoliczkowany wy-
rwał mu pistolet, którym go zastrze-
lił, a potem strzelił sobie w skroń. 
Niemców ogarnął szał. Żołnierze 
Wermachtu zaczęli strzelać do jeń-
ców, a do wnętrza szkoły posypały 
się pociski zapalające. Jeńcy usiło-
wali wydostać się z płomieni, lecz 
hitlerowcy strzelali do wyskakują-
cych przez okna. W ten sposób wy-
mordowano ok. 70 jeńców14. Zabito 
także dyrektora szkoły. Z masakry 
zdołało się uratować jedynie dwóch 
polskich jeńców. Ocalał też woźny 

14    Nie znana jest dokładna liczba zabitych 
żołnierzy. W czasie ekshumacji dokonanej za 
zgodą władz okupacyjnych 25.I.1940 stwierdzono 
jedynie, że jednym z zabitych żołnierzy był 
strzelec 6. kompanii 20. pp Ziemi Krakowskiej 
Józef Bębenek.

oraz jedna rodzina ze Szczucina, 
która ukryła się w piwnicy. Dzięki 
relacjom ocalałych znamy dokładny 
przebieg tych dramatycznych wy-
darzeń. Wściekłość, która ogarnęła 
Niemców, spowodowała, że roz-
strzeli oni dodatkowo, kilku napręd-
ce spotkanych mieszkańców Szczu-
cina. Następnie wywlekli z domów 

25 szczucińskich żydów, których 
natychmiast rozstrzeli. Zbrodni do-
konanej na jeńcach wojennych nigdy 
nie osądzono. Miejsce, gdzie znaj-
dowała się spalona przez Niemców 
szczucińska szkoła i gdzie dokonano 
mordu niewinnych ludzi upamięt-
nione jest obeliskiem ufundowanym 
przez społeczność lokalną. 
20 września w Majdanie Wielkim 
k. Tomaszowa Lubelskiego żołnie-
rze niemieccy zmasakrowali 42 jeń-
ców z 20 pp. Zaczęło się od bicia 
jeńców pasami, które po przybyciu 
oficera niemieckiego przerodziło się 
w bezładną strzelaninę. Pretekstem 
było starcie zbrojne z poprzedniego 
dnia, tj. z 19 września. W potyczce 
tej zginął jeden żołnierz niemiecki. 
Otrzymał postrzał w głowę i oczy 
jego wystąpiły z orbit. Ten fakt żoł-

Zdjęcie to pochodzące z Bundesarchiv zostało spopularyzowane na portalach społecznościowych 
w Niemczech zaraz po objęciu ważnego stanowiska w Unii Europejskiej przez polskiego polityka. Trud-
no to uznać za przypadek, raczej to świadome działanie obliczone na rozmycie odpowiedzialności 

 za zbrodnie  popełnione na Polakach. 
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nierze niemieccy zinterpretowali 
jako przykład „polskiego okrucień-
stwa”. Po zamordowaniu polskich 
jeńców zwłoki żołnierza niemieckie-
go, rzekomej ofiary mordu, zbadała 
niemiecka komisja medyczna, która 
ustaliła ponad wszelką wątpliwość, 
że wypłynięcie oczu spowodowane 
zostało postrzałem. Wówczas zwol-
niono 13 zakładników - wziętych 
wcześniej spośród mieszkańców 
wioski.
Napaść Niemiec na Polskę, we 
wrześniu 1939 r., była aktem zbrod-
niczym, świadomie i metodycznie 
przygotowywanym, popełnionym 
przez hitlerowskie kierownictwo 
polityczne i wojskowe. Sposób pro-
wadzenia wojny przez zwykłych 
oficerów i żołnierzy Wehrmach-
tu w niczym nie odbiegał od tego, 
co zaplanowani niemieccy naziści 
z kierownictwa III Rzeszy. Ofia-
rami licznych zbrodni wojennych 
popełnionych w czasie kampanii 
wrześniowej padała bezbronna lud-
ność cywilna, jeńcy wojenni, a tak-
że ranni. Wielu niemieckich żołnie-
rzy sprzeniewierzyło się swojemu 
katechizmowi „Dziesięć przykazań 
żołnierza Wehrmachtu” – wydruko-
wanych w książeczce żołdu każdego 
żołnierza, choć trzeba przyznać, że 
zdarzały się wyjątki i to zarówno 
wśród zwykłych żołnierzy jak i ka-
dry oficerskiej15. Generalnie jednak 
żołnierzom trafiała bardziej do prze-
konania ideologia Adolfa Hitlera 
dosadnie wyłożona w Mein Kampf: 

„Gdy narody walczą o swą egzysten-
cję na ziemi, gdy stoją przed pyta-
niem »być albo nie być«, wszystkie 
rozważania o humanitaryzmie i es-
tetyce rozpadają się w nicość” niż 
rycerskie zasady prowadzenia wojny 
zawarte w żołnierskim dekalogu.
Pytanie, jakie samorzutnie przycho-
dzi na myśl w tym momencie, to py-
tanie o to, jak zachowywali się pol-
scy żołnierze wobec Niemców? Czy 
zdarzały się przypadki łamania za-
sad etyki walki przez zwykłych żoł-

15    Na przykład mjr Rudolf Langhaeuser 
usiłował zapobiec egzekucji cywilów bez sądu 
w Lublińcu, został jednak przez przełożonych 
zlekceważony.

nierzy lub oficerska kadrę i jaki był 
rozmiar tego typu zjawisk? Oczy-
wiście wykluczyć takiego przypad-
ku nie można, że na przykład pod 
wpływem silnych emocji polski żoł-
nierz targnął się na życie rannego 
jeńca niemieckiego. Lecz taki czyn 
w oczach przełożonego od razu spo-
tkałby się z ostrym potępieniem. 
Franciszek Kaput, uczestnik bitwy 
o przeprawę mostową w Biskupicach 
Radłowskich opisuje taki incydent: 
„Z prawej strony kilku żołnierzy pro-

wadziło 7 niemieckich jeńców. Nasi 
żołnierze poderwali się z ziemi i za-

częli biec im naprzeciw, trzymając 
karabiny tak, jakby chcieli kolbami 
tłuc. Wtedy wstałem i powiedziałem: 
Co chcecie robić? Czy wy nie wiecie, 
że międzynarodowe prawo zabrania 
krzywdzić jeńców. Żołnierze wrócili 
na swoje miejsca”. 
Walka na śmierć i życie wyzwala 
w człowieku tak silne emocje, że 
czasami żołnierzowi trudno jest 
zapanować nad nimi. Jednakowoż 
polska kadra oficerska, a nawet pod-
oficerska, strzegła jak źrenicy oka 
etycznych zasad prowadzenia wojny. 
Rzecz jasna, że we wrześniu 1939 r. 
niewielu Niemców dostało się do 
polskiej niewoli, ale byli oni zawsze 
dobrze traktowani. Potwierdza to 
relacja niemieckiego jeńca wzięte-
go do niewoli w radłowskiej bitwie:  
8 września w trakcie potyczki o Ra-

dłów około godz. 8.00, po tym jak 
musiałem opuścić mój pojazd z po-

wodu awarii silnika, zostałem wzię-

ty przez Polaków do niewoli. Wraz 
ze mną został złapany strzelec mo-

jego Pz Kpfwg IA, Pz- S.C.ch Sti-
fter. Obydwaj oddaliliśmy się oko-

ło 200 m od wozu, gdy zostaliśmy 
okrążeni przez Polaków, którzy po-

deszli do nas z bagnetami. Chcieli 
targnąć się na nas, ale udaremnił 
to rozkaz jakiegoś oficera. Po tym 
jak całkowicie nas splądrowali, zo-

staliśmy poprowadzeni dalej przez 
5 polskich żołnierzy. Po marszu 1,5 
do 2 kilometrów spotkaliśmy się 
z innymi towarzyszami – również 
należącymi do II-go pancernego 
regimentu 3 i 6 żołnierzami innych 

jednostek. Aż do godz. 23 musieli-
śmy maszerować z mocnymi polski-
mi oddziałami wszystkich broni, (…)
przenocowaliśmy w jakiejś stodole. 
Maszerowaliśmy na przełaj przez te-

ren i nie zatrzymywaliśmy się przy 
ulicach, ponieważ Polacy cofali się 
w nieregularnych grupach. Po dro-

dze byliśmy regularnie obsypywani 
wyzwiskami i obelgami przez pol-
skich żołnierzy. Rękoczyny zostały 
przez obecnego pierwszego dnia ofi-
cera odrzucone. Musieliśmy żywić 
się wodą i twardymi sucharami, bo 
Polacy sami poza tym nie mieli nic 
innego do jedzenia 16. 
Zbrodnie wojenne dokonane na lud-
ności cywilnej i polskich żołnierzach 
we wrześniu 1939 r. choć straszne, 
były jedynie wstępem, preludium, 
do całej symfonii różnych okru-
cieństw, jakich dopuścili się Niemcy 
na obywatelach Państwa Polskiego, 
przez ponad pięć lat okupacji. 

Józef Trytek

16    Franz Josef Strauss Die Geschichte der 2. ( 
Wiener) Panzer-Division str. 281-282 tłumaczyła 
Beata Skóra Relacja starszego szeregowego 
Lombersky, z 8-go regimentu pancernego 
o wzięciu go do niewoli przez Polaków w walce 
koło Radłowa – Biskupic i udanej ucieczce 9 
września 1939 r.
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Jan Curyłło urodzony 17 lipca 1896 
roku w Woli Radłowskiej, syn Jana 
i Anny z domu Nasiadka. 
Do szkoły podstawowej uczęszczał 
w miejscu urodzenia, a później w Ra-
dłowie. Następnie do 
Gimnazjum im. K. 
Brodzińskiego w Tar-
nowie, zdając egza-
min dojrzałości w 1917 
roku. Studia teologicz-
ne ukończył w Wyż-
szym Seminarium 
Duchownym w Tar-
nowie w 1921 roku 
i przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk bp. 
L. Wałęgi. Pracował 
jako wikariusz w para-
fiach: Słopnicach Kró-
lewskich (1921-1922), 
Wojniczu (1922-1925), Zawadzie  
k/Dębicy (1925-1926), Olszynach 
k/ Biecza (1926), gdzie był admini-
stratorem (1926), Jodłowej (1926-
1929) i Radomyślu Wielkim w latach 
(1929-1930). Od października 1931 

roku pełnił obowiązki proboszcza 
w Krzyżu k\Tarnowa, gdzie wybudo-
wał nową plebanie.
W tym czasie umiera ks. Antoni Łu-
kasiński i na prośbę parafian u bp. tar-

nowskiego, ksiądz Jan 
Curyłło powraca do 
Radomyśla i obejmuje 
probostwo od 21 paź-
dziernika 1931 roku 
w parafii pod wezwa-
niem Przemienienia 
P a ń s k i e g o .  
W okresie kryzysu go-
spodarczego w latach 
30-tych wiele i w róż-
nych formach pomagał 
biednym i potrzebują-
cym, a także wspierał 
różne formy działal-
ności społecznej. Był 

założycielem Stowarzyszenia Mło-
dzieży Polskiej, należy nadmienić, 
że działały wówczas dwa stowarzy-
szenia młodzieży męskiej i żeńskiej. 
Istniało Towarzystwo Gimnastyczne 

„Sokół” i Związek Strzelecki, tym 

organizacjom poświęcał szczególnie 
wiele czasu.
Po wkroczeniu Niemców w 1939 
roku został uwięziony i przesłuchany. 
Po kilku godzinach został zwolniony. 
W czasie okupacji hitlerowskiej od 
lutego 1940 roku był jednym z pierw-
szych organizatorów Związku Walki 
Zbrojnej, był kapelanem placówki 
w Radomyślu Wielkim, a następnie 
kapelanem obwodu ZWZ AK Mie-
lec, przyjął pseudonim „Bolesław”. 
Przed nim składali przysięgę na 
wierność Bogu i Ojczyźnie żołnierze 
AK i BCH. Pomieszczenia plebani 
udostępnił do potrzeb kontaktowych 
oraz przechowywania osób poszu-
kiwanych przez władze okupacyjne. 
Przez pewien czas ukrywał się tu kpt. 
Antoni Józef Kogut ps. „Mścisław”, 
późniejszy komendant Obwodu Mie-
leckiego AK. Znaleźli tu schronienie 
również Żydzi, których ks. Curyłło 
ukrywał jako robotników rolnych  
(jego nazwisko znajduje się na Liście 
Ratujących Żydów na Podkarpaciu). 
W 1941 roku gestapo wpada na trop 

KS.  JAN CURYŁŁO

Radomyśl Wielki, 3 IX 1935 r. po poświęceniu sztandaru K.S.M.M.  
Pod sztandarem ks. bp Edward Komar - sufragan diec. tarnowskiej, obok po prawej ks. J. Curyłło.
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organizacji, następują liczne areszto-
wania, również i jemu Niemcy skła-
dają wizytę, zamierzając go aresz-
tować. Pomimo otoczenia plebani 
zdołał uciec i ukrywał się do końca 
okupacji. Po odejściu frontu na za-
chód w styczniu 1945 roku powrócił 
do Radomyśla Wielkiego i zajął się 
odbudową zniszczonego kościoła 
i plebanii.  
Dnia 13 lutego 1945 roku powierzono 
mu funkcję wicedziekana, a w 1946 
roku dziekana Dekanatu Radomy-
skiego. Wśród nielicznych dokumen-
tów zachował się jeden, mianujący ks. 

„Bolesława” na stopień kapitana, a za 
ofiarną pracę duszpasterską na rzecz 
partyzantów otrzymał Krzyż Zasłu-
gi. Otrzymał również odznaczenia 
kościelne, m.in. EC (Exspositorum 
Canonicale) i RM (Rokieta i Mon-
tolet). Zmarł 13 lutego 1969 roku, 
spoczywa na cmentarzu parafialnym 
w Radomyślu Wielkim.

Ireneusz Banek

Źródła:
Słownik Biograficzny Decezji Tarnowskitom 2
h t t p : / /na szemia s to . radomys lw ie lk i .o rg .

pl/2016/11/13/cryllo-jan-ps-boleslaw/
https://www.facebook.com/zsprzeclaw.bs/

posts/855377141269952
http://muzeumulmow.pl/pl/sprawiedliwi/ratujacy/

curylo-jan-ks/

W drodze z kościoła pod figurę NMP. Bp E. Komar i ks. Curyłło 

w asyście druhów KSMM-u. Fot. z 3 IX 1935 r. pośw. sztandaru KSM.
Ks. Jan  Curyłło z Najświętszym Sakrame-

tem, konno z ostatnią posługą chorym.

Członkowie KSMM po przedstawieniu sztuki teatralnej „Dwaj sierżanci”, reżyserowanej 
przez kmdt. Mariana Ziętkiewicza (stoi 4 od lewej). W środku ks. J. Curyłło - proboszcz 

i ks. Stanisław Kaczmarczyk - opiekun koła KSM w Radomyślu Wielkim.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej ze sztandarem, który trzyma Antoni Jarosz. 
Poniżej księża: Jan Curyłło i St. Kaczmarczyk oraz M. Ziętkiewicz, M. Chrabąszcz 

i K. Jaszcz (1935). 
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Z pobytu Moskali w Radłowie 
i okolicy
Borzęcin 3 lutego

Jak w całej okolicy, tak i do 
naszej gminy przybyli Moskale 
w dniu 14 listopada 1914 roku. 
Ludność z wielką obawa ocze-
kiwała tych gości, gdyż poprze-
dzały ich wieści o rabunkach 
i okrucieństwach, jakich się 
po prawym brzegu dopuszczali 
[Dunajca – przy. L.K.]. Toteż, 
gdy wkroczyły pierwsze pa-
trole kozackie, ludzie siedzieli 
zamknięci w mieszkaniach i za-
ledwie kilku ciekawych wyglą-
dało zza węgła niektórych do-
mów.
Za patrolami nadciągnęły 
w krótkim czasie liczne od-
działy wojsk rozmaitej broni 
i rozlokowały się gęsto w całej 
gminie. Ponieważ Moskale mają 
to do siebie, że wszędzie obozują 
kupą, toteż nierzadko znalazło się 
ich na jednym obejściu i parę setek, 
oprócz naturalnie licznych podwód 
i koni. Można sobie wyobrazić, co 
się musiało dziać w gminie, gdy 
parę tysięcy zgłodniałej tłuszczy 
żywiło się kosztem mieszkańców, 
a przytem co się dało „zabierało 
sobie na pamiątkę”. 
Gmina nasza o tyle była nieszczę-
śliwsza od innych sąsiednich, 
że przez nią przechodzą drogi, 
krzyżując się w rozmaitych kierun-
kach i że gdziekolwiek Moskale się 
udawali, to musieli o Radłów za-
wadzić. Do chaosu, jaki w gminie 
panował, przyczynił się fakt, że na-
czelnik gminy p. Knauer wyjechał 
z Radłowa nie oddawszy nawet 

urzędowania zastępcy, który był 
na miejscu, ale się niczem nie zaj-
mował. Toteż w krótkim czasie 
zniknął prawie wszelki drób, świ-
nie, znaczna część bydła, zboże 
i wszelka nagromadzona karma, 
drzewo opałowe, ogrodzenia i pło-
ty, a nawet niektóre całe budynki. 
Sklepy wszystkie poniszczone kom-

pletnie, ze szczególną zaś pasją de-
molowano sklepy i domy, będące 
własnością Żydów. Ze sklepu kółka 
rolniczego skradziono część towa-
rów, resztę zaś wyrzucono na ulicę, 
a do lokalu Kółka wprowadzono 
konie. Ocalała tylko filia Kółka, 
prowadzona przez p. Jana Drużbę.
Obrabowano w zupełności dom 
tutejszego adwokata dr. Białego; 

dom spadkobierców ś.p. nota-
ryusza Macyszyna spotkał ten 
sam los. Spalili dom restauratora 
Budyńskiego, Pinkasa, Goldber-
ga, naturalnie po gruntownem 

„oczyszczeniu” ich z wszystkiego. 
Osieroconą kancelaryę gminną 
przemieniono na stajnię, a wszel-
kie papiery i dokumenty gminne 
posłano pod konie. Moskali nie 
przepuścili również i dworowi, 
mimo iż właściciel tegoż, p. Do-
lański został na miejscu i pilno-
wał dobytku. 
Jeżeli w ten sposób zachowywały 
się wojska, do armii regularnej 
należące, to cóż tu dopiero mó-
wić o rozmaitych hordach, które 
przed i za Moskalami ciągnęły. 
O ile tamci coś niby to płacili 
za zabrane bydło, świnie, siano 
i inne przedmioty (konie zawsze 
kradli) to ci bez ceremonii za-

bierali, co im się podobało. Ma-
ruderów tych osiedliło się masę 
w obszernych lasach książąt San-
guszków i Dolańskich, gdzie prze-
bywali przez parę tygodni i stali się 
prawdziwą plagą dla ludności całej 
okolicy. Ci bowiem dopuszczali się 
wszelkich niesłychanych wykro-
czeń: gwałcenia kobiet, kradzieży, 
podpaleń itp.

Parę faktów

Jana Duliana, gospodarza z Niwki, 
zabrali ze sobą niby to do poka-
zania im drogi do żony. Wyłamali 
drzwi i wdarli się do izby; trzech 
drabów gwałciło ją aż do utraty 
przytomności.
Gospodarzowi z tej samej wsi zapła-
cili za zabraną świnię 15 rubli, nie 

WIELKA WOJNA SPRZED 99 LAT

Reprodukcja: Edvard 
Munch Krzyk, 1894 r.   

Przed prawie stu laty 28 lipca 1914 r. Austro-Węgry wypowiedziały Serbii wojnę. Wielka Wojna nazwana później 
I wojną światową trwała do 11 listopada 1918 r. Jak powszechnie wiadomo, Radłów i okoliczne wsie leżące nad 
lewym brzegiem Dunajca okupowane były od 14 listopada do 17 grudnia 1915 r. W ukazującej się wtedy prasie 
znaleźć można ciekawe informacje na temat rosyjskiej okupacji Radłowa sprzed 99 lat, jak też warunków życia 
w tym czasie. Zbliża się setna rocznica tego wydarzenia. Warto z tej okazji podjąć ten temat na łamach Radła, 
sięgając do starych fotografii i dokumentów rodzinnych. Zachęcam Państwa do podzielenia się na łamach radłow-

skiego kwartalnika posiadanymi pamiątkami. 
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mogli jednak widać tego przeboleć, 
bo około północy w ten sam dzień, 
zjawili się we trójkę żądając wpusz-
czenia ich do mieszkania. W domu 
znajdował się gospodarz, starzec 
blisko 80-io letni z leciwą żoną 
i synową, gdyż syn został zabrany 
do wojska. Widząc co się święci, 
mimo dobijania się, nie chcieli oni 
otworzyć mieszkania i uczynili to 
dopiero wówczas, kiedy Moskale 
zagrozili podpaleniem i groźbę za-
częli w czyn wprowadzać, podsta-
wiając zapaloną świecę pod strze-
chę. Wszedłszy do izby, Moskale 
rzucili wszystkich troje na kupę, 
mimo że synowa wszelkimi siłami 
starała się uciec, bo nawet wysko-
czyła i to prawie nago oknem, zo-
stała jednak schwytaną, zażądano 
nie tylko zwrotu wypłaconych ru-
bli, ale tez i pieniędzy austriackich. 
Naturalnie dano im jedno i drugie. 
Gospodyni Sajowej opryszek, gra-
sujący po okolicy, zabrał klacz 
wartości 800 koron, a kiedy ta nie 
mogąc go uprosić o pieniądze, usi-
łowała się bronić pobił ją i podrapał 
jej całą twarz. W ten sam sposób 
wymieniali Moskale ruble na mone-
tę austryacką. Ludziom po drogach 
zdejmowali buty i kożuchy, o ile 
tylko okazywały się zdatne do uży-
cia; szukając pieniędzy rozbierano 
nieraz ludzi do naga. Spotkało to 
Józefa Bryla, Jana Buchacza i wielu 
innych.
Brak było wszelkich artykułów 
żywności, a przede wszystkiem 
soli, której w Radłowie przez parę 
tygodni zupełnie nie było. Dzięki 
jednak staraniu przewodniczącego 
Kółka rolniczego w Wierzchosławi-
cach p. Witosa dostaliśmy nareszcie 
tę jedyną omastę, na parę dni przed 
ich odejściem. 
Ludność zaczęła się powoli roze-
śmielać, a wreszcie i bronić przed 
rabunkiem. W Radłowie masarz, 
gdy Kozak ukradł mu cały salce-
son, dopędził złodzieja i przeje-
chał go nożem rzeźnickiem w ten 
sposób, że ten razem z salcesonem 
rozłożył się na rynku. W Biskupi-
cach Radłowskich, Siedlcu, Rudce, 

Bobrownikach, Wierzchosławicach 
itd. ta sama gospodarka miała miej-
sce. Niektóre gminy uratowały się 
znacznie utworzeniem straży oby-
watelskich, przed któremi rabusie 
mieli duży respekt. 
Piast, nr 6 z 7 lutego 1915, s. 9. 
Piastowiec

•••
Kronika
W szpitalu wiedeńskim znajdu-
ją się trzy kobiety z tarnowskiego, 
Anna Klusowa, Katarzyna Fajto-
wa i Marya Kosman. Zostały one 
ranne podczas walki we wsi Glów, 
podczas walk z Rosyanami. Kluso-
wa ma rozerwane szrapnelem ręce 
i prawą nogę, dziecko jej cudem 
uszło śmierci. Fajtowej szrapnel za-
bił dziecko, trzymane na ręce, a ją 
poranił. 
Piast, nr 13 z 28 marca 1915 r. s.11.

•••
Z powiatów i gmin
Radłów w Brzeskiem
Do najbardziej zniszczonych miej-
scowości nad Dunajcem należy za-
pewne Radłów. Wystarczy jeszcze 
teraz przejechać się przez to mia-
steczko, by nabrać należytego prze-
konania o ciężkim położeniu ludno-
ści. Zdawałoby się, że miarodajne 
czynniki postarają się o ulżenie 
nędzy mieszkańców. Tymczasem 
tak nie jest. Najdotkliwiej daje nam 
się we znaki fakt, że mimo zupeł-
nego zniszczenia nie otrzymaliśmy 
dotąd ani centa za ewakuację, ani 
za świadczenia wojenne, nie mó-
wiąc już o szkodach. Niektórzy tyl-
ko po uciążliwych zabiegach zdo-
łali wykołatać po kilkadziesiąt lub 
najwyżej kilkaset koron za świad-
czenia wojenne, a reszta i tego nie 
dostała. Tymczasem każdemu z nas 
należy się po kilka tysięcy koron. 
I u nas w Radłowie jest tak zwa-
na Ekspozytura budowlana Centrali 
dla odbudowy Galicyi, ale chyba 
na urągowisko. Jest tutaj kilku in-
żynierów, którzy powinni by nas 
odbudować, tymczasem chodzą so-
bie z taśmami i metrami i mierzą 

jedno i to samo miejsce po kilka 
razy i na tem się kończy. Słyszałem, 
że na odbudowanie naszego miasta 
dał rząd pół miliona koron. I cóż 
za te pieniądze dostaliśmy? Otóż 
aż 18 stodół i to nieobitych i nie-
pokrytych, które lada chwila mogą 
runąć. Do tej roboty mieli inży-
nierowie przydzielonych cieśli re-
klamowanych i jeńców wojennych. 
Czy nie lepiej byłoby dać te pienią-
dze do ręki ludności, żeby się sama 
odbudowała ? W imieniu bezdom-

nych zwracam się do pp. posłów 
ludowych z prośbą, by postarali się, 
aby nam raz wreszcie wypłacono to, 
co nam się słusznie należy i by nam 
odbudowano zniszczone budynki.
Piast, nr 12 z 24 marca 1918, s.17. 
Tomasz Żurkowski. 

•••
Do gminy Zdrochec w pow. brze-
skim, która ucierpiała strasznie 
podczas inwazji rosyjskiej, przybył 
żandarm i zażądał, odstawienia dla 
c. k. starostwa natychmiast 10 me-
trów ziemniaków. Nie pomogły tłu-
maczenia wieśniaków, że 24 sierp-
nia ziemniaków kopać nie można, 
gdyż z powodu posuchy wiosennej 
i letniej dopiero zaczynają się wią-
zać i rosnąć - żandarm zmuszał 
groźbami do kopania; i kopano nie 
tylko w dzień, ale i w nocy przy 
lampach. Dopiął swego i dwie fury 
drobniutkich ziemniaków odstawio-
no do starostwa w Brzesku.

Pisownia w oryginale.
Lud Katolicki nr 5 z 1 listopada 
1917 r., s.7. 
 

   

Lucjan Kołodziejski 
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Był postacią niezwykłą! Lekarzem, 
naukowcem z tytułem profesora 
o sławie międzynarodowej, gorącym 
patriotą gotowym poświęcić życie 
i zdrowie dla Ojczyzny, a jednocze-
śnie człowiekiem skromnym. Uro-
dził się w Radłowie, ale jego nazwi-
ska nie znajdujemy wśród plejady 
radłowskich profesorów, czas jednak 
to zmienić i przywołać pamięć o tym 
wspaniałym człowieku. Zapraszam 
do lektury. 

 Zdzisław Stefan Skibiński syn Zdzi-
sława i Bogumiły z domu Wurm uro-
dził się 1895 r. w Radłowie. Po ukoń-
czeniu gimnazjum w Rzeszowie 
w roku 1913 zapisał się na Wydział 
Lekarski UJ w Krakowie. Niestety 
wybuch wojny sprawił, że Zdzisław 
przerwał studia i jak wielu młodych 
patriotów zaciągnął się do Polskich 
Legionów. W roku 1914 walczył 
w Legionie Wschodnim pod dowódz-
twem Józefa Hallera. Po odmowie 
złożenia przysięgi na wierność ce-
sarzowi Austrii Franciszkowi Józe-
fowi Legion został rozformowany, 
a Zdzisław Skibiński został wcielony 
do armii austro-węgierskiej. W roku 
1915 walczył w bitwach karpackich, 
podczas których, został dwukrot-
nie ranny, co spowodowało niedo-
wład nóg, a z czasem pojawiła się 
gruźlica kręgosłupa. Po zwolnieniu 
z wojska, z powodu kalectwa, wrócił 
na Uniwersytet Jagielloński, aby kon-
tynuować studia medyczne. Już, jako 
student, odnosi pierwsze sukcesy na-
ukowe, wygrywając dwa konkursy 
zorganizowane przez Wydział Le-
karski UJ. W trakcie studiów poznaje 
swoją przyszłą żonę Jadwigą Niedź-
wiecką, która również studiowała 
medycynę. Młodzi pobierają się jesz-
cze w trakcie studiów. Po odzyskaniu 
przez Polskę Niepodległości, wobec 
grożącego Ojczyźnie niebezpieczeń-
stwa ze Wschodu, mimo fatalnej 

kondycji, zgłasza się na ochotnika 
do Polskiego Wojska. Stan jego zdro-
wia jest na tyle poważny, że wkrótce 
musi wracać do cywila. Decyduje 
się kontynuować rozpoczęte studia. 
Koło roku 1922 
stan jego zdrowia 
bardzo się pogar-
sza i musi prze-
bywać w szpitalu, 
a potem w sana-
torium Polskie-
go Czerwonego 
Krzyża w Zako-
panem. Przyku-
ty do łóżka nie 
przestaje studio-
wać, przygotowu-
jąc się do egza-
minów. W roku 
1928 otrzymuje 
dyplom dokto-
ra wszech nauk 
lekarskich. Ze 
względu na swój 
stan zdrowia po-
stanawia związać się na dłużej z Za-
kopanem. Mimo wyraźniej niedyspo-
zycji fizycznej poświęca się bez reszty 
pracy naukowej. Własnym kosztem 
organizuje pracownię chemiczno- 
bakteriologiczną w zakopiańskim 
sanatorium, a wkrótce obejmuje 
funkcję ordynatora oddziału gruźlicy 
płuc. W tym czasie gruźlica była naj-
groźniejszą chorobą, z jaką walczyła 
ludzkość. Zwana białą śmiercią dzie-
siątkowała ludzi zarówno biednych, 
jak i bogatych. Do chwili wynalezie-
nia skutecznego antybiotyku zwal-
czającego prątki Kocha była chorobą 
śmiertelną. Lekarze starali się jed-
nak za wszelka cenę ratować życie 
chorych, a właściwie maksymalnie 
je wydłużyć. Walka z gruźlicą była 
największym wyzwaniem dla ówcze-
snej medycyny. W szranki do walki 
z tą chorobą stanął Zdzisław Skibiń-
ski. Jego sława, jako lekarza, szyb-

ko rośnie. W roku 1933 jako znany 
i ceniony specjalista otrzymuje rocz-
ne stypendium Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża i wyjeżdża do 
Rzymu. Tu w Instytucie Benita Mus-

soliniego (obecnie Car-
la Forlaniniego) robi 
specjalizację z ftyzja-
trii (dziś powiedzie-
libyśmy z pulmono-
logii). Po odrzuceniu 
oferty objęcia katedry 
w rzymskim instytucie 
powraca do Zakopane-
go. Po mino swej ułom-

ności fizycznej, bardzo 
intensywnie pracuje 
zawodowo, naukowo 
i społecznie. Porusza-
jący się zawsze przy 
pomocy laski, stanowi 
wzór do naśladowania 
dla swoich pacjentów, 
że mimo choroby moż-
na aktywnie funkcjo-
nować. Dużo publikuje, 

wyjeżdża na zagraniczne konferencje 
naukowe, angażuje się w akcje spo-
łeczne walki z gruźlicą. Ponieważ 
zna bardzo dobrze kilka języków  
(włoski, francuski, niemiecki), ma 
szerokie kontakty międzynarodowe 
i często reprezentuje Polskę na konfe-
rencjach międzynarodowych. W Za-
kopanem, które wtedy jest znaczącym 
ośrodkiem życia kulturalnego, na-
wiązuje liczne kontakty ze znanymi 
ludźmi artystycznego świata. Przy-
jaźni się między innymi z Witkacym, 
który namalował kilka jego portre-
tów i portretów jego żony. W roku 
1938 w wyniku wygranego konkursu 
zostaje ordynatorem i wicedyrekto-
rem Sanatorium Miasta Stołecznego 
Warszawy, które zlokalizowane jest 
w Otwocku. Po wybuchu II wojny 
światowej, w czasie okupacji niemiec-
kiej nadal pracuje w tym sanatorium, 
próbuje w zmienionych warunkach 

ZDZISŁAW SKIBIŃSKI
RADŁOWSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI
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robić to samo, co do tej pory; pracuje 
naukowo i pomaga chorym ludziom, 
także rannym walczącej stolicy. 
W czasie Powstania Warszawskiego, 
jako szef sekcji sanitar-
no-lekarskiej Komitetu 
Pomocy Ofiarom Woj-
ny, zorganizował szpital 
dla rannych w Otwocku 
oraz szpital dla zakaźnie 
chorych w Rembertowie. 
W roku 1944 na zapro-
szenie kolegów lekarzy 
udaje się do Lublina, 
gdzie na Uniwersytecie 
Marii Curie Skłodowskiej 
w roku 1945 uzyskuje 
habilitację na podstawie 
rozprawy Jady gruźlicze 
i ich działanie na orga-

nizm ludzki, napisanej jesz-
cze przed wybuchem wojny. 
Po uzyskaniu tytułu nauko-
wego pod koniec roku 1945 
przenosi się do Wrocławia i tam or-
ganizuje pierwszą w powojennej Pol-
sce Klinikę Ftyzjatrii, a potem zosta-
je jej kierownikiem. W październiku 
1946 roku otrzymuje tytuł profesora 
zwyczajnego. Rok później w dniu 14 
listopada 1947 r. umiera w wieku 52 
lat i pochowany zostaje we Wrocła-

wiu. Jego dorobek naukowy jest im-

ponujący, jest autorem ponad 50 prac 
naukowych, poświęconych głównie 
zagadnieniom związanych z gruź-

licą. Był tyta-
nem pracy, po-
mimo choroby, 
z którą zmagał 
przez całe swo-
je zawodowe 
życie, a przy 
tym był wspa-
niałym kolegą, 
organizatorem 
i społecznikiem. 
Jak sam o so-
bie powiedział: 

„całe swoje ży-
cie poświęci-
łem na walkę 

z gruźlicą”. W tej 
walce przez cały 
czas wspierała 
go jego żona Ja-

dwiga, która też była lekarzem fty-
zjatrą. Rysując portret profesora Ski-
bińskiego, nie sposób nie przytoczyć 
słów wypowiedzianych o nim przez 
jego kolegę lekarza, z którym przez 
lata współpracował; „Prawdziwa mą-
drość, głęboka wiedza, dobroć, wy-
sokie poczucie odpowiedzialności, 

połączone ze skromnością i prostotą 
obejścia były cechami, które wzbu-
dzały w każdym, kto Go poznał, 
szacunek, uznanie i uczucie sympa-
tii, jakimi powszechnie się cieszył”1. 
Kilka lat po śmierci profesora medy-
cyna znalazła w końcu skuteczny an-
tybiotyk2 na gruźlice, jego odkrywca, 
Selman Walksman otrzymał za to 
Nagrodę Nobla w 1952 r. Dziś w kra-
jach cywilizowanych gruźlica nie sta-
nowi większego problemu. W Polsce 
po wprowadzeniu w roku 1955 obo-
wiązkowych i bezpłatnych szczepień 
liczba chorych gwałtownie spadła. 
Niestety w wielu zakątkach świa-
ta gruźlica zbiera nadal śmiertelne 
żniwo. W ostatnim czasie pojawiły 
zmutowane szczepy odporne na an-
tybiotyki, zatem walka, którą z taką 
determinacją prowadził radłowianin 
Zdzisław Skibiński, jeszcze się nie 
skończyła.

Józef Trytek

1 Wiwa Jaroszewicz, Gruźlica 1947 r.

2 Selman Abraham Waksman był amerykań-
skim Żydem urodzonym na terenie dzisiejszej 
Ukrainie (dawnym obszarze Rzeczpospolitej). 
Nagrodę Nobla otrzymał za odkrycie strepto-
mycyny, pierwszego antybiotyku skutecznego 
przeciwko gruźlicy.

Portret żony Zdzisława Ski-
bińskiego - Jadwigi, autor-
stwa Stanisława Ignacego 

Witkiewicza z 1926 r.

WŁODZIMIERZ  DOLAŃSKI   

Włodzimierz Dolański to kolejna, 
wspaniała postać wywodząca się 
z rodu Dolańskich, podobnie jak śp. 
kardynał Adam Kozłowiecki - o któ-
rym pisałem w poprzednich nume-
rach kwartalnika ,,RADŁO”. Aby 
Czytelnicy mogli zorientować się, co 
do stopnia pokrewieństwa Henry-
ka Dolańskiego, dziedzica Radłowa 
z Włodzimierzem Dolańskim, przy-
pomnę fragment drzewa genealo-
gicznego rodu Dolańskich. Otóż Jan 

Dolański, żonaty z Potocką 
z Rymanowa, osiadł w Grę-
bowie, kupując tam duży 
majątek ziemski. Miał on 
4 synów i jedną córkę któ-
rą wydał za Kozłowieckie-
go. Najstarszy syn Ludwik 
pozostał na majątku w Ra-
kowej i Majdanie - nie był 
żonaty. Synowie Józef i An-
toni poszli z Józefem Bemem 
bić się o wolność Węgier.  

Naukowiec, pianista, nauczyciel, społecznik i wybitny działacz, 
twórca pierwszej ogólnopolskiej organizacji niewidomych: Pol-
skiego Związku Niewidomych.
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O Józefie słuch zaginął, a Antoni 
osiadł później w Rumunii. Najmłod-
szy syn Jana Dolańskiego – Feliks 
otrzymał od ojca majątek Grębów. 
Ożenił się z Wandą Piasecką, z któ-
rą miał kilkoro dzieci, ale przeżyło 
tylko dwóch synów: Stanisław - póź-
niejszy właściciel Baranowa Sando-
mierskiego oraz Henryk, późniejszy 
dziedzic Grębowa i Radłowa, a tak-
że córka Emma. Antoni Dolański, 
który osiadł w Rumunii, miał syna 
Józefa, inżyniera, który był budow-
niczym kolei w Turcji. Ożenił się on 
z Polką - Felicją z domu Włodek, 
która urodziła mu dwóch synów: 
Włodzimierza (o którym za chwilę) 
i Ludwika. Jak wynika z drzewa ge-
nealogicznego, Henryk Dolański był 
kuzynem Józefa Dolańskiego (uro-
dzonego w Rumunii), bo ich ojcowie 
byli braćmi, a dzieci Henryka Do-
lańskiego - tj. syn Seweryn i córka 
Wanda byli kuzynami dzieci Józefa 
Dolańskiego z rumuńskiej linii Do-
lańskich w kolejnym pokoleniu: tj. 
kuzynami Włodzimierza Dolańskie-
go i Ludwika. 
Włodzimierz Dolański urodził się 11 
września 1886 r. w Jassach na terenie 
Rumunii jako syn wspomnianego już 
Józefa Dolanskiego i Felicji z domu 
Włodek. Uczęszczając do czwartej 
klasy szkoły podstawowej w Buka-
reszcie, uległ strasznemu wypadkowi. 
Jako dziecko, nieświadome skutków 
niebezpiecznej zabawy niewypałami 
i amunicją, wyniósł skrzynkę z na-
bojami, wysypał proch z kilku na-
bojów i podpalił. W czasie wybuchu 
amunicji został ciężko ranny, a leka-
rze nie dawali mu szans na przeży-
cie. Przeżył, ale w wyniku wybuchu 
stracił wzrok i prawą rękę. Jako nie-
widomy chłopiec do 16 roku życia 
przebywał w domu. W tym trudnym 
czasie rekonwalescencji młodszy brat 
Ludwik pomagał mu we wszystkim 
wraz z rodzicami. W 1902 r. Wło-
dzimierz Dolański został przyjęty 
do Zakładu Ciemnych we Lwowie, 
ale z pewnymi obawami, czy będzie 
sobie radził w szkole nie tylko jako 
niewidomy, ale także bez prawej ręki. 
Miał talent muzyczny, marzył, aby 

zostać pianistą. Wyjątkowa pracowi-
tość, talent muzyczny, który rozwijał 
dzięki pomocy wspaniałej nauczy-
cielki Marii Zajchowskiej, przynio-
sły pozytywne wyniki. Już w 1906 r. 
dał pierwszy koncert publiczny 
w Bukareszcie jako jednoręki piani-
sta - co wydawać by się mogło nie-
możliwe. Krytycy muzyczni bardzo 
pozytywnie ocenili jego grę w czasie 

koncertu. Od tej pory poświęcił się 
sztuce muzycznej i uczył się muzy-
ki we Lwowie, później za namową 
prof. Kurza wyjechał do Berlina 
celem pogłębienia studiów muzycz-
nych pod okiem prof. Einsenberga. 

Dążył do mistrzowskiego opanowa-
nia techniki gry i urzekającej inter-
pretacji utworów Bacha, Rubinsteina, 
Lesztyckiego, Reineckiego Zichyego 
i innych twórców muzyki. Od 1910 r. 
do wybuchu I wojny światowej da-
wał liczne koncerty w Bukareszcie, 
we Lwowie, w Wiedniu i w innych 
miastach, budząc podziw słuchaczy 
jako ociemniały i jednoręki pianista. 

W 1912 r. 
z powodu 
kontuzji pal-
ca musiał 
poddać się 
d w u k r o t -
nie operacji, 
gdyż uszko-
dził nerw 
palca. Póź-
niej przyszły 
inne proble-
my zdrowot-
ne, jak za-
palenie płuc 
oraz nadwy-
rężenie mię-

śnia barku, 
spowodowane wielogodzinnymi co-
dziennymi ćwiczeniami gry na for-
tepianie. Mimo niepowodzeń spowo-
dowanych przez kłopoty zdrowotne, 
Włodzimierz Dolański stopniowo 
wrócił do sprawności i mógł grać, 

Rodzice - Felicja i Józef Dolańscy.

Włodzimierz z żoną Marylą.
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przygotowywać się na tourne na tere-
nie Polski w latach 1920 – 1921. Nie-
stety, operowany nerw palca i nad-
wyrężony mięsień barku odmówiły 
posłuszeństwa. Groziła mu całkowita 
utrata władzy w ręce - jedynej ręce, 
bo drugą stracił w czasie pamiętne-
go wybuchu. Lekarze zabronili mu 
gry na fortepianie. Był to dla niego 
ogromny cios, bo muzyka i koncer-
ty były jego pasją i życiowym celem. 
Dotkliwą dla niego była także rozłą-
ka z rodzicami. On przebywał na te-
renie ówczesnej Galicji, a po 1918 r. 
na terenie Rzeczypospolitej, zaś ro-
dzice w Bukareszcie. Dużą pomoc 
okazała mu wówczas Maria Kacz-
marska - przybrana matka, która 
była profesorem gimnazjum we Lwo-
wie. Służyła mu radą 
i pomocą do końca 
swojego życia Dzięki 
jej pomocy przetrwał 
ten trudny okres 
w swoim życiu. Gdy 
była już w podeszłym 
wieku, zabrał ją jako 
przybraną matkę oraz 
swoją matkę rodzo-
ną Felicję Dolańską 
do swojego nowego 
domu w Laskach. 
Widząc że jego ma-
rzenia o karierze pia-
nisty są już nierealne 
ze względów zdro-
wotnych, postanowił 
zostać pedagogiem i działaczem spo-
łecznym, pomagającym osobom nie-
widomym. 10 czerwca 1922 r. zdał 
egzamin dojrzałości w prywatnym 
Seminarium Nauczycielskim we 
Lwowie, a w 1923 r. zdał maturę w pań-
stwowym seminarium jako eksterni-
sta. Dzięki temu mógł podjąć studia 
wyższe. W tymże roku rozpoczął je 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie na wydziale pedagogiki, 
socjologii i psychologii. Jednocześnie 
rozpoczął działalność społeczną 
na rzecz niewidomych. Założył we 
Lwowie Towarzystwo Opieki nad 
Niewidomymi Dziećmi i Młodzieżą, 
które działało do 1939 r. Widząc 
trudną sytuację osób niewidomych 

w Polsce, starał się zdobyć jak naj-
większe kwalifikacje naukowe, aby 
móc szkolić niewidomych, przygoto-
wywać ich do wykonywania samo-
dzielnych prac zarobkowych.  
W 1924 r. zdecydował się na wyjazd 
do Francji, aby kontynuować studia 
na paryskiej Sorbonie, pomimo 
że nie znał języka francuskiego i mu-
siał się go nauczyć. Studia we Francji 
ukończył w 1928 r., zdobywając li-
cencjat za pracę dyplomową pt. ,,Czy 
istnieje zmysł przeszkód u osób nie-
widomych”. W Paryżu działał 
na rzecz różnych stowarzyszeń, za co 
otrzymał Złoty Medal od rządu fran-
cuskiego. W 1927 r. wrócił do Polski 
i w mieszkaniu Marii Kaczmarskiej, 
swojej przybranej   matki we Lwowie, 

zorganizował  wydawanie czasopi-
sma ,,Pochodnia”  drukowanego 
w języku brajlowskim.  Koszty wyda-
wania czasopisma pokrywał z wła-
snych funduszy, ale tych wkrótce za-
brakło i czasopismo upadło. Po 
 powrocie z Sorbony podjął studia 
na Uniwersytecie Warszawskim na-
wydziale nauk humanistycznych, 
uzyskując tytuł magistra filozofii 
w 1930 r. Na podstawie uzyskanego 
we Francji licencjatu i pracy dyplo-
mowej ,,Czy istnieje zmysł przeszkód 
u osób niewidomych” uzyskał w 1931 
r. tytuł doktora. W tym też czasie 
podjął pracę jako nauczyciel muzyki, 
później matematyki i geometrii w Za-
kładzie dla Niewidomych w Laskach. 

15 marca 1931 r. dr Włodzimierz Do-
lański zawarł związek małżeński ze 
swoją bliska współpracownicą Wan-
dą. Niestety, w rok później oboje 
przeżyli głęboki dramat rodzinny. 
Kilka godzin po porodzie zmarły ich 
dzieci – bliźniaki. Żona Wanda przez 
całe dalsze wspólne małżeńskie życie 
dzieliła z mężem wszystkie trudy ży-
cia, pracy i była dla niego wielkim 
wsparciem jako dla osoby niewido-
mej, bez prawej ręki, zaangażowanej 
całkowicie w sprawy osób niewido-
mych. Kosztem ogromnych wyrze-
czeń Włodzimierz i Wanda Dolańscy 
wybudowali duży willowy dom. Ro-
botnicy budujący ten dom nie mogli 
uwierzyć w to, że projekt domu wy-
myślił sam, niewidomy przecież 

Włodzimierz. Sam też wy-
konał bardzo dokładnie ma-
kietę domu z plasteliny. Du-
żym wydarzeniem dla 
państwa Dolańskich był 
dzień, w  którym matka 
Czacka z Zakonu Sióstr 
Franciszkanek przybyła 
na plac budowy, aby poło-
żyć pierwszą cegłę jako ka-
mień węgielny pod ich dom. 
Nazwała go ,,Domek Boży”. 
W grudniu 1933 r. dr Wło-
dzimierz Dolański mógł 
wraz z żoną Wandą prze-
prowadzić się do nowego 
domu. Jego ojciec zmarł 

parę lat wcześniej, dlatego tu 
sprowadził swoją matkę i wspomnia-
ną już Marię Kaczmarską, której tak 
wiele zawdzięczał. Ich radość była 
wielka. Płakali z radości. Na uroczy-
ste poświęcenie domu zaprosili wielu 
przyjaciół, by dzielili z nimi te szczę-
śliwe chwile. Dom ten stanął na po-
graniczu miejscowości Laski i Izabe-
lin. Miał wówczas sześć pokoi 
na piętrze, na parterze duży salon, 
a w suterenach mieściła się kuchnia, 
pralnia i spiżarnia. Dr Włodzimierz 
Dolański, projektując ten dom, być 
może podświadomie już przeczuwał, 
że kiedyś jego dom będzie służył oso-
bom niewidomym. Lata okupacji hi-
tlerowskiej Dolańscy spędzili w swo-
im domu w Laskach. W tym czasie 

Lekcja z głuchoniemą Krystyną Hryszkiewicz.
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powstało tu wiele projektów dotyczą-
cych osób niewidomych, w tym pro-
jekt przyszłej organizacji - Związku 
Niewidomych i szkół dla niewido-
mych. Po zakończeniu II wojny świa-
towej dr Włodzimierz Dolański skie-
rował do ówczesnych władz PRL 
memorandum, w którym wskazywał 
potrzebę zajęcia się przez rząd pro-
blemami osób niewidomych. W paź-
dzierniku 1946 r. odbył się w Cho-
rzowie Zjazd Delegatów Osób 
Niewidomych z inicjatywy dr. Wło-
dzimierza Dolańskiego. Na tym zjeź-
dzie delegaci powołali do życia ogól-
nopolski Związek Pracowników 
Niewidomych. Pierwszym prezesem 
tej organizacji został właśnie dr Wło-
dzimierz Dolański. W wyniku jego 
starań powstały dwa ośrodki przepi-
sywania książek dla niewidomych 
w systemie brajlowskim: w Bydgosz-
czy i we Wrzeszczu. W 1948 r. z jego 
inicjatywy została powołana do życia 
Komisja Doradcza do Spraw Niewi-
domych przy Ministerstwie Oświaty, 
a dr Włodzimierz Do-
lański został jej w-ce 
przewodn iczącym. 
Dzięki jego staraniom 
udało się sprowadzić 
6 specjalnych maszyn 
dziewiarskich dla 
osób niewidomych 
i wiele innego sprzętu 
aby te osoby mogły 
podjąć pracę. Dzięki 
pomocy amerykań-
skiej fundacji sprowa-
dził on maszyny dru-
karskie i wznowił 
wydawanie miesięcz-
nika ,,Pochodnia‘’ 
w języku brajlowskim 
dla osób niewidomych oraz czasopi-
smo ,,Przyjaciel Niewidomych’’. Bę-
dąc osobą niewidomą, dr Włodzi-
mierz Dolański rozumiał doskonale, 
że szkoły specjalne dla osób niewido-
mych potrzebują pomocy ze strony 
władz i społeczeństwa. Dbał o roz-
wój warsztatów zatrudniających oso-
by niewidome i niedowidzące. Poma-
gał organizować dla nich kursy 
przysposobienia do pracy w przemy-

śle. W 1948 r. dr Włodzimierz Do-
lański został wysłany przez Minister-
stwo Pracy i Opieki Społecznej oraz 
przez Departament Spraw Społecz-
nych przy ONZ do Anglii, w celu 
poznania metod szkolenia i rehabili-
tacji stosowanych w angielskich 
ośrodkach i zastosowania tych metod 
w Polsce. W 1949 r. wziął udział 
wpracach Międzynarodowego Zjaz-
du Niewidomych w Oxfordzie. Przy-
czynił się do powstania przy ONZ 
organu doradczego do spraw osób 
niewidomych, czyli późniejszej Świa-
towej Rady Pomocy Niewidomym 
i był członkiem Komitetu Wykonaw-
czego tej Rady. Na rozwój sieci 
warsztatów dla osób niewidomych 
i na ich wyposażenie dr Włodzimierz 
Dolański otrzymał pożyczkę z Mini-
sterstwa Pracy w kwocie 6 mln zł 
i z Varimexsu kwotę 27 mln zł. Zain-
westowane pieniądze przyczyniły się 
do rozwoju zatrudnienia osób niewi-
domych. Sprowadzona została z za-
granicy kolejna partia maszyn dzie-

wiarskich. Przyszły jednak 
zmartwienia i przykrości. Bo tak 
często w życiu bywa, że gdy ktoś 
swoją ciężką pracą i poświęceniem 
na rzecz innych osób odnosi sukcesy, 
to znajdą się ludzie, którzy z zawiści 
będą się starać utrudniać i niszczyć 
takie osoby poprzez oszczerstwa, 
bezpodstawne donosy. Tak było 
i w przypadku dr. Włodzimierza Do-
lańskiego. Zarząd Okręgu Warszaw-

skiego Związku Niewidomych, 
a zwłaszcza jego ówczesny przewod-
niczący, dokładał wszelkich starań, 
aby zniszczyć mu dobrą opinię i od-
sunąć od działania we władzach 
Związku Niewidomych. Wysyłał pi-
semne donosy, rozpowszechniał róż-
ne oszczerstwa i kłamstwa, które 
były powodem licznych kontroli, ale 
kontrole te wykazały, że donosy i za-
rzuty były bezpodstawne. Aby uspo-
koić sytuację, władze zawiesiły Za-
rząd Związku Niewidomych 
i powołały kuratora. Był to ciężki 
okres w życiu dr. Włodzimierza Do-
lańskiego. Bardzo boleśnie te wyda-
rzenia i oskarżenia przeżywał, a tak-
że i to, że wiele inicjatyw, 
rozpoczętych zadań zostało przerwa-
nych ze szkodą dla osób niewido-
mych. W maju 1950 r. uchwałą 
Zarządu Okręgu Warszawskiego 
Związku Niewidomych został nawet 
wykluczony ze Związku, którego był 
założycielem. Inne Okręgi w Polsce 
jednak tej uchwały nie poparły. Wów-

czas dr Wło-
d z i m i e r z  
Dolański zde-
cydował się 
na powrót do 
pracy nauczy-
cielskiej w Za-
kładzie dla 
Niewidomych 
w Laskach. 
W 1951 r. 
zmarła jego 
żona Wanda, 
która przez 20 
lat towarzyszy-
ła mu każdego 
dnia we 
w s z y s t k i c h 

jego działaniach, inicjatywach, 
w sukcesach i w trudnościach. Pomi-
mo choroby żony i jej śmierci nie za-
łamał się i nadal prowadził działal-
noś na rzecz  Zakładu Niewidomych 
w Laskach. Wykonał tam bite drogi, 
by osoby niewidome mogły trafić do 
każdego z kilku budynków Zakładu. 
W 1953 r. jako wdowiec zawarł po-
wtórne małżeństwo z Marią, która 
pomagała mu w dalszej pracy i dzia-
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łalności społecznej. W maju 1956 r. 
w okresie tzw. odwilży politycznej, 
dr Włodzimierz Dolański uchwałą 
Zarządu Głównego i Sądu Koleżeń-
skiego Polskiego Związku Niewido-
mych został zrehabilitowany i oczysz-
czony z nieprawdziwych zarzutów. 
W 1957 r. na podstawie uchwały 
Rady Państwa został odznaczony 
za wybitne zasługi dla osób niewido-
mych Krzyżem Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski. W 1957 r. 
wziął udział Międzynarodowym 
Kongresie w Rzymie, organizowa-
nym przez Światową Radę Pomocy 
Niewidomym. Przez kilka lat publi-
kował wiele artykułów i prac w cza-
sopismach o tematyce i problemach 
osób niewidomych. Artykuły te 
świadczyły o jego ogromnej wiedzy 
i doświadczeniu. Mimo pogarszają-
cego się stanu zdrowia dr Włodzi-
mierz Dolański niemal do ostatnich 
dni życia porządkował posiadane 
materiały naukowe i dokumenty. Kil-
kanaście ich tomów przekazał na kil-

ka miesięcy przed śmiercią do Biblio-
teki Centralnej. Miał wyjątkowo 
trudne życie. Utrata w dzieciństwie 
wzroku i prawej ręki w wyniku wy-
buchu, mogłoby załamać psychicznie 
nawet silne osoby. On natomiast 
mimo ciężkiego inwalidztwa nie za-
łamał się. Życie wymagało od niego 
wyjątkowego charakteru, silnej woli 
i wielkiej pracowitości. Pozostał 
na zawsze wzorem do naśladowania. 
Niewidomej młodzieży którą uczył, 
potrafił wpoić wiarę we własne siły, 
w swoje możliwości. To co przekazy-
wał uczniom, było wiarygodne, praw-
dziwe, bo sam jako niewidomy wcze-
śniej to przeżył i doświadczył. Dr 
Włodzimierz Dolański przed śmier-
cią w ustnym testamencie przekazał 
swój willowy dom w Laskach na po-
trzeby dzieci głuchoniewidzących. 
Dom ten służy tym dzieciom po dzień 
dzisiejszy. Kolejne pokolenia dzieci 
i młodzieży niewidomej są wdzięcz-
ne swojemu darczyńcy i założycielo-
wi Zakładu dla Niewidomych 

za wszystko, co zrobił w swoim ży-
ciu, aby poprawić los osób niewido-
mych. Dr Włodzimierz Dolański 
zmarł 11 marca 1973 r. w Laskach 
i tam został pochowany. Spoczął tam, 
gdzie przez większość życia praco-
wał i działał, poświęcając swe siły 
i zdolności środowisku osób niewido-
mych. W swoim pracowitym życiu 
jako niewidomy i bez ręki dokonał 
tak wiele, że nawet osoby pełno-
sprawne, zdrowe, widzące, nie po-
trafiłyby tyle dobrego uczynić dla 
bliźnich – dla niewidomych.

Roman Kucharski

I miejsce otrzymali JAROSŁAW JURKIEWICZ i ADAM KRYSA, II miejsce TADEUSZ URBANEK i TOMASZ MAZUR,
III miejsce ROBERT MOSTEK i SŁAWOMIR REISING. Puchar dla najlepszej pary Gminy Radłów otrzymali TADEUSZ HALASTRA 
i TADEUSZ STARZYK.  17 marca 2018 r.  Fot. Anna M. Kędzior

V JUBILEUSZOWY TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO PARAMI  
IM. ARCYMISTRZA JÓZEFA POCHRONIA W BISKUPICACH RADŁOWSKICH
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VIII EDYCJA BRYDŻA SPORTOWEGO PARAMI 
W budynku Zespołu Szkół w Radło-
wie 19 marca br. odbyła się VIII edy-
cja Brydża Sportowego Parami im. 
Radłowianina, Arcymistrza Czesła-
wa Kuklewicza o Puchar Burmistrza 
Radłowa. W turnieju wzięło 
udział 26 par, które przyby-
ły między innymi z Krakowa, 
Dębicy, Tarnowa oraz z tere-
nu naszej Gminy. Organizato-
rami Turnieju byli: burmistrz 
Miasta Radłowa – Zbigniew 
Mączka, Marek Urbanek 
– dyrektor Zespołu Szkół 
w Radłowie, Tadeusz Urba-
nek – radłowski brydżysta 
z Dębicy. Gościem specjal-
nym turnieju był Arcymistrz 
Józef Pochroń - wielokrotny 
mistrz Polski oraz wicemistrz 
świata w brydżu sportowym, po-
chodzący z Biskupic Radłowskich. 
W turnieju nagrodzone zostały miej-
sca od pierwszego do trzeciego oraz 
najlepsza para z terenu Gminy Ra-

dłów. Po raz drugi wręczony został 
również Puchar Elegancji im. Renaty 
Wajdowicz. Pierwsze miejsce zaję-
li Panowie Tomasz Mazur oraz Jan 
Lipior, drugie miejsce przypadło Ar-

cymistrzowi Józefowi Pochroniowi, 
który wystąpił w parze z Andrzejem 
Hycnarem. Podium turnieju uzupeł-
niła para Waldemar Guła oraz Ma-
ciej Rodzaj, natomiast najlepszą parą 

z terenu Gminy Radłów okazali 
się Bronisław Osika oraz Fran-
ciszek Woźniak. Dla wszystkich 
uczestników został przygoto-
wany poczęstunek ufundowany 
przez Stowarzyszenie „START” 
w Radłowie reprezentowane 
przez pana Stanisława Domarec-
kiego. Dziękujemy wszystkim 
za udział w zawodach i już dziś 

zapraszamy na kolejną IX edycję 
Turnieju, która odbędzie się podczas 
II Światowego Zjazdu Radłowian. 
O szczegółach turnieju poinformuje-
my wkrótce.

Kamil Sobota  
Fot. Maksymilian Pochroń

Na fot. od lewej: Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka, zwycięska 
para Jan Lipior i Tomasz Mazur  oraz Arcymistrz Józef Pochroń.

AKTYWNE FERIE Z PROJEKTEM „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”
Województwo Małopolskie, do-

strzegając konieczność populary-

zacji sportu oraz tworzenia wa-

runków sprzyjających rozwojowi 
kultury fizycznej w regionie, re-

alizuje małopolski projekt nauki 
jazdy na nartach / snowboardzie 
„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”.
Już kolejny raz uczniowie z naszej 
gminy uczestniczyli w tym projek-
cie. Młodzi adepci narciarstwa brali 
udział w 12 wyjazdach na stok „Jura-
sówka”. Pod okiem wykwalifikowa-
nych instruktorów uczniowie pobie-
rali naukę podstawowych elementów 
jazdy na nartach. W szkoleniu brało 
udział 24 uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Radłowie. Nauka połączona 
była z prelekcją nt. bezpieczeństwa 
na stokach i trasach narciarskich oraz 
przy współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

edukacją ekologiczną młodych Mało-
polan. W ramach realizacji projektu 
uczestnicy podzieleni zostali na dwie 
grupy po 12 osób. Uczestnicy pro-
jektu mieli zapewniony transport 
oraz profesjonalny sprzęt narciarski, 
który został udostępniony z wypoży-

czalni znajdującej się na stoku. Cał-
kowita suma realizacji projektu to 17 
280 zł. Zadanie to sfinansowane zo-
stało w większości przez Urząd Miej-

ski w Radłowie, który zabezpieczył 
72% środków na realizację zadania 
z uwzględnieniem wpłat rodziców 
w kwocie 100 zł. Pozostałe 28 % 
środków przekazanych zostało przez 
inicjatora projektu czyli Wojewódz-
two Małopolskie. Młodzi narciarze 

w bardzo szybkim 
tempie posiedli 
umiejętność jazdy 
na nartach. Grupy 
doskonaliły jaz-
dę na wszystkich 
trzech trasach znaj-
dujących się na sto-
ku. Każda z tych 
tras miała inny sto-
pień trudności.
Miejmy nadzieję, 

że w kolejnym sezonie również bę-
dziemy mieli możliwość realizacji 
tego projektu. 

Kamil Sobota
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WIOSENNE ROZLEWISKA
Po roztopach śniegu i pierwszych wiosennych deszczach na polach, w dolinach rzek i strumieni powstają 
liczne rozlewiska. Miejsca takie spełniają w przyrodzie bardzo ważną rolę. Przyciągają wiele gatunków 
płazów, ptaków i ssaków. Każdy gatunek korzysta z rozlewisk inaczej. Dla ssaków to wodopój, ptactwo 
znajduje tam pokarm, a także korzysta z kąpieli. Żaby lgną do płytkiej wody, która wiosną nagrzewa się 
szybciej, aby odbyć gody. Nad rozlewiskami swoje popisy akrobatyczne wykonują czajki wydające tokowe 
głosy, nie do pomylenia o tej porze roku, z żadnym innym dźwiękiem natury. Mniej rzuca się w oczy 
brodziec piskliwy, dając znać o sobie tylko przenikliwym piskiem, od którego pochodzi nazwa tego ptaka.  
Wilgotne środowisko sprzyja występowaniu takich motyli, jak zorzynek rzeżuchowiec, czy będący pod 
ochroną czerwończyk nieparek. Na  rozlewiskach możemy również spotkać knieć błotną, żółty kwiat zwany 
kaczeńcem. Czas rozlewisk zwykle jest ograniczony, wysychają z nadejściem gorących letnich dni.  

Daniel Kopacz

FAUNA I FLORA GMINY RADŁÓW
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DAWNIEJ  I  DZIŚ ...

Rynek w Radłowie, koniec lat 60-tych.

Rynek w Radłowie,  
współcześnie.
Fot. Wiesław Mleczko


