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RYKOWISKO
Ciszę wrześniowej nocy przerywa długi i tęskny
ryk jelenia, to tzw. „organista” - byk, który rozpoczyna spektakl zwany rykowiskiem. Będzie tak
chodził po lesie i ryczał w poszukiwaniu łani przez
kolejne dni. Kiedy znajdzie już samicę lub kilka samic, musi sprostać kolejnemu wyzwaniu, pilnować
ich, aby inny samiec nie odbił chmary. Ton jego
głosu zmienia się z przeciągłego w ochrypły, groźny, w którym są krótkie wstawki powtórzeń. To
sygnał dla rywali, aby trzymali się z daleka od jego
stada. Przez kolejne dni, od zmierzchu do świtu,
będzie nerwowo reagował na każdego byka, który zbliży się, rycząc na niego, poganiając go, a nawet walcząc z nim. Głos walki jeleni przypomina
trzask łamanych grubych gałęzi, wygrany po walce triumfalnie ryczy. Łań, choć to one są sprawczyniami całego zamieszania, na rykowisku prawie
nie słychać, odzywają się rzadko, cichym krótkim
nosowym głosem.
W pełni rykowiska naraz ryczy wiele byków,
echo potęguje te głosy, sprawiając wrażenie,
jakby cały las dudnił.
Początkiem października rykowisko milknie,
głos zmęczonych byków
brzmi niczym otwieranie
starych nienaoliwionych
drzwi. Teraz nasz bohater
zaszyje się w gęstwinach,
aby intensywnie żerować
przed zimą.
Daniel Kopacz
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KINO, KRĘGIELNIA , BILARD I SNOOKER
W Miejskim Centrum Kultury w Radłowie od 12 czerwca
otwarto kino i kręgielnię. Po miesiącu działalności
radłowska placówka kultury wzbogaciła swoją ofertę o stół
do gry w bilard i snookera.
O takim miejscu mieszkańcy Radłowa i gminy Radłów
marzyli od dawna. W mieście brakowało przestrzeni do
organizowania spotkań, warsztatów, wystaw, czy pokazów
filmowych. Teraz Miejskie Centrum Kultury spełnia
wszystkie te oczekiwania.
Od czerwca br. w kinie każdy znajdzie coś dla siebie.
Obejrzeć można aktualne hity filmowe. Organizujemy
również, po wcześniejszych ustaleniach, specjalne seanse
dla grup zorganizowanych.
Nie zapominamy także
o najmłodszych widzach – w repertuarze na dany tydzień
zawsze znajduje się miejsce na bajkę czy film młodzieżowy.
Aktualny repertuar oraz zapowiedzi kinowe dostępne są na
stronie Miejskiego Centrum Kultury
www.mck.kulturaradlow.pl
Serdecznie zapraszamy do korzystania z tych form atrakcji
kulturalnych.
Kasa Miejskiego Centrum Kultury
czynna jest od czwartku do niedzieli
w godz. 14:30 – 21:00.
Rezerwacji do kina, kręgielni, bilarda i snookera można
dokonać przez stronę internetową
www.mck.kulturaradlow.pl
bądź dzwoniąc pod nr tel. 783 241 619
w godzinach otwarcia kasy.
KINO
piątek – niedziela w godz. 14:30 – 22:00
KRĘGIELNIA
czwartek – niedziela w godz. 16:00 - 22:00
BILARD/SNOOKER
czwartek – niedziela w godz. 16:00 – 22:00
ZAPRASZAMY!
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo!
Ponieśliśmy wielką, bolesną stratę. Dnia 19 lipca 2020 r.
zmarł prof. dr hab. Franciszek Ziejka.
Rektor dwóch kadencji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
a do tej pory odpowiedzialny za Narodowy Fundusz
Odnowy Zabytków Krakowa. Honorowy Obywatel
Miasta i Gminy Radłów. Miał bogaty życiorys, każdy
w zasadzie mógłby mu zazdrościć. Jednak do końca
swojego ziemskiego życia nie czuł się zmęczony, znudzony. Ciągle zadawał sobie pytanie, czy to co zrobił,
to już koniec, czy to już wystarczy? Odpowiedz była
zawsze taka sama – nie. Ciągle czuł się niepełny, nie
do końca spełniony. Zawsze ciągle w nim była ta sama
iskierka w oku, wyznaczająca nowy cel, nowe książki,
nowe dzieła. Rozmawiałem z Profesorem wielokrotnie
i wciąż powtarzał z urzekającą skromnością, że to co
dokonał do tej pory, to było jego obowiązkiem i każdy
zrobiłby na jego miejscu to samo. Tak dla swojej ukochanej uczelni Alma Mater Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla Krakowa, dla Polski.
W swoich wspomnieniach, planach na przyszłość był
tak szczery, że rozmowa z nim była intelektualną ucztą;
człowiek z przyjemnością wgłębiał się w to co mówi
Profesor i od razu czuł jego wielkość, którą w przypadku Profesora odczuwaliśmy już za Jego życia.
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Wokół siebie nasz Rodak stworzył mikroświat, który
nas definiował. Dziś zdajemy sobie doskonale sprawę,
że w tym zagonionym świecie nie zawsze dostrzegamy
wybitne osobowości.
W czasie uroczystości pogrzebowych dodatkowo przekonaliśmy się, jak wielką rolę w środowisku akademickim, uczelnianym miasta Krakowa, w życiu umysłowym Radłowa odgrywał Profesor.
Kraków i Radłów stracił ważne ogniwo w łańcuchu historii. Odpowiedzialny za sumienie miasta pogłębiał
statut Krakowa jako duchowej stolicy Polski. Profesor
był wielkim autorytetem dla mieszkańców Radłowa.
Był dumny ze swojego chłopskiego pochodzenia, bo
ambicja i wielka praca pozwala także ludziom z prowincji osiągnąć wysoki awans społeczny. Powtarzał
ciągle: „jestem radłowianinem. Tak naprawdę mówił
nam, że od nas zależy, jaką rolę chcemy pełnić w tym
świecie. To od naszej determinacji zależy, jak rozwijać
swoje talenty i jak je pomnażać z korzyścią nie tylko
dla siebie, ale także dla innych. Każda rozmowa, spotkanie z Profesorem było czymś niezwykłym.
Kochał Radłów, odwiedzał Radłów. Był wielkim
autorytetem dla wszystkich radłowian. Radłów poniósł ogromną stratę, trudno się więc dziwić uczuciu
wielkiego smutku, który przeżywamy.
W cieniu tej tragedii wszystko, co dzieje się w Gminie
Radłów, stało się mało istotne.
Wszystko, co dotyczy inwestycji oraz wydarzeń
kulturalnych,
ograniczonych
przez
pandemię
COVID-19
znajdą
Państwo
w bieżącym wydaniu Radła, a także na stronach:
www.gminaradlow.pl / www.mck.kulturaradlow.pl
oraz www.biblioteka-radlow.pl. Proszę Was bardzo,
abyście zaglądali na te strony i zobaczyli, ile dobrego
nadal dzieje się na naszym terenie, jak prężnie działają
nasze szkoły, przedszkola w Radłowie, Zabawie, Niwce,
Zdrochcu i innych miejscowościach. Szczególne ukłony i podziw zdobyły u mnie „Spotkania ze Sztuką”
organizowane przez Zespół Szkół w Zabawie. Chwała
pomysłodawcom, wykonawcom (dzieciom, nauczycielom, fotografom) za zrealizowanie tego pomysłu. Jest
to świetne przedsięwzięcie, a przede wszystkim inspiracja dla młodych do wejrzenia w świat sztuki, malarstwa i poznania i uwrażliwienia na jego piękno.
Musimy się pochwalić też osiągnięciem, jakim był
udział w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja
Roku 2019”. Na 760 obiektów zgłoszonych do konkur-
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su znaleźliśmy się w gronie czterech finalistów w swojej kategorii. Cała uroczystość odbyła się w Zamku
Królewskim w Warszawie, gdzie odebraliśmy nagrody. Podziękowania kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu, począwszy od projektantów (firmy projektowej AKKA - Agata Kita Kosowska
i Andrzej Kosowski z Krakowa) do wykonawców (firmy FAS-BUD Jacek Pieprz z Dąbrowy Tarnowskiej)
oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Radłowie.
We wrześniu odbyły się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach. Oprócz jednej miejscowości frekwencja na nich umożliwiła uchwalenie funduszów
sołeckich, na które Urząd Miasta przeznaczył 270 tys.
Cieszymy się przede wszystkim frekwencją w mniejszych miejscowościach, jak Sanoka i Siedlec. Widać,
że mieszkańcy oczekują w nich konkretnych zmian.
Zmieniliśmy statuty sołectw, m. in. dlatego, żeby pobudzić społeczność lokalną do podejmowania wiążących decyzji. Sołtys i Rady Sołeckie powinny skupiać
się na roli opiniodawczo-doradczej do organów miasta, burmistrza. To od mieszkańców powinno zależeć,
jakie inwestycje powinny być realizowane w poszczególnych sołectwach.
Kontrowersje i zapytania wielu ludzi dotyczą budowy
chodnika przy drodze powiatowej w Woli Radłowskiej.
Ciągłe zapytania, dlaczego nie od kościoła, a w połowie wsi; a niektórzy żartują, że sąsiadujące posesje złożyły się na budowę tego chodnika.
Wyjaśniam, że zaczęliśmy od tego miejsca, ponieważ
projektant wskazał nam jedyne miejsce odprowadzenie wody z budowanego chodnika i drogi tak, aby nie
zalewały posesji po przeciwnej stronie. Całość inwestycji 270 tys. zł. Starostwo Powiatowe wydało na tę
inwestycję 106 tys. zł, a Gmina Radłów 164 tys. zł.
26 września odbyły się uroczystości związane z 65-leciem Klubu sportowego w Woli Radłowskiej. Oprócz
fascynujących meczów derbowych pomiędzy Radłowem a Wolą Radłowską, odbyła się też licytacja na
rzecz Kubusia Białego. Zawsze trzeba pomagać ludziom, którzy są w skrajnych sytuacjach, doświadczonych przez los. Ta otwartość serca, której wyraz dali
mieszkańcy gminy, w szczególności Woli Radłowskiej,
pokazuje, „że ludzi dobrej woli jest więcej”. Dziękujemy bardzo wszystkim za tę ofiarność, a klubowi z Woli
Radłowskiej życzymy dalszych sukcesów sportowych,
zaś Kubusiowi dużo zdrowia.
Jeszcze raz potwierdziło się, że Bóg nie działa bezpośrednio, ale przez ludzi, którzy wiedzą, jak czynić dobro.
Zbigniew Mączka
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KSIĄŻKA O WOLEŃSKIM SPORCIE
Staraniem Józefa Szwieca – właściciela firmy „Witospol”
- wydano na okoliczność 65-lecia Sportu w Woli Radłowskiej piękną i wartościową książkę pod redakcją Krystyny
Ryczaj-Marchewczyk „Sport w Woli Radłowskiej”. W tej
profesjonalnej publikacji ujęto nie tylko historię sportu
Woli Radłowskiej, ale przede wszystkim ukazano potencjał ludzki.
Tu godzi się wspomnieć o wielkim zaangażowaniu społecznym wolan w budowę zaplecza i rozwój sportu w tej
miejscowości. Większość prac wykonana została społecznie. Książka ma też walory poznawcze – ukazuje ciekawą
historię miejscowości oraz piękno przyrodnicze tej ziemi.
To pionierskie opracowanie będzie zapewne zachętą do
podjęcia kolejnych prac dokumentujących sport w gminie którzy uczestniczyli w imprezach sportowych organizowaRadłów.
nych w Woli Radłowskiej. Ułatwieniem korzystania z publikacji jest starannie opracowany indeks osobowy.
Na kartach tej okolicznościowej publikacji ujęci są mieszZbigniew Marcinkowski
kańcy niemalże wszystkich miejscowości gminy Radłów,

BIBLIOTEKI ZAPRASZAJĄ
Uprzejmie informujemy Czytelników, że wypożyczalnia
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie oraz
wypożyczalnie filii bibliotecznych na terenie gminy wznowiły swoją działalność 5 maja 2020 r.
W trosce o Czytelników i pracowników bibliotek, zgodnie Zapraszamy do biblioteki głównej oraz jej filii. Poniżej poz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS, dajemy Państwu godziny otwarcia i telefony kontaktowe
wprowadzone zostały procedury bezpiecznego korzystania MGBP w Radłowie oraz filii:
z wypożyczalni, mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie:
Dla użytkowników zostały otwarte wypożyczalnie, bez zaponiedziałek – piątek od 9:00 do 17:00
pewnienia wolnego dostępu do zbiorów.
sobota: nieczynne do odwołania
Przed wejściem do wypożyczalni należy zdezynfekować
tel. 14 67 82 062
ręce.
Do wypożyczalni można wejść tylko w maseczce ochronnej.
Filia biblioteczna w Biskupicach Radłowskich:
W wypożyczalni, w wydzielonym miejscu, może przebyponiedziałek: nieczynne
wać tylko jeden Czytelnik (nie dotyczy rodziców z dziećwtorek – sobota od 12:00 do 20:00
mi).
tel. 14 67 81 436
Zachęcamy Czytelników do zamawiania książek telefonicznie.
Filia biblioteczna w Wał-Rudzie
Prosimy o zachowanie 2 m dystansu wśród oczekujących
poniedziałek od 13:00 do 19:00
użytkowników.
wtorek od 11:00 do 17:00
Dziękujemy Państwu za zrozumienie i stosowanie się do
środa od 10:00 do 16:00
powyższych zasad. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi
czwartek od 11:00 do 17:00
Czytelnicy i pracownicy czuli się bezpiecznie. W związku
piątek od 10:00 do 16:00
z brakiem wolnego dostępu do półek, bibliotekarze zawsze
tel. 14 622 69 66
chętnie pomagają w doborze odpowiedniej literatury. Wraz
ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii warunFilia biblioteczna w Marcinkowicach:
ki korzystania z bibliotek ulegną zmianie.
poniedziałek – piątek od 9:00 do 17:00
tel. 14 657 50 46
Katarzyna Baran
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APLIKACJA „TWÓJ PARASOL”
Na prośbę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
informujemy, że Komenda Główna Policji przekazała
informację o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej
„Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne
narzędzie umożliwiające uzyskanie
wsparcia i niezbędnych informacji
osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie.
Aplikacja
umożliwia
m.in.
dyskretny kontakt z wcześniej
skonfigurowanym adresem email,
a także możliwość szybkiego
wybrania telefonu alarmowego
w nagłych przypadkach, jak
również zawiera informacje, które mogą być pomocne
osobom krzywdzonym, np. z zakresu prawa.

Sytuacja alienacji związana z obecnie
panującym stanem epidemii i zasadami
dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu
się, może być wyjątkowo trudna dla osób
doznających
przemocy
w rodzinie. Dlatego też
w
opinii
Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej aplikacja ta może
być
szczególnie
przydatna
w obecnym czasie, zwłaszcza
w
kontekście
utrudnionej
komunikacji
ze
służbami
i
konieczności
zachowania
dyskrecji w sprawach przemocy.

www.twojparasol.com

CZUJNIKI JAKOŚCI POWIETRZA
Sprawdź jakość powietrza w gminie.
Gmina Radłów zakupiła tablicę informacyjną
oraz trzy czujniki sprawdzające jakość powietrza. Urządzenia zostały zamontowane na budynkach użyteczności publicznej by ostrzegać
przed smogiem i zachęcać wszystkich do dbania o jakość powietrza.
Jeden z czujników zainstalowany jest na ratuszu w Radłowie, a pozostałe - na budynkach
remiz OSP w Przybysławicach i w Zabawie.
Tablica, na której pokazują się dane z sensora z ratusza, zamontowana jest na przystanku
w rynku.
Sensory Airly mierzą, w czasie rzeczywistym, stężenie pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10, ciśnienie atmosferyczne,
temperaturę powietrza oraz jego wilgotność. Dane te można odczytać na stronie www.gminaradlow.pl/dla-turysty/
pogoda/jakosc-powietrza .
Stan powietrza można również sprawdzać na stronie
airly.eu/map/pl/ oraz specjalnej aplikacji na urządzenia
mobilne na Android i iOS.
Fot. Maksymilian Pochroń
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PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY ZABYTKOWYCH OBIEKTACH
Prace konserwatorskie i restauratorskie
przy zabytkowych obiektach na terenie
Gminy Radłów.
Na cmentarzu wojennym nr 268 w Radłowie
przeprowadzono prace remontowo –
konserwatorskie, polegające na renowacji
pomnika głównego oraz nagrobków.
Renowacji poddano również Słup Graniczny
z 1450 r. w Biskupicach Radłowskich.
Całość prac zamknęła się kwotą 49 360,00 zł,
z czego ok. 31 tyś. zł. pochodzi z dofinansowania
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW
na lata 2014-2020.
Fot. Maksymilian Pochroń
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REMONT DROGI
RADŁÓW - WOLA RADŁOWSKA
Pomiędzy Radłowem a Wola Radłowską została
wyremontowana droga.
Była to długo oczekiwana inwestycja. Nowy odcinek
o długości 470 m. pozwoli na komfortowy przejazd
pomiędzy Wolą Radłowską, a cmentarzem w Radłowie.
Wartość inwestycji wyniosła prawie 150 tys. zł,
z czego 50 % dofinansowania pochodziło z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Fot. Maksymilian Pochroń

REMONTY W PRZEDSZKOLACH
W Przedszkolach Publicznych w Radłowie oraz Woli Radłowskiej został wykonany remont w celu dostosowania
placówek do wymogów bezpieczeństwa w czasie pandemii.
W Radłowie położone zostały nowe wykładziny w salach,
w korytarzu i magazynie na piętrze budynku.
Zakres prac obejmował:
- zerwanie starego parkietu,
- wyczyszczenie powierzchni betonu,
- wykonanie wylewki samopoziomującej,
- położenie wykładziny i cokolika.
Wartość robót to 32 000 zł. Prace zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
W Przedszkolu Publicznym w Woli
Radłowskiej została wyremontowana łazienka (instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna) korytarz oraz sala
nr 1 i 2.
Wartość robót to 67 094 zł. Prace
zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
Fot. Maksymilian Pochroń
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ZAKUP LAPTOPÓW DLA UCZNIÓW
Urząd Miejski w Radłowie zakupił 28 nowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powstało
laptopów dla szkół z terenu gminy.
w 1994 roku, początkowo pod nazwą Władza Wdrażająca
Programy Europejskie. Od 2015 roku, już jako CPPC,
Sprzęt został przekazany do szkół, a następnie zajmuje się obsługą środków pochodzących z bezzwrotnej
udostępniony uczniom na czas zdalnych zajęć pomocy zagranicznej i innych programów powierzonych
edukacyjnych w związku pandemią koronawirusa. mu do realizacji.
Dofinansowanie zostało przyznane przez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa po pozytywnej ocenie Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego
wniosku złożonego przez Urząd Miejski w Radłowie.
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogły
Fot. Maksymilian Pochroń
wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów
dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego
im realizację zdalnych lekcji.
Projekt “Zdalna szkoła” jest odpowiedzią na sytuację
szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym
zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek
oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć
edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach
zasiadali przed monitorami komputerów. Niestety wielu
z nich nie posiadało sprzętu, na którym mogli realizować
podstawy programowe.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest państwową
jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do
spraw informatyzacji, której zadaniem jest obsługa środków

BUDOWA CHODNIKA W WOLI RADŁOWSKIEJ
Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci, w Woli Radłowskiej powstaje
chodnik.
Aktualnie 170 m., a docelowo wybudowany chodnik będzie miał długość ok. 500 m.
Koszt tej inwestycji to prawie 160 tys. zł z czego 50
% dofinansowania pochodzi ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
Fot. Maksymilian Pochroń,
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BUDYNEK MCK W FINALE
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Budynek Miejskiego Centrum Kultury w Radłowie otrzymał nominację do konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”.
Siedziba MCK została poddana wnikliwej ocenie przez
jury, które przybyło do Radłowa 17 sierpnia br. Po weryfikacji zakwalifikowaliśmy się do finału konkursu, który
odbył się 23 września w Zamku Królewskim w Warszawie.
Gminę Radłów reprezentowali burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka oraz zastępca burmistrza Wiesław Armatys.
Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Modernizacja Roku &
Budowa XXI wieku” to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje
i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców
i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło
wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów,
który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup,
np. do inwestorów lub projektantów. Celem konkursu jest
wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz
nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej w danym
roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.
Statuetka i tytuł „Modernizacja Roku” jest obiektem pożądania wielu zarówno inwestorów, wykonawców, jak i projektantów modernizacji.
W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 460 inwestycji z całej Polski, 76 zakwalifikowało się do finału. W ścisłej
finałowej czołówce, a więc z wysokim prawdopodobieństwem zwycięstwa, znalazły się inwestycje reprezentujące
większość regionów Polski, w tym budynek Miejskiego
Centrum Kultury w Radłowie.
Kryteria oceny
- Poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.
- Funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych
obiektów i budowli.
- Poziom zachowania architektury budynków, budowli
i innych elementów zabytkowych.
- Uzyskane efekty ekologiczne (dotyczy obiektów ochrony
- Nowoczesność stosowanej technologii.
- Stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach środowiska).
- Dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych.
technologicznych.
- Jakość stosowanych materiałów (trwałość, estetyka).
(mpiek)
Fot: www.modernizacjaroku.org.pl
- Poziom nowoczesności, efektywności procesów technologicznych.
11
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POMOC W ZAPEWNIENIU GOTOWOŚCI
BOJOWEJ DLA OSP
Zarząd Województwa Małopolskiego w lutym
br. podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla gmin, aby zapewnić gotowość
bojową jednostkom Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu województwa małopolskiego
dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 r.
Dotację w kwocie 898 444 zł. przyznano 57 gminom,
wśród których znalazła się także gmina Radłów, która
ubiegała się o dotację na zakup sprzętu i elementów
odzieży ochronnej do działań bojowych. Na realizację
tego zadania dla naszej gminy przyznano pomoc
finansową w wysokości 6 320,00 zł.
Jednostki OSP Przybysławice, Marcinkowice, Siedlec,
Wał–Ruda i Wola Radłowska otrzymały węże W-52
i W-75, a jednostki OSP Biskupice Radłowskie, Zabawa
i Radłów oprócz węży otrzymały dodatkowo obuwie
specjalne FHR 006 Brandbull.
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Przekazania ww. sprzętu na ręce prezesów
wspomnianych jednostek, dokonał 14 maja br.
burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka w obecności
Komendanta Gminnego ZOSP RP Mieczysława
Prosowicza.
Strażacy doposażonych jednostek OSP wyrażają
zadowolenie z pozyskanego sprzętu i elementów
odzieży ochronnej do działań bojowych i składają
podziękowania panu burmistrzowi oraz Zarządowi
Województwa Małopolskiego za zrozumienie
i okazaną pomoc.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
„Pomoc popowodziowa”.
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA I DZIEŃ
STRAŻAKA W DOBIE PANDEMII
W tym roku obchodzona była 229. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja - pierwszej konstytucji w nowożytnej
Europie, a drugiej na świecie po amerykańskiej.
W tym roku wspomniane uroczystości w Gminie Radłów
miały charakter symboliczny, zmusił nas do tego trwający
stan epidemii koronawirusa. Tradycyjnie już uroczystości
rozpoczęły się od Mszy Św., a następnie burmistrz Miasta
i Gminy Radłów złożył okolicznościową wiązankę pod
pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Wszystko odbyło się
z zachowaniem środków ostrożności.
Tego dnia uczczono także święto
strażaków i straży pożarnej. Święto to
jest okazją do wyrażenia wdzięczności
strażakom za ich niebezpieczną i ciężką
pracę, niejednokrotnie ratującą zdrowie
i życie ludzi.
Monika Piekarz
Fot. Anna M. Kędzior

OŁTARZ
BOŻEGO CIAŁA
WYKONANY
PRZEZ
DRUHÓW OSP
PRZYBYSŁAWICE
I OSP PASIEKA
OTFINOWSKA.

Fot. Joanna Mikos
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AKCJA III MOST
Tegoroczne rocznicowe uroczystości Akcji III Most rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium bł. Karoliny
w Zabawie, a później oficjalnie otwarto namiot spotkań
ufundowany przez Województwo Małopolskie, w którym
obecnie mieści się wystawa poświęcona operacji III Most.
Akcja III Most była kluczowym elementem rozpracowania przez aliantów cudownej broni Hitlera - rakiet V-2.
Zdobyte części rakiety V-2 wraz z dokumentacją opuściły
okupowaną Polskę na pokładzie samolotu Douglas C-47
„Dakota”, który lądował na łąkach w Wał-Rudzie. Dziś
z uczestników tej akcji żyje tylko płk Zdzisław Baszak,
który w lipcu obchodził 100. rocznicę urodzin, a w czasie
akcji był zastępcą dowódcy zabezpieczenia lądowiska.
Mszy św. w 76. rocznicę tych wydarzeń przewodniczył
abp Henryk Nowacki.
Podczas uroczystości otwarto oficjalnie „namiot spotkań”,
który udało się pozyskać sanktuarium w Zabawie jako miejsce spotkań historycznych, ewangelizacyjnych i religijnych.
W namiocie otwarto wystawę dotyczącą Akcji III Most.
Posiadana przez sanktuarium w Zabawie ekspozycja
wzbogaciła się o pamiątki, które przekazał Wiesław Jeleń
ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bliźnieńskiej, które
działa w miejscu, gdzie Niemcy w czasie II wojny światowej mieli poligon do testowania m.in. pocisków V-2.
W obchodach, upamiętniających brawurową akcję żołnierzy polskiego podziemia, uczestniczyli m.in. kombatanci,
przedstawiciele wojska, władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele ambasady angielskiej, delegacje
szkół, OSP oraz harcerzy i mieszkańców terenów związanych z Akcją III Most.
Na zakończenie uroczystości odbył się koncert ewangelizacyjny Strefa Mocy.
(mpiek.)
Źródło: Gość.pl
Fot. Łukasz Mączko
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81. ROCZNICA BITWY RADŁOWSKIEJ
W
pierwszą
niedzielę
września
obchodziliśmy
81.
rocznicę
Bitwy
Radłowskiej.
Z uwagi na złe warunki atmosferyczne Msza św. w intencji poległych w Bitwie Radłowskiej oraz Ojczyzny została
odprawiona w kościele parafialnym w Radłowie. Mszy
św. przewodniczył ks. proboszcz Janusz Maziarka, który
w wygłoszonym kazaniu wskazał wzajemną miłość jako
drogę do pokoju.
- Apostoł przytaczając słowa Pana Jezusa ”Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!” pisze, że „Miłość nie
wyrządza zła bliźniemu”. Dlaczego było i jest tyle
wojen, dlaczego tak wielu żołnierzy poległo w Bitwie
Radłowskiej i w tylu innych miejscach w Polsce i na
świecie? Bo wiele razy w ludzkich sercach zabrakło miłości, pojawiła się nienawiść, bo to nienawiść
prowadzi do walki, wojny… Dlatego trzeba ciągle
pamiętać o wezwaniu naszego Pana ”Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!”. Trzeba pamiętać
o słowach Apostoła Pawła z dzisiejszego czytania
„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo” – mówił ks. proboszcz Janusz Maziarka.
Po nabożeństwie Prezes Zarządu Rejonowego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie
płk
Edmund
Tyszka, przyznał burmistrzowi
Radłowa
Z big n iewow i
Mączce, ks. Januszowi Maziarce, prezesowi
OSP w Radłowie Mirosławowi Plebankowi,
S t a n i s ł awow i
Ciężadło, Jerzemu Szefowi oraz

Janowi Kuklewiczowi srebrne medale za wybitne zasługi
dla Wojska Polskiego.
Następnie przy Pomniku Obrońców Szkoły zostały złożone okolicznościowe wiązanki.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz
parlamentarnych i samorządowych, liczne delegacje szkół
i instytucji oraz wielu mieszkańców Radłowa i Gminy Radłów.
Monika Piekarz
Fot. Anna M. Kędzior
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CZCZĄ PAMIĘĆ POLEGŁYCH NA ZIEMI
RADŁOWSKIEJ, SKŁADAJĄ HOŁD
ZA ODWAGĘ I POŚWIĘCENIE
W Kościele parafialnym w Radłowie podczas obchodów 81.
Rejonowego Związku Żołnierzy
rocznicy Bitwy Radłowskiej, w dniu 6 września 2020 r. odWojska Polskiego w Tarnowie
było się uroczyste wręczenie medali przyznanych uchwałą
powiedział:
prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska
„To mieszkańcy i żołnierze
Polskiego w Warszawie Nr 15/20/20/K z dnia 10.08.2020 r.
tej pięknej Radłowskiej Ziemi
W uznaniu zasług przedstawicieli administracji samorząjako pierwsi obok Westerplatdowej, związków wyznaniowych i organizacji pozarządote, Wielunia i Pszczyny stanęli
wych w:
w obronie Ojczyzny, płacąc naj- udzielaniu Zarządowi Rejonowemu
wyższą cenę. Obrońcy Radłowa
Związku Żołnierzy w Tarnowie wszechstawili opór przeważającym sistronnej pomocy organizacyjnej w realizałom niemieckim, oddając życie
cji przedsięwzięć propagujących żołnierską
w płomieniach palącej się szkoprzyjaźń oraz wielokrotnemu wspieraniu
ły. To była jedna z pierwszych
działalności statutowej stowarzyszenia;
zbrodni na Narodzie Polskim
- kultywowaniu wśród społeczeństwa,
jako przedpiekle obozów kona zwłaszcza młodego pokolenia Ziemi Racentracyjnych, obozów pracy, tortur i rozstrzeliwań
dłowskiej tradycji walk niepodległościozarówno jeńców wojennych, jak i ludności cywilwych Narodu Polskiego oraz czynu zbrojnej. Dziś chylimy czoła nad mogiłami bohaterów
nego polskiego żołnierza na wszystkich
i jesteśmy pełni uznania dla tutejszych mieszkańfrontach I i II wojny światowej;
ców za kultywowanie tradycji patriotycznych. Jest to nie- promowaniu pokojowej żołnierskiej służby i opiekę nad Miej- wątpliwie historia żywa jako przejaw patriotyzmu i troski
scami Pamięci Narodowej oraz grobami poległych żołnierzy. o obronność kraju, a także wzór dla młodego pokolenia.”
Na wniosek Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego w Tarnowie wyróżniono srebrnym
medalem ,,ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU
ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO”:
Pana Zbigniewa Mączkę,

burmistrza Miasta i Gminy Radłów,

Ks. Janusza Maziarkę,

proboszcza Parafii Św. Jana Chrzciciela w Radłowie,

Pana Mirosława Plebanka,

prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie,

Pana Stanisława Ciężadło,

druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie od 1990 r.

Pana Jerzego Szefa,

druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie od 1975 r.

Pana Jana Kuklewicza,

druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie od 1970 r.

Uchwałę podpisał płk mgr Marek Bielec, prezes Zarządu
Głównego ZŻWP w Warszawie, a jej treść odczytał kpt
Zbigniew Babiuch. Medale wręczał płk dypl. Edmund
Tyszka wraz z kpt Zbigniewem Babiuchem i ppłk Julianem
Koniecznym, zastępcą prezesa do spraw obrony.
Dziękując za możliwość uczestniczenia w tej doniosłej
uroczystości, płk dypl. Edmund Tyszka prezes Zarządu
16

Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego powstał z inicjatywy
żołnierzy zawodowych, którzy
odeszli do rezerwy albo stali
się emerytami lub rencistami.
Działalność związku polega na
pracy społecznej jego członków. W swojej działalności zachowuje statutową neutralność
partyjną i konstytucyjną zasadę tolerancji światopoglądowej.
Tarnowski oddział ZŻWP,
którego
prezesem
jest
płk Edmund Tyszka, utrzymupłk dypl. Edmund Tyszka je bliskie kontakty z władzami
samorządowymi Gminy Radłów oraz Szkołą Podstawową im. Bohaterów Września
1939 r. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz
z opiekunami od 2005 r. uczestniczyli w organizowanych
przez ZŻWP wyjazdach na uroczystości upamiętniające
Bitwę Pszczyńską.
Delegacje ZŻWP swoją obecnością uświetniają gminne
uroczystości patriotyczne oraz te organizowane w Szkole
Podstawowej w Radłowie. Związek nadaje medale dyrektorom i nauczycielom radłowskiej szkoły za szerzenie treści
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patriotycznych wśród młodzieży.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie czynnie włącza się w przygotowania uroczystości patriotycznych. Strażacy corocznie budują ołtarz na radłowskim
cmentarzu, wykonują prace porządkowe przy mogiłach
poległych żołnierzy i pomnikach, dwukrotnie zabezpieczali rekonstrukcje historyczne
w Radłowie i dwukrotnie w Biskupicach Radłowskich. Wspólnie
z młodzieżą szkolną uczestniczyli
w wyjazdach do Pszczyny. Poczty
Sztandarowe OSP Radłów, orkiestra i niemal wszyscy strażacy są
obecni na rocznicowych uroczystościach w Radłowie, Biskupicach
Radłowskich, Wał Rudzie i Zabawie.
Ofiarność strażaków i ich gotowość do poświęceń, dyspozycyjność każdego dnia i nocy, zaangaZbigniew Mączka,
żowanie w działalność społeczną
Burmistrz Miasta
i Gminy Radłów.
zazwyczaj kosztem realizacji swoich
planów czy rezygnacji z czasu wolnego zasługują w pełni na docenienie. Postawy patriotyczne
od zawsze są dla druhen i druhów OSP naczelną wartością.
Dużą rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości odegrali strażacy ochotnicy, a ich następcy krzewią wychowanie patriotyczne i proobronne. Poprzez swoją działalność
kultywują zwyczaje i tradycje, dbają o budowanie tożsamości narodowej wśród społeczeństwa i są dobrym przykładem dla młodego pokolenia.
Efektem Współpracy: Gminy Radłów, Parafii św. Jana
Chrzciciela w Radłowie, Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie są
piękne uroczystości wrześniowe i nawet padający w tym
roku deszcz nie potrafił umniejszyć ich podniosłego charakteru.
Teresa Padło
Fot. Anna M. Kędzior

Ks. Janusz Maziarka,
proboszcz Parafii pw. Św. Jana
Chrzciciela w Radłowie.

Mirosław Plebanek,
prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Radłowie.

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie,
od lewej druh Sanisław Ciężadło, druh Jan Kuklewicz
oraz druh Jerzy Szef.
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ŻYCIE GMINY W CZASIE PANDEMII
Życie w czasach pandemii koronawirusa nie ominęło również nas, mieszkańców Gminy Radłów. Wszyscy staliśmy
się świadkami tego, jak zmienia się świat. Nikt z nas nie był
przygotowany do życia pełnego ograniczeń, strachu oraz
niespełnionych planów. W tym artykule postaram się opisać, jak zmieniło się życie mieszkańców oraz funkcjonowanie instytucji w naszej gminie.
Na samym początku przedstawiam Państwu wzruszającą,
pełną matczynej miłości wypowiedź mieszkanki naszej
gminy, matki dziecka, które zaraziło się koronawirusem.
- Mój syn zaraził się koronawirusem. W środę wystąpiły bóle mięśni, zmęczenie. W czwartek kaszel suchy, taki
z tchawicy. W piątek temperatura 38 stopni. W sobotę nie
czuje smaku, zapachu, temperatura 40 stopni. W niedzielę
wymaz dodatni. Temperatura 40-39,6 stopni utrzymywała
się non stop przez 12 dni i 12 nocy. Ból już nie tylko mięśni,
kości, ale całego ciała. Brak siły, nie może jeść, nie może pić.
Kaszel suchy, męczący, bolesny. Z trudem wypowiada proste
zdania. Duszność. W czwartej dobie od wymazu saturacja
87, jeżeli będzie nadal spadać to respirator. Mój syn jest dorosły. Ma żonę i dwójkę dzieci. Ale to moje dziecko, któremu nie mogę pomóc. Nie mogę go przytulić, nie mogę mu
zmienić kompresu, a nawet zobaczyć. Mój strach, lęk o jego
życie był niewyobrażalny. Co noc śniło mi się, że umiera.
We śnie widziałam jego pogrzeb. Jeszcze nigdy tak się nie
modliłam. Codziennie zapalałam gromnicę i zanosiłam moje prośby, moje błaganie bezpośrednio do Pana
Boga. Nadal się modlę, bo po chorobie mogą wystąpić
powikłania; uszkodzenia nie tylko płuc ale również serca, nerek, mózgu. W chorobie moim dzieckiem opiekowała się synowa. Przestrzegając wszystkich zaleceń sanitarnych, ani ona ani wnuki nie zaraziły się wirusem.
Do najważniejszych instytucji dbających o nasze
zdrowie zalicza się ośrodki zdrowia, których funkcjonowanie na terenie naszej gminy w czasie pandemii
musiało zostać przeorganizowane.
- Czas pandemii wymusił zmianę organizacji
pracy Ośrodka Zdrowia w Radłowie zgodnie
z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu należy ich przestrzegać.
Mimo trudnej sytuacji staramy się zapewnić ciągłość
opieki. Funkcjonują wszystkie poradnie: Podstawowa
Opieka Zdrowotna, poradnia ginekologiczna, poradnia
stomatologiczna, gabinet zabiegowy, gabinet USG, poradnia pielęgniarki środowiskowej, poradnia położnej
środowiskowej, punkt pobierania materiału do badań
analitycznych. Nieprzerwanie realizowane są: porady/
teleporady (lekarskie, pielęgniarskie, położnej) szczepienia ochronne, bilanse zdrowia, pobieranie materiału do
badań analitycznych, badania USG, wizyty patronażo18

we. Ze względu na specyfikę pracy w stomatologii, zagrożenie zakażeniem jest tam duże. Pacjenci często są zaskoczeni
„dziwnym” ubiorem personelu (kombinezony, maski z filtrami, przyłbice). Rejestracja odbywa się telefonicznie. Pacjenci
rejestrowani są w większych odstępach czasowych (pozwala
to na dezynfekcję gabinetu między pacjentami), powoduje
jednak dłuższy czas oczekiwania na wizytę. Niełatwo jest
zaakceptować panujące obostrzenia, jednak nasi pacjenci
sumiennie stosują się do naszych zaleceń, za co im serdecznie dziękujemy – mówi pielęgniarka koordynująca, Dorota
Buchacz z Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia
w Radłowie.
- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz wytycznymi konsultanta w zakresie medycyny rodzinnej w Ośrodku
Zdrowia w Zabawie zostały wdrożone rozwiązania umożliwiające uzyskanie świadczeń medycznych na odległość,
a tym samym zmniejszenia ryzyka zakażeń w bezpośrednich
kontaktach. Działalność naszej placówki medycznej w większości oparta jest o tzw. teleporady udzielane przez personel
medyczny: lekarzy i pielęgniarki w zakresie ich kompetencji. Teleporady udzielane są drogą telefoniczną lub mailową
w czasie godzin pracy placówki, od godz. 8:00 do 18:00. Pracownik medyczny po odebraniu telefonu od pacjęta lub jego
opiekuna sprawdza tożsamość, rejestruje chorego, wpisuje
numer telefonu kontaktowego, informuje
o czasie wykonywania porady przez lekarza. W wyznaczonym czasie udzielana
jest teleporada przez specjalistę. Lekarz
po rozmowie telefonicznej z pacjentem
i rozeznaniu problemu udziela porady,
wydając w zależności od potrzeb: e-receptę z kodem, e-zlecenia, e-skierowania
do poradni specjalistycznych, e-zlecenie
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na zaopatrzenie w wyroby medyczne. W przypadku konieczności przeprowadzenia bezpośredniego badania, chory
otrzymuje polecenie odbycia wizyty w placówce o konkretnej godzinie. W przypadku poważnej choroby obłożnej lub
stanu naglącego lekarz wykonuje wizytę domową o wyznaczonej godzinie, a w przypadku pilnym natychmiast. Każdy pacjent zgłaszający się do ośrodka zdrowia otrzymuje
poradę w tym samym dniu. W przypadku konieczności powtórzenia leków u pacjentów przewlekle chorych, lub gdy
pacjent lub opiekun zgłasza taką konieczność,
to lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją
medyczną wydaje e-receptę, której kod jest
przekazywany do pacjenta telefonicznie lub
na Internetowe Konto Pacjenta. W zakresie
leczenia stomatologicznego procedury wykonywane są w stanach pilnych w przypadku bólu,
stanów zapalnych oraz w stanach zagrożonych
progresją i powikłaniami. O udzieleni porady
stomatologicznej w gabinecie decyduje lekarz
dentysta w czasie rozmowy telefonicznej z pacjentem. Odnośnie szczepień profilaktycznych
to prowadzone są na bieżąco w wyznaczonym
telefonicznie czasie, z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Pilne zabiegi pielęgniarskie wykonywane są w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. Pobieranie materiału
do badań analitycznych wykonuje się jeden raz na tydzień,
we wcześniej uzgodnionych terminach z rozdziałem czasowym:
jeden pacjent na godzinę. – wypowiada się kierownik Publicznego Samodzielnego Ośrodka
Zdrowia w Zabawie, lek. med.
Władysława Bednarska.
Jedną z największych zmian,
które zaszły w naszym kraju,
było zamknięcie szkół. Była to
bardzo trudna sytuacja zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli
oraz rodziców. O tym, jak wyglądała nauka wychowania fi-

zycznego przy wykorzystaniu metod nauki na odległość,
opowie nauczycielka tego przedmiotu Edyta Cygal z ZSP
w Woli Radłowskiej.
- Prowadzenie lekcji wychowania fizycznego w okresie pandemii było na pewno niełatwym zadaniem. Oznaczało to
oczywiście koniec popularnej gry w piłkę nożną czy koszykową. Nauczyciele wychowania fizycznego musieli więcej
czasu poświęcić na lekcje gimnastyki, lekkiej atletyki i na
ćwiczenia indywidualne. Kontaktowaliśmy się ze swoimi
wychowankami za pomocą różnych komunikatorów, prowadziliśmy zajęcia wideo oraz wysyłaliśmy linki. Cały czas w tym trudnym okresie
staraliśmy się motywować swoich uczniów do
różnych aktywności fizycznych, podpowiadać
im, co mogą robić w warunkach domowych.
Nie było to wcale łatwe zadanie, ponieważ
musieliśmy zadbać o ich bezpieczeństwo i spróbować zachęcić wszystkich, nawet tych, co nigdy na w-f nie lubili ćwiczyć. Dostawaliśmy od
swoich wychowanków różne sygnały w postaci
filmików, w których nagrywali swoje aktywności, wyników testów itp. Dbanie o własną kondycję fizyczną w okresie epidemii COVID-19, kiedy byliśmy
zamknięci w swoich domach było czymś nowym i wszyscy,
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, musieli się z tym
zmierzyć.
Zmieniły się również zasady
robienia zakupów w sklepach.
W trakcie jednego z etapów
wprowadzonych
restrykcji
obowiązywały tak zwane ,,godziny dla seniora”, czyli godziny między 10:00 a 12:00,
w trakcie których zakupy mogły robić wyłącznie osoby po
65 roku życia. Klienci wpuszczani byli pojedynczo przez
personel sklepu, tak aby nie
przekroczyć maksymalnej ilości osób, które mogły jednocześnie przebywać w sklepie.
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Obowiązek noszenia maseczek nadal pozostał. Oto wypowiedź pracownika Delikatesów Centrum w Radłowie dotycząca pracy w czasach pandemii.
- Pandemia koronawirusa uprzykrzyła życie wszystkim ludziom. W sklepach pracownicy handlu zmagają się z różnego rodzaju utrudnieniami. Zagrożenie zdrowia, uciążliwości związane z koniecznością stosowania środków ochrony
osobistej to jedno, a drugie to częste potyczki z niektórymi
klientami, którzy nie zważają na potencjalne zagrożenie.
O tym, jak pandemia przełożyła się na funkcjonowanie
banków, opowie Anna Halastra, kierownik Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie, filia w Radłowie.
- W czasie panującej pandemii najważniejszym zadaniem banku jest zadbanie
o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia klientów oraz pracowników, przy jednoczesnym
zapewnieniu niezakłóconej, normalnej
pracy banku. Stosujemy powszechnie obowiązujące środki bezpieczeństwa. Prosimy
klientów o zakrywanie ust i nosa, ograniczamy ilość osób przebywających w placówce, dbamy, by odległość miedzy nimi
wynosiła co najmniej 2 metry. Jednocześnie zachęcamy wszystkich klientów do korzystania z bezpiecznych, bezgotówkowych
sposobów realizacji rozliczeń finansowych,
czyli bankowości internetowej oraz kart
płatniczych. Zalecamy też, aby ograniczać
częstotliwość wizyt w naszych placówkach, a potrzebne informacje uzyskiwać, gdy jest to możliwe, poprzez kontakt
telefoniczny lub mailowy z pracownikami banku.
Zawsze aktywni, uśmiechnięci, chętni do działania - tymi
słowami można opisać seniorów należących do klubu seniora w Radłowie. O tym jak w ostatnim czasie zmieniła się
ich rzeczywistość, opowie kierownik Marta Kuliś.
- Ze względu na panującą w kraju pandemię koronawirusa, Klub Seniora w Radłowie funkcjonuje wedle ściśle opracowanych procedur bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opracowanymi we
współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Nasi Seniorzy spotykają się obecnie
w mniejszych , podzielonych grupach, w określonych dniach
tygodnia. Oczywiście i nas obowiązuje szereg nakazów, jak
mierzenie temperatury, szczególna dbałość o higienę rąk
i ogólną dezynfekcję, noszenie maseczek ochronnych, itp.
Przez wzgląd na bezpieczeństwo ograniczyliśmy również
wachlarz zajęć, wyjazdów, wycieczek i innych spotkań integracyjnych, które bardzo lubiliśmy i których powrotu z utęsknieniem czekamy. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim
za wyrozumiałość i zrozumienie trudnej i ekstremalnej sytuacji, w której przyszło nam obecnie pracować. Miejmy nadzieję, że jest to przejściowe i wkrótce, wspólną troską o nasze zdrowie uporamy się z pandemią.
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Życie osób z niepełnosprawnością naznaczone jest licznymi trudnościami, z którymi muszą się codziennie zmagać.
Obecna pandemia jeszcze bardziej ogranicza ich życie. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcu jest miejscem,
gdzie osoby niepełnosprawne otrzymują wszechstronne
wsparcie oraz nabywają nowych umiejętności.
- Okres trwającej pandemii koronawirusa chyba dla nikogo nie jest łatwy… Nowa rzeczywistość, w której musimy funkcjonować - niby jak zawsze, a jednak na innych
zasadach, które nieco nas ograniczają. Jednak zdrowie
i bezpieczeństwo nas wszystkich jest zawsze najważniejsze.
Obecnie w ŚDSie pracujemy w odrębnych, nielicznych i rotujących się grupach, które nie mogą się ze sobą kontaktować.
Zostały opracowane specjalne procedury
bezpieczeństwa, dotyczące np. obowiązku
pomiaru temperatur, wzmożonej dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów, noszenie środków ochrony osobistej, rezygnacji
z treningu kulinarnego itd. Dla bezpieczeństwa zrezygnowaliśmy też w tym roku
z wycieczek i innych atrakcji turystycznych. Wszelkie konkursy, zarówno te muzyczne, jak i plastyczne, organizowane są
w formie zdalnej. To dla nas nowość, ale
jesteśmy ciekawi i podejmujemy wzywania. Staramy się korzystać z możliwości
wyjścia do Radłowskiego Kina i kręgielni - aktualnie jest to dla nas najbardziej
bezpieczna i dostępna atrakcja kulturalna.
Plusem całej sytuacji jest na pewno fakt, że bardziej doceniamy rzeczy, które przed pandemią były dla nas normalnością (jak np. uścisk dłoni, przytulenie, wspólne spędzanie
czasu wszystkich grup)- przy obecnych ograniczeniach, tęsknimy za tym… Jako osoby z niepełnosprawnością (nieraz już
doświadczane przez los), doskonale wiemy, że czasem trzeba zaakceptować rzeczywistość, na którą często nie mamy
wpływu i nauczyć się żyć na nowo. Dlatego nie narzekamy,
cieszymy się z możliwości uczestniczenia w zajęciach naszej
społeczności, dbamy o nasze zdrowie i higienę , przestrzegamy zasad, zachowując przy tym rozsądek i spokój. I tego też
wszystkim życzymy! Wytrwałości, akceptacji i wzajemnej
wyrozumiałości. Zawsze jest lepiej patrzeć na rzeczywistość
z odrobiną nadziei i dozą optymizmu! - mówi kierownik
Marta Kuliś.
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zechciały wypowiedzieć się w tym artykule. Kiedyś po latach przyszłe
pokolenia będą mogły go przeczytać, aby dowiedzieć się
jak wyglądało nasze życie w czasie pandemii. Podsumowanie oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących spraw poruszanych w tym artykule pozostawiam Państwu. Miejmy
nadzieję, że panująca pandemia skończy się jak najszybciej,
tego wszystkim życzę.
Mateusz Borowiec
Fot. Anna M. Kędzior
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SETNE URODZINY PANI JÓZEFY
Nie każdemu z nas będzie dane
dożyć tak wspaniałego wieku. Takim sukcesem może pochwalić się
pani Józefa Magiera, mieszkanka
Przybysławic, która 19.08.2020 r.
skończyła 100 lat!
Z tej okazji z życzeniami do Jubilatki udali się burmistrzowie Miasta
i Gminy Radłów, mieszkańcy Przybysławic z sołtysem i KGW na czele.
Burmistrz Zbigniew Mączka życzył zacnej Solenizantce
zdrowia, radości i spokoju na dalsze lata życia, a także
wręczył listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów
i Wojewody Małopolskiego. Od władz samorządowych
Jubilatka otrzymała, przygotowany specjalnie na tą okazję, grawerowany dyplom z życzeniami, bukiet kwiatów
oraz kosz pełen słodyczy.
Pani Józefa od urodzenia mieszka w Przybysławicach. Była jedną z siedmiorga rodzeństwa, miała trzy
siostry i trzech braci. Doczekała się dwójki dzieci
- syna i córki, które sama wychowywała, oraz czterech wnuków i czterech prawnuków. Całe swoje życie
poświęciła pracy na roli i prowadzeniu gospodarstwa.
- Prowadziła gospodarstwo, dorabiała pracując
w polu u ludzi, dawniej nie było maszyn, przedszkoli i innych udogodnień. Później 25 lat pracowała w zakładzie mleczarskim w Przybysławicach, aż do emerytury. – opowiada córka p. Józefy.
- Recepta na długowieczność? Może powiem tak: mama
miała i ma dobry charakter, specjalnie się niczym nie
przejmowała, nikomu niczego nie zazdrościła, cieszyła
się z każdej rzeczy, którą zdobyła czy dostała, z optymizmem patrzyła w przyszłość. Żyła skromnie, ale była
dobrym i spokojnym człowiekiem – dodaje córka.
Pani Józefa Magiera cieszy się pogodą ducha i codziennym wsparciem córki i syna, którzy na zmianę opiekują
się mamą.
Dostojnej Jubilatce życzymy
wszelkiej pomyślności, zdrowia
oraz świętowania w rodzinnej
atmosferze kolejnych urodzin.
Niech każda chwila będzie dla
Pani źródłem szczęścia oraz
upływa w spokoju i zdrowiu.
Monika Piekarz
Fot. Lidia Dobek,
Krzysztof Matyjewicz,
Anna M. Kędzior
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Miną już rok, od kiedy gospodarzem naszego sołectwa został Mateusz Borowiec. Pomimo młodego wieku,
już wcześniej pełnił funkcję Członka Rady Sołeckiej.
- Bardzo się cieszę, że moja działalność w poprzedniej
kadencji rady sołeckiej, której zostałem członkiem mając osiemnaście lat została doceniona przez mieszkańców, którzy namówili mnie do wystartowania w wyborach na urząd sołtysa – mówi sołtys Mateusz Borowiec.
Od razu po objęciu funkcji zaangażował całą wieś w
przygotowywania do dożynek gminnych w Brzeźnicy.
Odnieśliśmy wtedy historyczny dla naszej miejscowości
sukces zajmując pierwsze miejsce. Spotkał nas wtedy po
raz pierwszy zaszczyt reprezentowania naszej gminy na
dożynkach wojewódzkich. Zwycięski wieniec wykonywało 38 osób, a jego projektantem i osobą, która czuwała
nad jego wykonaniem był nasz sołtys. Sukces ten hucznie świętowaliśmy na spotkaniu podożynkowym w naszej
miejscowości. Po dwuletniej przerwie znów wzięliśmy
udział w dożynkach. Odniesiony sukces pokazał, że nadal potrafimy wygrywać, wspólnie się cieszyć, świętować
oraz twórczo spędzać razem czas.
- Ja zawsze powtarzam, że warto spotykać się z ludźmi,
poznawać się, dzielić się swoimi sprawami, bo tak tworzą się więzi, tak nawiązuje się współpraca, tak buduje
się społeczność, w której każdy czuje się ważny, w której
każdy wie, że jest w śród swoich, że jest u siebie. – mówi
sołtys Łęki Siedleckiej.
Kolejnym pomysłem naszego sołtysa było zorganizowanie Mikołaja, który wraz z dwoma elfami podjeżdżał
bryczką zaprzężoną w konie do każdego domu i rozdawał
wszystkim mieszkańcom prezenty, a wśród nich książki
z najpiękniejszymi myślami o miłości. Następnie przyszły święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi Spotkanie Opłatkowe, w którym uczestniczyli niemal wszyscy
mieszkańcy. Nowością było również zorganizowanie Dnia
Kobiet, którego przygotowaniem najbardziej zajęli się panowie. W tak piękny sposób mogliśmy się wszyscy spotkać parę dni przed wprowadzeniem w Polsce restrykcji z
powodu epidemii koronawirusa.
We wrześniu 2019 roku w naszej miejscowości powstało
Koło Gospodyń Wiejskich. Członkami komitetu założycielskiego byli sołtys Mateusz Borowiec oraz Iwona Ko-
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zioł. Przewodniczącą koła liczącego obecnie 41 członków
została Barbara Jurczak. Do jego zarządu należą również
Renata Krupa oraz Iwona Kozioł. Na spotkania koła przychodzą niemal wszystkie łęckie gospodynie, między innymi po to, aby wziąć udział w wykładach o zdrowiu,
prowadzonych przez członkinię naszego Koła oraz znaną i
cenioną pielęgniarkę Marię Czernek.
- W swoim życiu zawsze byłam osobą aktywną i angażowałam się w różne przedsięwzięcia, ale jeszcze nigdy nie
spotkałam się z takim zaangażowaniem ludzi, których nie
trzeba długo prosić. Zawsze wszyscy są chętni do pracy,
jak kogoś spotkam to wszyscy się pytają czy nie trzeba w
czymś pomóc. Z takimi ludźmi współpraca sprawia wiele
radości, myślę tu również o naszym sołtysie, który zawsze
ma głowę pełną pomysłów i zaraża nas pozytywną energią. Regularnie uczestniczy on w comiesięcznych spotkaniach naszego Koła Gospodyń, na których zawsze zabiera
głos, chętnie ze wszystkimi rozmawia oraz wraz z innymi
przygotowuje poczęstunek dla przybyłych pań – dodaje
przewodnicząca Koła Barbara Jurczak.
W naszej miejscowości wiele się dzieje, nasz Dom Ludowy stał się miejscem częstych spotkań towarzyskich
wszystkich mieszkańców. Pomysłów nie brakuje.
- Obserwuje z podziwem inne sołectwa, działających w
nich sołtysów, Koła Gospodyń, ludzi którzy inspirują
mnie swą pracą na rzecz naszej gminy, z którą czuję się
bardzo związany. Dzięki nim zdobywam wiedzę oraz znajduję liczne pomysły. Co kwartał również zwołuje zebrania
rady sołeckiej, do której należą: Dorota Wójcik, Barbara
Jurczak, Iwona Kozioł, Józef Mleczko oraz Marek Wojcieszek. Podczas zebrań wspólnie dyskutujemy nad rozwojem
naszej miejscowości. Chciał bym również powiedzieć, że
jako sołtys jestem dumny ze wszystkich mieszkańców Łęki
Siedleckiej. Wiem że zawsze mogę na nich liczyć, za co
serdecznie im dziękuję. Również bardzo cieszę się z owocnej współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich za co z całego serca dziękuję wszystkim jego członkiniom, a w szczególności jego przewodniczącej pani Basi Jurczak. Zawsze
się angażujecie we wszystkie przedsięwzięcia. Jesteście
naszym największym skarbem - dodaje sołtys.
Trudno opisać wszystko co się działo będąc ograniczonym
długością tekstu, a działo się jeszcze wiele. Na zawsze
pozostaną w nas te wspomnienia, dzięki którym czujemy
dumę z tego, że jesteśmy mieszkańcami Łęki Siedleckiej.
Rada sołecka
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NIE JESTEŚMY SAMI, MAMY SIEBIE,
A TO NAJWAŻNIEJSZE!
Okres epidemii w kraju nie był łatwy, zwłaszcza
dla nas. Musieliśmy stawić czoła wielu obawom,
niepewnościom i na odległość monitorować
sytuację naszych podopiecznych.
Aktualnie
pracujemy
jakby
w
innej
rzeczywistości,
wśród
wielu
ograniczeń
związanych z zapewnieniem i zachowaniem
zasad bezpieczeństwa. Staramy się jednak mimo
wszystko funkcjonować najlepiej, jak się da
w obecnej sytuacji.
Przygotowujemy się do konkursów plastycznych
i wokalnych, które w tym roku mają odbyć się
w nieco innej niż dotychczas formie. Korzystamy
z różnych dostępnych form aktywnego spędzania
czasu.
Dla wszystkich, możliwość uczestniczenia
w zajęciach jest namiastką normalności, wsparcia
i wytchnienia, tak potrzebnym każdemu z nas. Nie
jesteśmy sami, mamy siebie, a to najważniejsze!
Marta Kuliś

W tym roku mieszkańcy Łęki Siedleckiej
swym wieńcem żniwnym uroczyście obdarowali
Państwa Martę i Rafała Cegielskich,
jako dowód uznania za owocną pracę na rzecz Gminy
Radłów, a w szczególności miejscowości Łęka Siedlecka.

Pani Marta Cegielska
Jest naszym skarbnikiem,
Upilnowała by kasę
Nawet przed Janosikiem.
Pan Rafał Cegielski
Tak wszystko księguje,
Że nasza kultura
Nie bankrutuje.
Zawsze miejcie na uwadze
Dobro drugiego człowieka,
W waszej pracy - sami wiecie
Każdy na coś czeka.
Mimo, że na samym końcu
Łęki Siedleckiej mieszkacie,
Wiedzcie, że dobrych przyjaciół
W nas wszystkich macie.
Jest takie miejsce na świecie
Gdzie spełniają się wszystkie marzenia,
To Łęka Siedlecka
Bez wątpienia.
Jak wielkie szczęście macie,
Że tutaj mieszkacie.
Szczęść wam Boże
Całe życie,
Żyjcie w zdrowiu,
W dobrobycie.

Sołtys Łęki Siedlelckiej
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SYMBOLICZNE ŚWIĘTO PLONÓW
Pomimo pandemii, również w tym roku we wszystkich parafiach na terenie naszej gminy obchodzone było w sposób tradycyjny Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny.
Mieszkańcy jak co roku przynieśli do świątyni bukiety ziół
i kwiatów, pięknie wyplecione wieńce żniwne, równianki, bogato przyozdobione kosze pełne warzyw, owoców
i kwiatów oraz chleby upieczone z tegorocznego ziarna.

W tym roku święto to przybrało symboliczny wymiar
dożynek.

ZABAWA

BRZEŹNICA

RADŁÓW

GLÓW

PRZYBYSŁAWICE
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BISKUPICE RADŁOWSKIE

ZDROCHEC

WOLA RADŁOWSKA

ŁĘKA SIEDLECKA

WAŁ-RUDA

MARCINKOWICE
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XXII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Tradycyjne święto plonów odbyło się 12 września br.
w Odporyszowie. Tegoroczne obchody były jednak dużo
skromniejsze niż w poprzednich latach. Rozpoczęły się
tradycyjnie wspólną modlitwą w intencji rolników i ich
plonów, której przewodniczył bp Stanisław Salaterski.
Oprawę muzyczną mszy zapewnił Chór Mariański z Krakowa.
Gminę Radłów z wieńcem dożynkowym reprezentowało sołectwo Marcinkowice, burmistrz Zbigniew Mączka oraz dyrektor i pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.
Po Mszy Świętej dwa zespoły folklorystyczne Bobrowianie i Otfinowianie zaprezentowały tradycyjny obrzęd dożynkowy.
Swoją obecnością dożynkowe uroczystości zaszczycili: wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz marszałkowie: Marta Malec – Lech oraz Łukasz Smółka.
Wydarzenie było transmitowane przez telewizję publiczną.

Monika Piekarz
Fot. Anna M. Kędzior

25

RADŁO NR 2-3/2020 (56/57)

CZYTALI W PARKU
Dzikie kaczki na stawie i rudo-czarne wiewiórki na parkowych starych drzewach pierwsze witały gości przybyłych na radłowską odsłonę Narodowego Czytania 2020
roku. Chłód miejskiego parku, urokliwe alejki, lśniąca tafla stawu z romantycznym mostkiem od razu mile nastrajały uczestników spotkania i budowały tajemniczy nastrój,
który był jakże potrzebny tego sobotniego ranka, bowiem
lekturą, którą prezydent RP zaproponował do czytania
w dniu 5 września, był dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna”. Zatem radłowski park stał się wymarzoną wręcz
scenografią dla tego wybitnego romantycznego dzieła
naszego wieszcza. Aby poczuć atmosferę epoki romantyzmu, pani profesor Elżbieta Wiśniewska–Woźniczkowa
w krótkiej gawędzie przybliżyła nam te pełne tajemniczości, ludowości, natchnienia i grozy czasy. Zanim jednak
to nastąpiło, wcześniej odbyło się oficjalne otwarcie imprezy i powitanie zebranych przez gospodarzy spotkania
w osobach pani dyrektor Barbary Marcinkowskiej i pani
kustosz Katarzyny Baran. Wspomniano poprzednie odsłony i lektury oraz odczytano list prezydenta RP. Przybyły
na uroczystość zespół „Biskupianie” ludowymi pieśniami uświetnił wydarzenie. Punktem kulminacyjnym była
oczywiście lektura „Balladyny”. Lektorzy, wcielając się
w literackich bohaterów, z zaangażowaniem i aktorską
wprawą odczytali swoje kwestie. Od głównych bohaterek,
Balladyny i Aliny, ubranych w biel i kolorowe wianki,
trudno było oderwać wzrok. Wszyscy lektorzy tak sugestywnie za pomocą fonii oddali emocje i rozterki bohaterów, że przymykając oczy, łatwo można było sobie
stworzyć teatr wyobraźni. Niebagatelną rolę odegrała pełna majestatycznego piękna i spokoju natura. Słuchacze,
choć ze względu na panującą epidemię nie było ich wielu,
na pewno mieli przyjemność z obcowania z wielką literaturą w tak pięknych okolicznościach. Kolorowe ludowe
stroje członków zespołu na tle zieleni parku oraz wesołe
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ludowe pieśni też robiły wrażenie. Dzięki nagłośnieniu
romantyczne dialogi niosły się po całym kompleksie. Na
zakończenie opieczętowano przyniesione egzemplarze
pamiątkowym stemplem, podziękowano przybyłym i dokończono sesję fotograficzną. A wiewiórki i kaczki wcale
się nie wystraszyły i do końca towarzyszyły wielbicielom
polskiej literatury.
Barbara Kruk
Fot. Anna M. Kędzior
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KSIĄŻKA I MUZA - SPOTKANIA ROZPOCZĘTE
W połowie września 2020 r. w Radłowie gościła pisarka
Barbara Gawryluk, która spotkała się z młodymi czytelnikami w Zespole Szkół w Radłowie w ramach realizacji
zadania „Książka i Muza” 4. edycji Budżetu Obywatelskiego.
Autorka książek dla dzieci i młodzieży, dziennikarka Radia
Kraków, tłumaczka szwedzkiej literatury w ciekawy sposób zachęcała dzieci do sięgania po książkę, opowiadając
historie swoich bohaterów. „Psy na medal”, o których była
mowa, wzbudziły niezwykłe zainteresowanie wśród dzieci,
a szczególnie jeden z nich, główny bohater książki „Dżok.
Legenda o psiej wierności”. Pani Gawryluk, opowiadając
o swoich bohaterach, zachęcała do poznania ich dalszych
przygód poprzez czytanie książek, jak również przekonywała dzieci, że wszystkie historie, jakie opisała, zdarzyły się
naprawdę. To było ciekawe, serdeczne spotkanie z książką,
które na pewno przyczyni się do rozwijania pasji czytelniczej wśród dzieci. Po spotkaniu była możliwość zakupienia
książki wraz z autografem autorki.
- Dziękujemy za miłe spotkanie, mówiła Pani, że historie
opisane w Pani książkach zdarzyły się naprawdę, proszę
więc przyjąć od nas książkę, w której zostały opisane również wydarzenia, które zdarzyły się naprawdę i miały miejsce na Ziemi Radłowskiej – tymi słowami dyrektor GCKiC
Barbara Marcinkowska podziękowała autorce, wręczając
lokalną publikację oraz firmowy kubek.
- Bardzo dziękuję za zaproszenie. To było niezwykle wzru-

szające spotkanie ze świetnymi małymi czytelnikami - powiedziała pani Barbara Gawryluk, zamieszczając pamiątkowy wpis w kronice Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Radłowie.
Dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkół w Radłowie za możliwość zorganizowania spotkania w budynku szkoły.
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie oraz
filie na terenie gminy posiadają w swoich zbiorach bogaty
zasób książek autorstwa Barbary Gawryluk, które polecamy dzieciom i młodzieży. Dorosłym, którzy mieli przyjemność dorastać wraz z twórczością jednej z najpopularniejszych pisarek dla dzieci i młodzieży, polecamy biografię
Wandy Chotomskiej „Nie mam nic do ukrycia”.
					
			
Katarzyna Baran
Fot. Anna M. Kedzior

NAPISAŁA O TRIATHLONIE
Martyna Nykiel – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odwiedziła Urząd Miejski w Radłowie, by podzielić się swoim sukcesem.
Pani Martyna ukończyła kierunek: „Logistyka międzynarodowa” i pracę inżynierską napisała na temat: „Logistyka
wydarzeń masowych na przykładzie V edycji Grupa Azoty Triathlon Radłów”. Obrona zakończyła się „na piątkę”. Egzemplarz studium został przekazany na ręce pana
Wiesława Armatysa – zastępcy burmistrza dla zbiorów
radłowskiej biblioteki. W swoim opracowaniu pani Martyna opisuje całą logistykę wydarzenia, rozpoczynając od
przygotowań technicznych, imprezy
głównej oraz wnioski po jej zakończeniu. Po przeprowadzeniu ankiety, na
grupie ponad 100 uczestników, wydarzenie, w którym zachowywane są zasady fair play, zostało ocenione bardzo
pozytywnie,. Klimatyczna i przyjazna
gmina Radłów to miejsce, które sprzyja
tworzeniu się koleżeńskich więzi oraz

skłania do ponownych odwiedzin.
Sympatyczna i gościnna grupa organizatorów zachęca do zapisów w kolejnych edycjach. Triathlon Radłów
wpisał się w cykl wydarzeń sportowych.
Fot. Maksymilian Pochroń
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PODSUMOWANIE XVII EDYCJI KONKURSU
„BŁOGOSŁAWIONA KAROLINO, ŚWIEĆ NAM
PRZYKŁADEM”
Rok
2020
obfituje
w
jubileusze.
Obchodzi- ny. W tej chwili nie mogłabym nie wystartować w konkursie
my w nim 33. rocznicę beatyfikacji bł. Karoliny z racji wdzięczności i takiej powinności wobec bł. Karoliny.
i 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Dlatego myślę, że będę nadal zachęcać innych do uczestnicTe dwie postacie połączyła w szczególny sposób twa w tym konkursie”.
XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Pla- Finał konkursu odbył się 23 czerwca br. Laureaci gościstycznego „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykła- li w Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Właśnie tam
dem”.
odebrali swoje nagrody i wyróżnieUczestnicy tegorocznych zmagań
nia. Ich prace zostały opublikowane
konkursowych przygotowali praw specjalnym pokonkursowym tomice, których mottem były słowa zaku. Na żywo można było podziwiać
czerpnięte z homilii beatyfikacyjnej
je w Wiosce Galicyjskiej, w stodole
Karoliny Kózkówny, którą wygłosił
przy Kaplicy Bł. Karoliny w Wał – RuJan Paweł II na tarnowskich Falklandzie. Pielgrzymi zaś mogli podziwiać
dach 10 czerwca 1987 roku: Człowiek
wystawę przez całe wakacje.
potrzebuje, więc chleba. Zarówno
Pani Barbara Nowak – Małopolski
tego, który jest “owocem ziemi i praKurator Oświaty w słowie wstępnym
cy rąk ludzkich”, jak i tego, który
tomiku pokonkursowego napisała:
“z nieba zstępuje i życie daje światu”
„Spotkanie z postacią Błogosławionej
(J 6, 33).
Karoliny Kózkówny – Gwiazdy Ludu –
Konkurs
zorganizowany
został
przypomina zawsze o sprawach kardyprzez
Wydział
Katechetyczny
nalnych – modlitwie, pracy, odpowieKurii Diecezjalnej w Tarnowie
dzialności i godności osoby ludzkiej”.
i Zespół Szkolno – Przedszkolny
Wybrany w tym roku temat wiodący
w Woli Radłowskiej.
oparty o słowa Świętego Papieża Jana
W tegorocznej edycji wzięło udział
Pawła II – „Chleb – owoc ziemi i praJolanta Korpanty, Tarnów.
125 uczestników z całej Polski.
cy rąk ludzkich staje się Chlebem
Biorąc pod uwagę, że konkurs został ogłoszony tuż przed Życia” stał się szczególnie symboliczny. Tegoroczna edycja
pandemią, kiedy placówki oświatowe funkcjonowały w zu- została bowiem ogłoszona tuż przed nastaniem epidemii,
pełnie inny sposób, liczba uczestników i poziom przesła- gdy wszyscy stanęliśmy przed nieznaną dotąd siłą, niosąnych prac motywuje do dalszego działania i wskazuje, cą zagrożenia dla zwyczajnego życia. Dotąd tak oczywista
że bł. Karolina jest bliska dzieciom, młodzieży praca, nauka, życie religijne zostały poddane ograniczei osobom dorosłym. Warto podkreślić, że w ciągu niom. Namacalnie przekonaliśmy się o znaczeniu słów, na
17 edycji na konkurs napłynęło około 15 000 prac.
które wskazywał Jan Paweł II podczas Mszy Świętej beKs. dr Tomasz Lelito, dyrektor Wydziału Katechetycznego atyfikacyjnej Karoliny Kózkówny >>Człowiek potrzebuje
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie podkreślił wielką więc chleba. Zarówno tego, który jest “owocem ziemi i prawartość edukacyjną i formacyjną tegorocznej tematyki.
To właśnie codzienny chleb staje się Chlebem Eucharystycznym. Uczestnicy konkursu doskonale wyczuli jego
tematykę. Jak podkreśla ks. dr Tomasz Lelito, „każdy konkurs zawiera w sobie jakieś dobro. Konkurs religijny zaś to
ogromne przeżycie. Mam tu na myśli nie tylko te prace, które
się tworzy, ale przede wszystkim tę bliskość z Karoliną. Ona
bardzo kształtuje człowieka niezależnie od wieku: od małego dziecka, przez młodzież po starszych, naprawdę zaawansowanych wiekiem”.
Wyjątkowość tego konkursu podkreśla jedna z autorek
pani Barbara Wójcik: „Od pięciu lat uczestniczę w każdym
Kornelia Feliksiak, SP nr 39 w Krakowie.
miesiącu w drogach krzyżowych wałrudzkich u bł. Karoli28

RADŁO NR 2-3/2020 (56/57)
cy rąk ludzkich”, jak i tego, który “z nieba zstępuje i życie
daje światu” << (J 6, 33).
Zachęcam Państwa do zaczerpnięcia siły z wiersza Julii Chmury, do zadumy nad poruszającymi wierszami
Mikołaja Sygnarowicza „Wytęskniona Eucharystia”, czy
„Prestiżowy”, który daje nam obraz, i wybór zarazem,
dwóch światów, czy do refleksji nad frazą „Bez tego chleba
nie ma sumienia, Bez tego chleba nie ma istnienia”. „Śnijcie ziemię cudownego piękna” z Andrzejem Ziobrowskim,
chłońcie zapach „Chleba” Piotra Jasiaka, dzielcie się wiarą jak
„Matka” z wiersza Barbary Wójcik.
Znaczenie i porządek wartości odnajdziemy w utworach wszystkich autorów, każdy świadczy o niezwykłej
poetyckiej wrażliwości ich twórców. Niejeden utwór
Państwa zaskoczy świeżością spojrzenia, niejeden stanie się osobistą modlitwą. Jest ogromnie budujące,
że są pośród nas ludzie, którzy „pieśnią dodają nam sił”.
Obok poezji uczestnicy dokonali interpretacji malarskiej
tegorocznej tematyki konkursu.
Serdeczne podziękowania składam ks. dr Tomaszowi Lelito
oraz ks. Zbigniewowi Szostakowi za możliwość podsumowania konkursu w Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie.
Dziękuję komisji konkursowej oraz nauczycielom, którzy
włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia. Dziękuję
paniom Annie Klich, Annie Bąk, Alicji Pajdo, Karolinie
Masło, Monice Szczupał oraz pracownikom GCKiC w Radłowie pani Anettcie Żurek i Annie Kędzior.
Gratulacje i podziękowania dla wszystkich uczestników,
finalistów i laureatów XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Plastycznego „Błogosławiona Karolino,
świeć nam przykładem”.
Jadwiga Bieś
Fot. Anna M. Kędzior

Wytęskniona Eucharystia
Na Pierwszą Komunię w tym roku czekają
dziecięcych duszyczek tysiące.
Z nadzieją w Niebo zaglądają
ich serca jak kwiaty pachnące.
- Spójrz Jezu,
Ty, któryś jest w niebie!
Ich serca smutek rozsadza!
Lecz nie martw się – zaczekają!
„Po tym wszystkim” sam
zaprowadzisz Ich do Bożego Ołtarza.
Mikołaj Sygnarowicz
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DZIAŁALNOŚĆ GCKIC W RADŁOWIE
W CZASIE COVID
Tuż przed nadejściem wiosny wybuchła pandemia korona- z Radłowa. Dalsze miejsca na podium zdobyły rośliny Ani
wirusa i częściowo „zablokowała” działalność kulturalno- Zuchowicz (109 cm) oraz Julii Szczupał (108,5 cm).
-rozrywkową.
„Nasze drzewo genealogiczne – historia mojej rodziny”
Czas covidu to dla wielu grup społecznych ciężki i trud- był konkursem rodzinnym, który polegał na opracowaniu
ny okres. Również i my, pracownicy Gminnego Centrum swojego drzewa genealogicznego. Drzewo mogło obejmoKultury i Czytelnictwa w Radłowie, stanęliśmy przed wać dowolną ilość pokoleń wstecz (np. do pradziadków lub
wielkim problemem, jakim jest
praprapradziadków), im dalej,
zakaz organizacji imprez i wytym lepiej. Mamy nadzieję, że
darzeń kulturalnych. Nie tracąc
rozmowy międzypokoleniowe
jednak nadziei na szybki powrót
przy tworzeniu drzewa - z rodzido normalności i mając na uwacami, dziadkami, pradziadkami
dze bezpieczeństwo, nie marnolub innymi krewnymi sprzywaliśmy czasu. Czas zamknięcia
jały nie tylko mile spędzonym
naszej jednostki zaowocował
chwilom, ale przede wszystremontem i odświeżeniem sal.
kim zwiększeniu świadomości
Nowych kolorów nabrał gabinet
własnych korzeni i tożsamości.
pani dyrektor, sala plastyczna
Przy ocenie prac wzięliśmy pod
oraz muzyczna. Wszystkie prace
uwagę pomysłowość, ilość i czywykonaliśmy własnoręcznie, dotelność zawartych w pracy inDyrektor GCKiC Barbara Marcinkowska
konując jedynie zakupu materiaformacji oraz stronę estetyczną.
oraz Kamila Tarchała
łów niezbędnych do przeprowaZwyciężyła praca p. Teresy Padło
dzenia remontu. Czas modernizacji pokazał, iż niestraszna wz Niwki. Jej drzewo genealogiczne jest zrobione bardzo
nam żadna praca i jesteśmy otwarci na różne jej formy. starannie, zawiera dużo informacji o przodkach i sięga aż
Odświeżone sale nabrały delikatnych kolorów i zdecydo- do XVIII wieku. Autorka tego drzewa dotarła do historii
wanie milej jest teraz pracować.
rodziny Kraweckich, którą opublikujemy w następnym nuNie zapomnieliśmy także o kulturalnej działalności, merze kwartalnika Radło.
zorganizowaliśmy kilka konkursów online.
Nagrodami w konkursach były gadżety związane z Gminą
Jako pierwszy odbył się konkurs plastyczny pod nazwą ALE Radłów oraz album Perły przyrody i architektury Polski
W KOŁO ROBI SIĘ WESOŁO. Prace miały przedstawiać ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Czytelniccodziennie zmieniającą się wokół nas wiosenną przyrodę. twa w Radłowie.
W konkursie zwyciężyła Kamila Tarchała. Jej praca od- Przy tej okazji dziękujemy wszystkim za zainteresowanie,
zwierciedlała temat konkursu, przedstawiając codziennie zaangażowanie i czynny udział w naszych konkursach.
zmieniającą się wokół nas wiosenną przyrodę, a bocian na Początkiem maja br. zostały otwarte biblioteki. W trosce
pierwszym planie jest o wspólne bezpieczeństwo szyliśmy maseczki dla pracowcentralnym bohaterem
tych zmian.
Kolejny konkurs wymagał od uczestników nieco cierpliwości
i czasu. Zadaniem było
posadzić trzy ziarna
grochu i wyhodować
z nich w trzy tygodnie,
jak największą roślinę.
Wpłynęło do nas wiele
zdjęć z roślinami różnej wielkości, ale tą najwyższą (121 cm) okazał
się groch wyhodowany
przez Macieja Nowaka
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ników Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Nasze biuro zmieniło się w „maseczkową manufakturę”. W „produkcję” maseczek zaangażowani byli
wszyscy pracownicy Gminnego Centrum Kultury, jedni
cięli materiał, drudzy prasowali, a inni szyli.
W przerwie między szyciem maseczek, wbrew dacie i przepowiedniom „zimnej Zośki”, przed wejściem do radłowskiego Ratusza posadziliśmy kwiaty w gazonach i na klombie.
Żurawki i begonie, zostały zakupione wspólnie z Bankiem
Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie - Oddział w Radłowie.
Mamy nadzieję, że kompozycje kwiatowe sprawiły, iż otoczenie budynku nabrało uroku i świeżego, wiosennego blasku.
Początkiem czerwca po nieznacznym „poluzowaniu” covidowych restrykcji i po naszym intensywnym szkoleniu z obsługi kina i kręgielni,
w Miejskim Centrum Kultury wreszcie można było
otworzyć długo oczekiwane kino, kręgielnię i bilard.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania się z repertuarem, cennikiem i wszelkimi niezbędnymi informacjami na stronie www.mck.kulturaradlow.pl .
Tempo życia zwolniło przez koronawirusa, ale mamy
nadzieję, że już niedługo wszystko wróci do normy. W oczekiwaniu na normalność zapraszamy do
korzystania z atrakcji Miejskiego Centrum Kultury – oczywiście zgodnie z wymogami sanitarnymi.
Zapraszamy !
Monika Piekarz
Fot. Anna M. Kędzior
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NA SPORTOWO OD 65 LAT
Niepozorna Wola Radłowska może się pochwalić pięknymi kartami swojej historii. Już w 1912 roku, a więc jeszcze
przed wybuchem I wojny światowej, powstała tutaj jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Pięć lat później w dalekim Chicago tamtejsi polonusi, pochodzący z tego regionu, założyli Towarzystwo Ratunkowe Wola Radłowska. Jego
celem była pomoc rodakom, którzy ucierpieli na skutek działań wojennych. Po wojnie dziedziną mocno integrującą
lokalną społeczność okazał się także sport. Wieś obchodzi właśnie 65-lecie jego początków.
Najważniejsze są derby!
Nie mogło być inaczej, najważniejsza w Woli Radłowskiej
była piłka nożna. Pierwsze mecze i treningi rozpoczęły się
w połowie lat 50-tych minionego stulecia. Początki były
trudne. – Pierwszą skórzaną piłkę kupiliśmy około roku
1955, wcześniej graliśmy parcianą. Zaczęliśmy zbierać butelki, dołożyliśmy trochę pieniędzy i Wiesiek Szwiec kupił
w Tarnowie porządną piłkę. Graliśmy boso, gdyż wieczorem
nie było już dobrze widać i kiedy trafiło się w sznurowanie,
stopa robiła się sina - wspomina po latach jeden z pionierów
Stanisław Szczepanik.
W 1965 roku założono Ludowy Zespół Sportowy „Wolanka”, a jego pierwszym prezesem był Franciszek Krupa.
Piłkarze rozpoczęli swoją przygodę w brzeskiej klasie C.
Przez kilka następnych dziesięcioleci drużyna przeżywała
wzloty i upadki. Zmieniała nazwę (przez kilka lat występowała w rozgrywkach jako LZS Błonie), a nawet zawieszała
ligowe występy. Przełom nastąpił w 2002 roku, kiedy Józef Szwiec wraz z Anną i Markiem Bąkami reaktywowali

sekcję piłkarską, tworząc drużynę trampkarzy, a trzy lata
później zarejestrowano Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy, którego pierwszym sternikiem został Marek Kowalik.
Od 2009 roku LUKS Wola Radłowska występuje ponownie
w rozgrywkach ligi seniorów, początkowo w klasie B, a od
sezonu 2012/13 - w klasie A, w końcu awansując do klasy okręgowej. Po spadku w poprzednim niedokończonym
sezonie, LUKS ponownie wywalczył awans do tarnowskiej
„okręgówki”. Jako beniaminek na razie zespół spisuje się
bardzo dobrze, plasując się w czołówce ligowej tabeli. Piłkarze grają na stadionie, który w 2014 roku został zmodernizowany, a połowę potrzebnej kwoty pozyskano z funduszy
unijnych. Dla kibiców z Woli Radłowskiej najważniejsze są
derbowe mecze z sąsiadami z Radłowa. Gromadzą najwięcej oglądających i o nich wspomina się następnie latami.
Mecz w klasie A w kwietniu 2013 roku oglądało z trybun
stadionu w Woli Radłowskiej aż pół tysiąca kibiców! Biorąc pod uwagę klasę rozgrywkową, możemy mówić o pewnym fenomenie. Spotkanie, które zostało sfilmowane, za-

Fot. Drużyna Woli Radłowskiej z 1974 roku. Od lewej: Zbigniew Gulik, Marian Cnota, Kazimierz Szczepanik, Kazimierz
Gulik, Tadeusz Kowal, Zenon Cnota, Kazimierz Król, Konrad Rudziński, Tadeusz Król, Józef Wałaszek, Tadeusz Dulian
Fot. Zdjęcie z prywatnego archiwum Konrada Rudzińskiego.
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kończyło się polubownym remisem 1:1, rok później Wola
Radłowska pokonała lokalnego rywala 3:0. Dużym zainteresowaniem kibiców cieszą się także mecze z drużynami
z innych okolicznych miejscowości, takich jak: LKS Niwka,
Olimpia Biskupice Radłowskie czy Dunajec Przybysławice.
Spore sukcesy notują trampkarze z Woli Radłowskiej, którzy niemal rokrocznie zajmują wysokie pozycje w różnych
turniejach organizowanych w regionie.
Nie tylko piłka
LUKS Wola Radłowska to nie tylko piłka nożna, ale także
dwie inne sekcje: siatkówki oraz szachowa. W siatkówkę
w Woli grano już w latach 60-tych na tzw. Błoniu obok boiska piłkarskiego. W 2002 roku juniorzy z Woli Radłowskiej wygrali mistrzostwa gminy Radłów, a sekcja przy klubie powstała formalnie pięć lat później z inicjatywy Józefa
Szwieca. Trenerem młodych siatkarzy został Kazimierz
Krupa. Siatkarze rozpoczęli występy w Małopolskiej Lidze
Juniorów Starszych, a niebawem także w seniorskich rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi.
Prawie w tym samym okresie powstała w Woli Radłowskiej także sekcja szachowa, do czego przyczynił się znany
szachowy działacz i sędzia z Tarnowa - Wiesław Kaspe-

rek. Szachy cieszą się we wsi sporą popularnością zarówno
wśród osób starszych, jak i dzieci. Znany w makroregionie jest organizowany tutaj turniej mikołajowy, w którym
uczestniczy ponad stu zawodników i zawodniczek. Zawody odbywają się w miejscowej szkole.
Szkoła Podstawowa w Woli Radłowskiej to także bardzo ważne miejsce dla lokalnego sportu młodzieżowego.
Uczniowie w ramach szkolnego klubu trenują różne dyscypliny sportu, mając do tego dobre warunki. W 1999 roku
oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem, z okazji
inauguracji odbył się towarzyski mecz, w którym zespół
amatorów z Woli Radłowskiej podejmował ekstraklasową
drużynę Unii Tarnów z reprezentantem Polski Radosławem Hyżym oraz Wojciechem Majchrzakiem, Waldemarem Malinowskim, Łukaszem Kwiatkowskim, Piotrem
Sulowskim i Marcinem Stokłosą w składzie. Dla lokalnej
społeczności było to wielkie wydarzenie wspominane do
dnia dzisiejszego.
Robert Noga

KOLEJNE PUBLIKACJE JÓZEFA MAZONIA
W czasach kwarantanny, gdy nasi czytelnicy mieli utrudniony dostęp do tradycyjnych książek, zainaugurowaliśmy
w mediach społecznościowych cykl „Echa minionych lat”,
w ramach którego cyklicznie publikowaliśmy fragmenty wspomnień Józefa Mazonia, wydane pod tym tytułem
i przekazane naszej książnicy w latach 2007-2009 przez samego autora. Nasze posty, wzbogacone aktualnymi fotografiami opisywanych miejsc, budziły spore zainteresowanie, o czym świadczą komentarze i liczba odtworzeń. Biorąc
pod uwagę tę tendencję, nadal udostępniamy najciekawsze
opisy i cieszymy się, że wśród odbiorców jest tylu sympatyków Radłowa i jego historii. Za każdym razem, biorąc
do rąk trzytomową publikację, wyrażamy wdzięczność
i szacunek dla pana Józefa Mazonia, ponaddziewięćdziesięciosześcioletniego radłowianina, urodzonego i wychowanego w czworakach radłowskiego majątku Dolańskich.
Gdyby nie jego benedyktyńska praca, mało kto wiedziałby
o przedwojennym życiu dworu i około 200 pracowników
zamieszkujących przyległe czworaki, jak również o samych
radłowianach oraz Żydach zamieszkujących tę osadę. Pamięć ludzka jest ulotna, dlatego tak bardzo doceniamy spisaną w formie pamiętnika historię, którą autor wzbogacił
fotografiami, wycinkami prasowymi, mapkami.
Jakże miło zaskoczyła nas w tych dniach kolejna przesyłka od pana Mazonia; tym razem historyk - pasjonat spisał

i udokumentował dzieje swojej rodziny, wydał je pod tytułem „Kronika rodu Mazoniów”. Przesłał nam także opracowaną przez siebie publikację zawierającą zbiór materiałów prasowych dotyczących Cudu nad Wisłą oraz zbrodni
katyńskiej, a poświęconą pamięci swoich bliskich.
W rozmowie telefonicznej z panem Józefem wyraziliśmy
nasze uznanie dla tej ofiarnej kronikarskiej pracy i z zadowoleniem odnotowaliśmy fakt, iż podeszły wiek wcale nie
daje się we znaki zahartowanemu w młodości.
			

Barbara Kruk
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XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniach
8-15 maja organizuje Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie
roli czytania i książnic w poprawie jakości życia, edukacji
oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Sama
inicjatywa wystartowała 16 lat temu, dokładnie w 2004 r.
Tydzień Bibliotek rozpoczyna się ósmego maja, dokładnie
w ten dzień swoje święto obchodzą bibliotekarze. Jednak
tegoroczna edycja była inna od poprzednich. W obecnej
sytuacji byliśmy razem w wirtualnej przestrzeni z naszymi
Czytelnikami, gdzie zamieszczaliśmy nasze inicjatywy.

mali w nagrodę cenne publikacje oraz firmowe kubki pełne
słodyczy.
Spośród szerokiego grona naszych Czytelników
wyróżniliśmy młodzież:
- Aleksandrę Serwińską,
- Paulinę Gołas,
- Aleksandrę Gołas,
- Wiktorię Górak.
Naszym młodym pasjonatom książki gratulujemy i życzymy, by pasja czytania trwała jak najdłużej. Wyróżnionym
wręczyliśmy pisemne gratulacje, publikacje historyczne
autorstwa Józefa Trytka i firmowe kubki pełne słodyczy.

Zgodnie z hasłem tegorocznej edycji
Zasmakuj w bibliotece zasmakowaliśmy niezwykłych kształtów książek,
które wyglądają apetycznie nie tylko ze
względu na przepisy, które się w nich
znajdują, ale również ze względu na
kształt i formę, które przyciągają wzrok.
Książki mające niepowtarzalny kształt
np. rodzaju pieczywa drożdżowego, pizzy, jajka sadzonego lub babki sprawiają,
że od razu można nabrać ochoty na gotowanie i jedzenie.
Prezentowane książki podarował Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Radłowie pan Tomasz Szczepanik
– radłowianin, mistrz sztuki kulinarnej, przyjaciel radłowskiej książnicy.
W Tygodniu Bibliotek ogłosiliśmy konkurs czytelniczy dla
dorosłych, który wygrała pani Małgorzata Konop-Sanek
oraz przygotowaliśmy słuchowiska i konkursy dla dzieci.
W konkursach dla dzieci nagrody zdobyły: Zuzanna Choczyńska, Katja Czekańska, Sonja Czekańska. Wszystkim
dzieciom, dorosłym dziękujemy za udział w konkursach
czytelniczych i serdecznie gratulujemy. Zwycięzcy otrzy-

Zwieńczeniem obchodów Tygodnia Bibliotek była szczypta poezji autorstwa radłowianki Klaudii
Leśniowskiej. By mogli Państwo zasmakować prawdziwych, pełnych
wrażliwości, pisanych pod wpływem emocji wierszy, sama autorka,
jak również jej mama pani Beata
Kulpa oraz pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Radłowie zaprezentowali w formie słuchowiska kilka
wierszy z debiutanckiego tomiku pt. „Pisane emocjami”,
które jest zamieszczone na stronie internetowej biblioteki
https://www.biblioteka-radlow.pl
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację naszych inicjatyw oraz wszystkim, którzy śledzili naszą stronę internetową oraz profil na facebooku i aktywnie
brali udział w naszych działaniach. Szczególnie chcieliśmy
podziękować naszym Czytelnikom i Sympatykom za miłe
słowa i życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza.
Katarzyna Baran

BIBLIOTECZNE SŁUCHOWISKA DLA NAJMŁODSZYCH
Drodzy Czytelnicy, w czasie kwarantanny, kiedy w koronawirusowej rzeczywistości nie mogliśmy wypożyczać książek, chcieliśmy chociaż o nich rozmawiać lub przekazywać
ich treść w formie słuchowisk zamieszczanych na stronie
internetowej biblioteki. Z myślą o naszych najmłodszych
miłośnikach książek pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie wcielili się w role lektorów.
Wiersze czytali:
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Radłowie - Barbara Marcinkowska,
Prezes Radłowskiego Forum Rozwoju - Rafał Traczyk,
Zastępca red. kwartalinka Radło - Monika Piekarz,
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Bibliotekarze radłowskiej książnicy - Barbara Kruk,
Katarzyna Baran.
Na profilu społecznościowym oraz na stronie internetowej
biblioteki zamieszczaliśmy również konkursy czytelnicze
dla dorosłych i dla młodzieży. W ogłoszonych konkursach
jako pierwsze prawidłowych odpowiedzi udzieliły: pani
Agnieszka Gołas oraz uczennica Amelia Pęcak. Gratulując wiedzy i znajomości literatury, wręczyliśmy zwycięzcom nagrody książkowe oraz firmowe kubki wypełnione
słodyczami.
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ZASŁUŻONA EMERYTURA PO 35 LATACH
PRACY W BIBLIOTECE
W sierpniu 2020 r. na zasłużoną emeryturę przeszła pani Anna Kosiata – długoletni kierownik filii bibliotecznej, która początkowo miała siedzibę w Domu
Strażaka w Zabawie, a od 2014 mieści się
w Domu Kultury w Wał-Rudzie. Pani
Anna, związana z pracą w bibliotece od
1985 roku w swojej pracy, wykazywała
się zawsze chęcią pomocy czytelnikom,
której adresatami były wszystkie grupy
wiekowe: dzieci, młodzież, dorośli. Znając gust i zainteresowania swoich czytelników, zawsze starała się zaspokajać
ich potrzeby czytelnicze. Praca wśród
książek sprawiała pani Annie niezwykłą radość, z sentymentem wracała do
zaczytanych, zniszczonych publikacji,
które dla niej miały szczególną wartość. Lubiana i ceniona przez miejscową

społeczność organizowała kiermasze
ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych, promując przy tym lokalne
rękodzieło.
W okolicznościowym adresie dyrekcja
oraz pracownicy Gminnego Centrum
Kultury i Czytelnictwa w Radłowie podziękowali pani Annie za 35 lat pracy
w bibliotece na rzecz rozwoju czytelnictwa, życząc przy tym, aby ten nowy
okres w życiu pozwolił pani Annie na
realizowanie własnych pasji i upływał
w zdrowiu i radości.
Katarzyna Baran
Fot. Zbigniew Marcinkowski

Z PASJI DO KSIĄŻEK
Od września 2020 r. filię biblioteczną w Wał Rudzie
pracuje pani Małgorzata Mleczko. Z wielkim zapałem
i chęcią realizacji swoich pomysłów rozpoczęła swoją
przygodę wśród woluminów. Jest osobą ze sporym doświadczeniem, o czym świadczą jej poniższe słowa:

nej ze szkół podstawowych w Czyżynach (dzielnica Krakowa), jednakże większość mojego życia zawodowego spędziłam na terenie Gminy Radłów jako nauczyciel WF (do 2016
r.) w nieistniejącej już niestety szkole średniej w Radłowie.
Zainteresowania literaturą zawdzięczam mojej nauczycielce
j. polskiego z liceum radłowskiego, pani mgr Elżbiecie WiChciałabym podziękować kwartalnikowi Radło za możli- śniewskiej - Woźniczkowej, a także pani dr Ewie Paneckiej
wość napisania „kilku” słów do jego Czytelników, a zwłasz- - wykładowcy literatury angielskiej i amerykańskiej na studiach filologicznych w Krakowie.
cza Czytelników biblioteki w Wał-Rudzie.
Zapraszam do biblioteki w Wał-Rudzie
Niedawno rozpoczęłam pracę w bibliotece
Czytelników, a także chętnych do
w Wał-Rudzie na Ziemi Błogosławionej Kaskorzystania z sali fitness, w której
roliny - jak głosi napis przy wjeździe do tej
(z racji mojego długoletniego doświadmiejscowości. Faktycznie biblioteka ta leży
czenia zawodowego) zawsze mogę słujakby u stóp naszej Błogosławionej Rodaczki
żyć radą!
- lokalizacja ta zobowiązuje! Biblioteka stanowi przepiękny, nowoczesny obiekt, jakiego
Pani Małgorzacie życzmy zadowolenia
nie powstydziłaby się żadna z filii bibliotek
i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz
publicznych w Krakowie, czy Tarnowie. Dorealizacji zamierzonych planów zwiądatkową atrakcją jest, usytuowana na zazanych z promocją czytelnictwa.
pleczu biblioteki, bardzo nowoczesna sala
fitness!
Chciałabym podziękować za wskazówki moKatarzyna Baran
jej poprzedniczce - pani Annie Kosiatej. Za
nieocenioną pomoc w rozpoczęciu tej pracy
serdecznie dziękuję pani Katarzynie Baran.
Do niedawna uczyłam j. angielskiego w jed35
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BIBLIOTECZNE KONKURSY
Biskupicka książnica podczas pandemii przygotowała dla
swoich czytelników różnorakie konkursy.
Bajeczki, książeczki kolorowe są… pod takim tytułem
przeprowadzono konkurs plastyczny dla najmłodszych
czytelników. Zadaniem było wykonanie mini książeczki
w formie ilustracji do ulubionej bajki. Otrzymaliśmy nie
tylko barwne książeczki, ale przede wszystkim zaskakująco pomysłowe prace.
Nagrody książkowe, dyplomy i upominki trafiły do:
Aleksandry Moskal, Laury Mosór i Julii Ślipek.
Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie
i gratulujemy twórczej inwencji. Kochajcie wciąż
książki i miejcie z nimi jak najczęstszy kontakt.
Z okazji „Tygodnia Bibliotek” ogłoszony został konkurs literacki „Wierszem o bibliotece”.
Spośród kilkunastu wierszy, które wpłynęły na konkurs,
wybraliśmy trzy i nagrodziliśmy nagrodami. Wszystkim
dziękujemy za udział, inwencję twórczą i polot poetycki.
Nagrody otrzymali: Stanisława Kozioł, Kinga Kuklewicz
i Aleksandra Moskal. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i biblioteki,
pobudzanie zainteresowania książką, ukazanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji, zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.
Marta Marcinkowska

Wiersz o naszej bibliotece

Ktoś kiedyś powiedział:
„czytanie kształtuje człowieka”.
Żeby więc czytać, trzeba nam książek,
potrzebna też biblioteka!
Biblioteka jest moja, jest twoja, jest nasza.
Wszystkich i małych i dużych
w swe progi zaprasza.
Idę więc ochoczo a tam z piórnika Plastuś do mnie mruga,
w kąciku Dżepetto swego synka Pinokia
z drewienka struga.
Ania biegnie do mnie z Zielonego Wzgórza,
biedna Marysia - sierotka, pędzi gąski z podwórza.
Mały Książe z planety B-12 ląduje,
Staś na wielbłądzie wraz z Nel podróżuje.
Biblioteka - miejsce magiczne,
przeniesie Cię w inny świat
I nieważne czy masz zaledwie kilka czy już kilkadziesiąt lat!
Kinga Kulewicz

Biblioteka
Nasza piękna biblioteka
Na czytelników wciąż czeka
Otwarła już podwoje
Można przychodzić we dwoje.
Pani Marta uśmiechnięta
Książki wciąż przekłada
Tu dla dzieci, dla maluchów
I dla dużych odkłada.
Sroczka, myszka i koziołek
Woła do maluszków
Wiosna, wiosna słonko świeci
Przyjdźcie do nas dzieci.
Przeglądajcie kartki w książkach
Czytajcie literki
Oglądajcie ilustracje
Bo jest wybór wielki.
Bo książeczka to nauka
Dla wszystkich o wszystkim
Z niej dowiecie się nowości
Prozą, wierszem wesołości.
A i dramat też się znajdzie
I Harlekin dla kobietki
I bestseller dla chcącego
Polityka dla każdego.
Więc przychodźcie w moje progi
Wypożyczam i zapraszam
Podam adres:
Biskupice - Dom Kultury - koło drogi.

Stanisława Kozioł
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TRZECIE MIEJSCE W KONKURSIE
POWIATOWYM
Uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Akcji
III Most w Przybysławicach, Jakub Baran, zajął trzecie miejsce w szóstej edycji Powiatowego Konkursu
Wiedzy o Józefie Piłsudskim.
Do celów wspomnianego konkursu należało, m.in.
przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX wieku oraz postaci marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Konkurs odbył się 3 marca w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego
w Tarnowie.
Jakub brał udział w zmaganiach w kategorii szkół
podstawowych w teście wiedzy.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK
Kolejni Czytelnicy Miejsko – Gminnej Biblioteki
w Radłowie, biorący udział w akcji „Mała książka - wielki
człowiek” zostali uhonorowani imiennym dyplomem
i słodką niespodzianką za aktywne rozwijanie czytelniczych
pasji. Gratulujemy wyróżnionym dzieciom: Julii Szczupał,
Wiktorii Kochańczyk i Szymonowi Kochańczykowi.
Cieszymy się, że książka odgrywa ważną rolę w życiu dzieci,
które z radością odwiedzają bibliotekę.
Katarzyna Baran

WYRÓŻNIENIE ZA UKOCHANIE KSIĄŻEK
Kinga Kuklewicz jest uczennicą klasy II Szkoły Podstawowej w Biskupicach Radłowskich. Od
kilku lat jest stałą czytelniczką naszej biblioteki,
a czytanie książek to jej główna pasja. W rodzinnym domu książki były zawsze obecne, dlatego
też od najmłodszych lat stawały się dla Kingi
„przyjacielem”. Przyjaźń ta pogłębia się z roku
na rok, owocując wypożyczaniem coraz to ambitniejszych tytułów.
Kinga ma też drugą pasję. Obserwuje przyrodę,
co od niedawna łączy z uwiecznianiem jej po-

przez fotografię. Dużo radości sprawia jej
zrobienie udanego zdjęcia zwierzętom lub
ptakom. W swojej kolekcji fotograficznej ma
już ujęcie dzięcioła, dudka i czapli białych
oraz motyli i saren. Uwielbia fotografować
wyjątkowe zachody słońca. Lubi ponadto wycieczki górskie i poznawanie nowych
miejsc. Jest miłośniczką i przyjacielem
zwierząt.
Marta Marcinkowska
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BIADOLINY I BIELCZA – W KRĘGU HISTORII
To kolejne opracowanie autorstwa Władysłaschodzą im na rozmowie gdzieś za węgłem
wa Kurtyki - przyjaciela radłowskiej książnidomu lub za stodołą. Po dłuższej takiej znacy, dostępne dla Czytelników w radłowskiej
jomości prosi w końcu syn ojca, „żeby jakoś
bibliotece.
pomówiuł z ji ojcami”. Wysyłają tedy rodzice
Polecamy Państwu publikację tematycznie
kawalera, jednego z zaufanych sąsiadów, do
obejmującą tło historyczne Biadolin i Bielczy,
rodziców dziewczyny na „orędziny”, by tenże
ale również zawierającą fragmenty dotyczące
w poufnej rozmowie wybadał całą sytuację.
ziemi radłowskiej, m.in. wesela „staroświecPo dokonaniu zbadania stanu rzeczy wybiera
kiego” w Radłowie, Bożego Narodzenia w Rasię zalotnik wraz ze swymi ojcami i kilku najdłowie, śmierci bł. Karoliny Kózki. Jak pisze
serdeczniejszymi przyjaciółmi na „zmówiny”
sam autor: „Historia w książce kołem się todo dziewczyny (…). To tylko fragment weczy, od tej dawniejszej, do czasów niemalże
sela „staroświeckiego” w Radłowie, opisany
współczesnych”. W powstałym opracowaniu
w najnowszej publikacji. Czytelników, którzy
czytelnik znajdzie wiele ciekawostek historycznych, które chcieliby się zapoznać z najnowszym opracowaniem pana
zostały udokumentowane licznymi fotografiami.
W. Kurtyki, zapraszamy do wypożyczania.
(…) Kiedy zatem młodzieniec jest już pewny ręki dziewKatarzyna Baran
czyny, zaczyna do niej „chodzić na zaloty”. Całe wieczory

SŁUCHOWISKO I KONKURS DLA DZIECI
Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II
Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II pracownicy
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie
przygotowali dla dzieci słuchowisko i konkurs na podstawie
książki pt. „Jan Paweł II. Historia dla najmłodszych”, której
autorami są Joanna i Jarosław Szarkowie.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w rywalizacji.
Gratulujemy zwycięzcom, którzy bezbłędnie odpowiedzieli
na pytania związane ze słuchowiskiem. Kolorowe albumy
i płyty poświęcone papieżowi Polakowi zdobyły: Katja
Czekańska, Sonja Czekańska, Helena Sygnarowicz.
Mamy nadzieję, że słuchowisko, z którym związany był
konkurs, przybliżyło dzieciom postać św. Jan Pawła II
lub uzupełniło ich wiedzę o nieznane dotąd fakty z życia
małego Lolka.
Katarzyna Baran
Fot. Anna M. Kędzior

XIX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Radłowie włączyła się w tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom, która odbywała się pod hasłem
„Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”. Książki o pieskach, kotkach, królikach, konikach, a także te o zwierzętach
egzotycznych, gospodarskich, leśnych,
wodnych itp. zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci. Uczą wrażliwości,
empatii do naszych braci mniejszych. Nasza biblioteka zgromadziła bardzo bogatą
38

literaturę dziecięcą o tej tematyce, dlatego też w ramach
akcji zachęcaliśmy dzieci
oraz rodziców do sięgania po
kolorowe, bogato ilustrowane publikacje z tej dziedziny
oraz zapraszaliśmy na słuchowiska zamieszczane na
stronie internetowej naszej
biblioteki, poświęcone różnym zwierzętom.
Katarzyna Baran
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TOMIK POEZJI „URODZONY: JUTRO”
Z okazji 10 rocznicy nadania praw miejskich Radłowowi, ukazał się w wersji dwujęzycznej tomik poezji autorstwa Janusza Gdowskiego, którego wydawcą jest Miejsko
- Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie.
Poezja Janusza Gdowskiego jest głęboko zakorzeniona
w naturze, wiejskich krajobrazach i języku polskim,
pełnym niesamowitych i licznych możliwości. Autor wybrał sonet jako formę swojej
poetyckiej ekspresji. Tyleż
trudne, co i pełne wyzwań,
ale poecie udaje się ją okiełznać, co prowadzi do stworzenia unikalnego świata. Jest
on pełen głębokich metafor i zaskakujących skojarzeń. Ta
poezja mierzy się z problemami przemijania, więzi ludzkich, najgłębszych uczuć. I dlatego może ona przemawiać
do wrażliwych czytelników, którzy oczekują dobrej, wnikliwej poezji. Tak o poezji Janusza Gdowskiego napisała
w recenzji Lilla Latus, pisarka, podróżniczka, która przetłumaczyła sonety zawarte w tomiku na język angielski.
Tomik poezji dostępny jest w bibliotece. Zapraszamy do
wypożyczania.
			

Z Radłowa i nie tylko
Przecież nie o domach, placach, nie o szkołach,
nawet nie o polach, ich zielonych taflach,
lecz tylko o ludziach, których święta pokora,
pozwala w komputer rozrastać się z radła.
Karkołomnym celem chcąc ogarnąć miasto
w warowniach z pól, których nie porzucił człowiek.
Wszystko się upraszcza, nic nie jest zagadką,
gdy cel jest cierpliwy i rozmawia z potem.
Miasteczko, z którego trzeba ruszać w światy
i wracać ochoczo, lecz czas musi minąć,
co tylko nadzieją dla wszystkich osiadłych.
Cóż, człowiek mi uciekł, może z kukurydzą
popędził do skupu, nie chce wskrzeszać martwych,
tego co było – nowego nie można uniknąć.
Janusz Gdowski

Katarzyna Baran

WAKACYJNE PREZENTACJE CZYTELNIKÓW
Weronika Kosman uwielbia czytać książki o podróżach, w telefonie, ale w przyszłości chciałabym mieć taki
innych krajach i kulturach.
profesjonalny. Często również śpiewam i uczę się gry na
gitarze i marzę, aby kupić sobie ukulele.
Mam na imię Weronika i mam 17 lat. Mieszkam w Pasiece
Fot. Zbigniew Marcinkowski
Otfinowskiej. Chodzę do III LO w Tarnowie i muszę
przyznać, że mam dużo nauki, ale lubię uczyć się nowych
rzeczy. Szczególnie interesuję się biologią, chemią
i geografią. Uwielbiam czytać książki o podróżach,
innych krajach i kulturach. Zdecydowanie moją
ulubioną autorką jest Beata Pawlikowska, która zwiedza
różne kraje, a potem pisze o nich książki. Oprócz tego
interesują mnie różne lektury o ludziach, którzy nie boją
się ryzykować i wychodzą na najwyższe góry świata,
przeczytałam m.in. biografię Adama Bieleckiego, Wandy
Rutkiewicz, Artura Hajzera i wielu innych. Miłość do gór
i marzenia o zdobyciu kiedyś jakiegoś szczytu rozbudziła
we mnie książka Martyny Wojciechowskiej ,,Przesunąć
horyzont”, a szczególnie w mojej pamięci zapadł reportaż
Jacka Hugo-Badera ,,Długi film o miłości. Powrót na
Broad Peak.”, który opowiada o tragedii, która rozegrała
się tam w 2013 roku. Często sięgam również po książki
kryminalne, zwłaszcza Agathy Christie. W wolnych
chwilach robię zdjęcia przyrodzie i ciekawym miejscom
w okolicy. Na razie fotografie wykonuję aparatem
39

RADŁO NR 2-3/2020 (56/57)

„ZARAZA” W CZASACH ZARAZY
Jest nam bardzo miło poinformować Państwa o kolejnym,
drugim wydaniu powieści Adama Tomczyka- pisarza
urodzonego w Przybysławicach, obecnie mieszkającego
w Żabnie, członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - pod
jakże elektryzującym nas dziś tytułem „Zaraza”. W obecnym czasie wzrosło zapotrzebowanie na tego typu literaturę; czytelnicy chętnie sięgają po powieści z czasów epidemii
i wszelkiego rodzaju zaraz, aby w obliczu zagrożenia dowiedzieć się, jak radzili sobie z tym nasi przodkowie i ocalić nadzieję na to, że w końcu każdy kataklizm mija. Sam
autor pisze:
„Jeszcze nie tak dawno, bo w roku 2016, kiedy pisałem tę
książkę, byliśmy przeświadczeni, że zarazy i epidemie nam
nie grożą, odeszły już bezpowrotnie. Mogą się zdarzyć
gdzieś tam w buszu Afryki, bez wpływu na nas Europej-

czyków i mieszkańców Nowego Świata, bez znaczenia dla
naszej gospodarki i dla naszej wolności, dla wygodnego
i dostatniego życia. Pandemia koronawirusa dobitnie udowadnia, że człowiek nie rządzi światem. To nas uczy pokory”.
Akcja opowieści rozgrywa się prowincjonalnym galicyjskim miasteczku Żabnie w roku 1872. Jednego lata nagle
dociera tu groźna choroba, która, początkowo wśród Żydów, a potem także innych mieszkańców osady, sieje lęk,
zbierając obfite żniwo śmierci. Do nierównej walki z potęgą
moru stają szlachetni medycy, miejscowi urzędnicy i lokalna społeczność. Po wielu miesiącach epidemia mija, pozostawiając przerzedzone domostwa. Opowieść to fikcja, ale
bardzo mocno osadzona w realiach epoki, zawiera fakty,
przedstawia prawdziwe postaci. Przywołuje mrożące krew
w żyłach wydarzenia podczas szalejącej wówczas w Galicji
epidemii cholery, która zebrała żniwo w liczbie 92 tysięcy
istnień ludzkich. Autor wskazuje, iż, mimo wydawałoby się
lokalnego charakteru, opowieść ma wymiar uniwersalny.
A globalna walka z koronawirusem w rozwiniętym świecie
XXI wieku potwierdza tę tezę. Warto sięgnąć po tę niewielką rozmiarem, ale, żywimy głęboką nadzieję, znaczącą we
współczesnej literaturze polskiej pozycję.
Zainteresowanych zapraszamy do naszej książnicy, która
wzbogaciła swoje zbiory o kolejne egzemplarze tego, jakże
aktualnego w naszych czasach dzieła.
				
Barbara Kruk

Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY
Książka towarzyszy człowiekowi od stuleci, głównie
jako źródło wiedzy ale także narzędzie niezastąpionej rozrywki. Biblioteka Publiczna w Biskupicach Radłowskich zorganizowała online
konkurs fotograficzny pt. „Z książka mi do
twarzy”, który był skierowany do wszystkich
czytelników. Celem konkursu była popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, promocja działalności biblioteki, wizualizacja pasji czytania i miłości do książek, a także
sposób na rozwijanie pasji fotografowania i pobudzanie wyobraźni czytelnika.
Z nadesłanych prac wyłoniono najbardziej pomysłowe zdjęcia, które zostały wykonane przez: Kingę
Kuklewicz, Jakuba Ślipka i Agnieszkę Lipkę. Laureaci
otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Wszystkim czytelnikom dziękujemy za udział w konkursie
i pomysłowość fotograficznych kompozycji.
Marta Marcinkowska
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SPOTKANIE PO LATACH
„Jak miłe są wspomnienia z dawnych dni,
Młodzieńczych naszych lat.
Melodia w nich serdeczna jakaś tkwi,
Uczuć i marzeń świat.”
To właśnie te wspomnienia o latach młodości, o nauce w Liceum Ogólnokształcącym w Radłowie, o młodzieńczych
przyjaźniach i szkolnych miłościach są
najczęstszym powodem koleżeńskich
zjazdów, które co pięć lat organizujemy.
I w tym roku, 45 lat po maturze, dzięki
naszym kolegom Staszkowi Rosie i Wackowi Ludwie spotkaliśmy się 20 czerwca. Nie wszyscy dotarli. Kilkunastu kolegów odeszło już do wieczności, część
obawiała się pandemii, ale kilkadziesiąt
koleżanek i kolegów przybyło pod radłowski kościół, gdzie
zwykle rozpoczynały się zjazdy, chociaż w tym roku witaliśmy się bez uścisków i całusów. Nasze spotkanie zaszczycili swoją obecnością nieliczni żyjący profesorowie: wychowawczyni klasy „b” p. Elżbieta Wiśniewska-Woźniczkowa,
kierowniczka internatu p. Helena Hady oraz uczący muzyki i pracujący w internacie ks. Stanisław Boratyn.
Zaproszony na naszą uroczystość burmistrz Radłowa p.
Zbigniew Mączka nie tylko przybył, ale jako gospodarz
gminy zaproponował odwiedzenie miejsc, które zmieniły
w sposób istotny wizerunek Radłowa. Zaczęliśmy więc od
parku, który dzięki wysiłkom burmistrza poddano gruntownej renowacji i który jest miejscem zadbanym, pięknie
oświetlonym, wyposażonym w ławeczki do wypoczynku.
W naszej pamięci park był miejscem, gdzie sprzątaliśmy
(z miernym skutkiem) przydzielone klasom działki, gdzie
miejscowi „turowcy” (członkowie Towarzystwa Unikania
Roboty) organizowali od rana alkoholowe spotkania, ścieżki były tak zarośnięte, że trudno było przejść, a stawy, choć
urocze, wcale nie pachniały. Po wyjściu z parku trudno
było nie wejść do budynku szkoły, która od kilku miesięcy
świeci pustkami. Z wielkim wzruszeniem i żalem wchodziliśmy do sal, w których przez cztery lata zdobywaliśmy wiedzę, przygotowywaliśmy się do studiów i dorosłego życia.
Wszystkie pomieszczenia są ogołocone z mebli, pomocy
naukowych i wszystkiego, co decydowało o wspaniałej atmosferze radłowskiej wszechnicy, która znakomicie przygotowywała chętnych do nauki na wyższych uczelniach; ich
absolwentami jest wielu z nas. A przecież ta szkoła powinna
funkcjonować, kształcić młodzież i nadal nobilitować Radłów. Trudno więc zrozumieć i zaakceptować decyzję ludzi,
którzy skazali na zagładę jedną z dobrych szkół w powiecie.
W naszej wędrówce po Radłowie pan burmistrz pochwalił się swoim ukochanym „dzieckiem”, nowo wzniesionym i wspaniale urządzonym budynkiem, siedzibą
Miejskiego Centrum Kultury. A jest się czym pochwa-

lić. Radłów, po wielu latach, posiada wreszcie miejsce
na organizowanie imprez, koncertów, spektakli, zebrań. Jest tam sala widowiskowa, sala kinowa, można zagrać w kręgle, bilard, wysłuchać prelekcji, wypić
dobrą kawę. Budynek jest nowoczesny, funkcjonalny,
urządzony ze smakiem. Gratulujemy panie burmistrzu!
W programie naszych zjazdów zawsze było miejsce na
odwiedzenie radłowskiej świątyni i wysłuchanie Mszy
Św. I tym razem nie mogło być inaczej. Mszę Św. odprawił proboszcz parafii, ks. Janusz Maziarka w koncelebrze
z przyjezdnymi na spotkanie braćmi, księżmi Stanisławem i Markiem Boratynami. W swoim krótkim wystąpieniu ks. Stanisław przypomniał lata spędzone w szkole, ludzi, z którymi pracował i wielką radość, jaka mu
towarzyszy, że może być z nami. Szczęść Boże, Księże!
Po wyjściu z kościoła udaliśmy się do pobliskiej restauracji „Radłowska” na drugą część imprezy. Po lampce
szampana i smacznym obiedzie odbyła się „lekcja wychowawcza”. Pani prof. Woźniczkowa sprawdziła obecność,
a każdy z uczestników zjazdu musiał zdać sprawozdanie ze swojego życia, osiągnięć, dorobku, ale i osobistych
dramatów, których przecież życie nikomu nie szczędzi.
„Popatrz, jak prędko mija czas…” śpiewamy w religijnej
piosence. Kilka godzin spędzonych w restauracji upłynęło nam na rozmowach, wspominaniu nieobecnych
i zmarłych, sukcesów i porażek na lekcjach. W ogrodach
naszej pamięci okres nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Radłowie zapisał się jako czas piękny, pełen młodzieńczych przeżyć i doznań. Dzisiaj jesteśmy siwiejącymi babciami i dziadkami, ale z radością potrafimy
wspominać tamte szkolne lata. Planujemy za pięć lat
spotkać się znowu, aby uczcić jubileusz 50-lecia matury.
Do zobaczenia zatem, trzymajcie się zdrowo!
							
Absolwenci radłowskiego Liceum
z 1975 roku
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KONRAD RUDZIŃSKI
CENIONY KIEROWNIK NA EMERYTURZE
W Urzędzie Miejskim w Radłowie 25 czerwca 2020 r. odbyło się oficjalne pożegnanie Konrada Rudzińskiego, długoletniego szefa miejsko-gminnej oświaty, który po 40 latach pracy zawodowej przeszedł na emeryturę.
Pan Konrad Rudziński przez 18 lat pracował jako nauczyciel biologii oraz wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Wał-Rudzie, a od stycznia 1999 r. objął stanowisko kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, który
prowadził obsługę kadrowo – finansowo – księgową placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym była
Gmina Radłów. Po likwidacji ZOSiP p. Konrad rozpoczął
pracę w Urzędzie Miejskim na samodzielnym stanowisku
ds. oświaty i służby zdrowia, i 18.06.2020 r. przeszedł na
wyczekiwaną emeryturę.
W 2010 r. otrzymał Odznakę Srebrną Sekcji Krajowej
Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność za zasługi dla
NSZZ Solidarność w dziedzinie oświaty i wychowania.
- Przez 21 lat pracy na rzecz oświaty Gminy Radłów przyszło mi w 2000 r. tworzyć gimnazja, a później po kolejnej
reformie oświaty w 2017 r. musiałem je likwidować – wspomina p. Rudziński.
Oprócz swoich obowiązków zawodowych, przez lata
współpracował z bibliotekami, Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie oraz innymi instytucjami,
wspierając ich działalność.
Dzięki zaangażowaniu p. Konrada Rudzińskiego powstało wiele ciekawych pomysłów i projektów kulturalnych.
Niestrudzony popularyzator twórczości Tadeusza Kryzi
z Woli Radłowskiej i pomysłodawca wydania jego poezji.
Współorganizował wyjazdy na rocznicowe obchody do
Pszczyny. Sympatyk kwartalnika „Radło” i autor wielu odkrywczych historii.
- Cieszę się, że jestem już na emeryturze, mam więcej
wolnego czasu i w związku z tym teraz zająłem
się zgłębianiem tajemnicy represjonowanych żołnierzy górników z terenu Gminy Radłów. Przy tej
okazji chciałbym prosić każdego, kto coś na ten
temat wie, aby skontaktował się z redakcją Radła
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(radlo@gminaradlow.pl, tel. 14 6782036) i zostawił kontakt
do siebie, a z pewnością się odezwę – prosi p. Konrad Rudziński.
Panu Konradowi Rudzińskiemu bardzo dziękujemy za
lata udanej współpracy i życzymy wiele dobra na czas zasłużonego odpoczynku!
Monika Piekarz
Fot. Zbigniew Marcinkowski

DOSTOJNY EMERYCIE KONRADZIE!
Teraz luźne jest Twe życie,
sjesta dłuższa niż w Madrycie!
Teraz już rób, co chcesz
i za siebie się bierz.
Nie ma czasu do stracenia,
Nie zapuszczaj w domu lenia.
Wskakuj w dresy, adidasy,
Pakuj plecak, ruszaj w lasy!
Dbaj o sprawność i kondycję,
Byś miał godną aparycję.
Wykorzystaj każdą chwilę i ją spędzaj zawsze mile.
W dzień powszedni i niedzielę
Czasu masz dla siebie wiele.
Możesz sobie powędkować,
Z przyjaciółmi zabalować.
Pozwolenie masz na kaca,
Bo nie czeka rano praca!!!
Teraz dopiero zaczyna się Twe życie
– nasz kochany Emerycie!
Powodzenia Ci życzymy i obiecujemy,
Że za Ciebie trzymać kciuki od dzisiaj będziemy!!!
		
Burmistrz Radłowa
oraz koledzy z Gminy Radłów
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ARMATA Z PRZYBYSŁAWIC,
GROŹNIEJSZA OD TEJ SPOD RACŁAWIC

Prezentujemy Czytelnikom fotografię z roku 1936, na której
pozują działacze ludowi z Przybysławic, a także zamieszczamy wycinek historii – wspomnień Władysława Myślińskiego
o aktywności ruchu ludowego przybysławian sprzed 84 lat!

I z tą armatą, budzącą powszechne zainteresowanie i podziw, zaprzężoną w dwie pary koni, z trzema kosynierami w sukmanach: Janem Mikosem, Franciszkiem Sochem
i prezesem Klimkiem na przodzie – trzymającym tablicę
z napisem: „Żądamy powrotu W. Witosa!” – wjechali Stanisław Wielbłąd i Wojtek Sanek na swoich siodłowych koniach do Tarnowa. A za armatą niekończący się sznur wozów, z samych Przybysławic przeszło trzydzieści.
W Tarnowie miałem zaszczyt odebrać gratulacje od władz
stronnictwa z powodu udanej armaty, którą nawet zainteresowała się policja. Tarnów w czasie Święta Ludowego był
pełen chłopów, zielonych sztandarów, okrzyków, siły, bojowego nastroju manifestowania wiary w jedność chłopską
i zwycięstwo chłopskiej sprawy, a nasza do dziś niezapomniana armata niemałą w tym odegrała rolę[...].

[…]Właśnie Tarnów upatrzyły władze stronnictwa dla powiatów brzeskiego, dąbrowskiego, i tarnowskiego na obchody Święta Ludowego przypadającego 31 maja, spodziewając się, że zjawi się na nim około pięćdziesięciu tysięcy
chłopów – i wiele się nie pomyliły. A my, wiciarze z powiatu brzeskiego, postanowiliśmy zrobić niespodziankę
i przybyć na obchód z wielką, zbudowaną przez nas samych – armatą, mającą symbolizować historyczne zwycięstwo chłopów pod Racławicami i zdobycie tam armaty
przez Bartosza Głowackiego.
Zbudowanie armaty powierzono naszemu Kołu Młodzieży Wiejskiej w Przybysławicach. Przez całe dwa tygodnie Publikacja ciekawostki historycznej, była możliwa dzięki
trwały prace nad zbudowaniem tego kolosa z długą na pięć współpracy biblioteki z Krystianem Miką – krakowskim
metrów lufą, na czterech kołach od grabiarki w przodzie. przybysławianinem.
Całe szczęście, że mieliśmy stelmachów, stolarzy, a i kowali
Zbigniew Marcinkowski
nam też nie brakowało, więc armata została zbudowana,
a po wymalowaniu na właściwy dla armat kolor miała na
pewno groźniejszy wygląd niż ta carska spod Racławic.
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NIEZLICZONE ZASŁUGI DLA RADŁOWA
ZMARŁEGO REKTORA UJ

WSPOMNIENIE O ŚP. PROF. FRANCISZKU ZIEJCE
Zdecydowana większość z nas skłonna jest powtórzyć za
angielskim poetą słowa wiersza spopularyzowane przez
Hemingwaya „Śmierć każdego człowieka umniejsza
mnie”1. Ale mamy również świadomość, że śmierć niektórych ludzi umniejsza nas w dwójnasób, jak fala zmywa spory kawałek lądu i kontynent
nasz nie pozostaje już nigdy taki sam.
Śmierć Profesora Franciszka Ziejki
stała się takim wydarzeniem, bowiem
wraz z byłym rektorem UJ odeszła na
zawsze pewna cząstka nas wielu.
Był postacią niezwykłą, obdarzoną
charyzmą, wokół której jak woal roztaczała się aura jakiejś bliżej nieokreślonej magii, tajemniczości i piękna.
Czarował słuchaczy wspaniałą znajomością literatury, zwłaszcza romantycznej i młodopolskiej, intrygował
wydobytymi z głębin archiwów ciekawostkami historycznymi, zmuszał do
myślenia i działania tych wszystkich,
z którymi chciał się spotykać. Miał
niezwykły dar do zjednywania sobie
ludzi do wspólnych przedsięwzięć, stąd też tylu rzeczy dokonał nie tylko w środowisku krakowskim, ale również
i w Radłowie. „Można całe tomy pisać o tym, co Kraków zawdzięcza Ziejce” -tymi słowami rozpoczyna swój
tekst w Gazecie Krakowskiej Małgorzata Mrowiec, pisząc
wspomnienie pośmiertne o zmarłym Profesorze, noszące znamienny tytuł „ Niepoliczone zasługi skromnego
profesora. Rzecz o Franciszku Ziejce”. Powyższe słowa
o zasługach Profesora dla królewskiego Krakowa, z powodzeniem można odnieść również do Radłowa, który
relatywnie zawdzięcza mu o wiele więcej. Zasług dla rodzinnej miejscowości dwukrotnego rektora Jagiellońskiej
Wszechnicy jest zaprawdę niezliczone mrowie. Choć to
niezmiernie trudne, postaram się wypunktować te, moim
zdaniem, najważniejsze, po to aby nie pozostawić na czytelniku wrażenia pustosłowia, a przejść do świata konkretu, tak bliskiego zmarłemu:
1

Fragment wiersza John Donne wykorzystany przez
Hemingwaya w powieści Komu bije dzwon
„Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi
ułomek kontynentu, część lądu. Jeżeli morze zmyje choćby
grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona, tak samo jak
gdyby pochłonęło przylądek, włość twoich przyjaciół czy
twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie,
albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie
pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie”.
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Profesor Franciszek Ziejka przypomniał i upowszechnił
najstarsze, „bajeczne dzieje” Radłowa doskonałym esejem
„Dziedzictwo Mieszkowych drużynników”. Odwołując
się do Karola Buncha2, stworzył poniekąd na nowo postać „Rycerza Radło” jako założyciela osady rycerskiej
w puszczy nad brzegiem Dunajca.
Był pomysłodawcą, inspiratorem i koordynatorem monumentalnej pracy historycznej,
jaką jest dwutomowe dzieło „Radłów i gmina radłowska” opracowane przez zespół
historyków pod redakcją Feliksa Kiryka,
a wydane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.
To że Radłów od roku 2010 jest miastem,
w dużej mierze jest zasługa Profesora Franciszka Ziejki, który lobbował za nadaniem
praw miejskich tej historycznej miejscowości. Wielokrotnie przy różnych okazjach
podkreślał miejskość Radłowa jako stolicy
radłowskiego klucza, dawnej siedziby sądu
powiatowego i grodzkiego, a w czasach nam
bliższych lokalizacji sławnego LO.
Dzięki żmudnej pracy badawczej odkrył
zapomniane, a jakże ważne postaci, związane miejscem
urodzenia z ziemią radłowską. Nie tylko przypominał
i upowszechnił zasługi Franciszka Gawełka, ale zebrał
i przygotował do wydania obszerny wybór pism tego
przedwcześnie zmarłego etnografa z Radłowa. Odświeżył
pamięć o Franciszku Haburze, pedagogu, literacie i tłumaczu literatury klasycznej z Woli Radłowskiej, Janie
Kraweckim z Radłowa i wielu innych postaciach, związanych z jego rodzinną ziemią.
Materialnym dziedzictwem Profesora Ziejki jest pomnik
Jana Pawła II wzniesiony na placu kościelnym. Jak dobitnie podkreślił jego autor i darczyńca profesor Czesław
Dźwigaj, swój dar dla Radłowa i parafii zdecydował się
przekazać przez szacunek i uznanie dla swojego przyjaciela Franciszka.
Z inicjatywy sławnego badacza historii literatury w roku
2008 posadzono dąb wolności oraz dęby trzech wieszczy
jako swoiste powtórzenie czynności wykonanej przed stu
laty. Tamte pierwotne drzewa zostały wycięte przez profanów, czy te ocaleją kolejne setki lat, trudno przewidzieć?
Był Profesor Franciszek Ziejka wielkim przyjacielem Liceum Ogólnokształcącego w Radłowie, a potem Szkoły
Ponadgimnazjalnej utworzonej na jego miejscu. Zawsze
w ciepłych słowach wspominał naukę w radłowskiej
2 Karol Bunch ( 1898-1987) autor powieści historycznej Dzikowy skarb
(1945)
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Alma Mater, szanował swoich profesorów, podkreślając
ich zasługi dla jego przyszłej edukacji. Uczestniczył chętnie w najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły, takich jak uroczystość przywrócenia imienia T. Kościuszki
z roku 1992, Jubileusz 60-lecia z roku 2005, 50-lecie
matury i wielu innych. Każda taka wizyta związana była
z przygotowaniem stosownego wykładu i owocowała prezentami w postaci własnych publikacji. Był też inspiratorem i recenzentem monografii szkoły napisanej przez
Grzegorza Kubackiego.
Bardzo chętnie uczestniczył w ważnych uroczystościach miejskich i gminnych, nadając im swoją obecnością wyższą rangę. Wymienić wypada kilka tych
najważniejszych, tj. uroczystość odsłonięcia pomnika
Bohaterów Września 1939, poświęcenie budynku gimnazjum, uroczystość nadania praw miejskich dla Radłowa.
Współpracował z radłowskim kwartalnikiem „Radło” oraz Publiczną Biblioteką w Radłowie, której
przekazał wiele ważnych dokumentów oraz publikacji
naukowych i czasopism. Uczestniczył jako gość honorowy w Pierwszym i Drugim
Zjeździe Radłowian, podczas
których prowadził panel dyskusyjny.
Otaczał troską młodzież
z rodzinnej miejscowości,
pragnącą kształcić się na
Uniwersytecie. Wykorzystując w szlachetnym celu swoją
pozycję i kontakty osobiste,
spieszył z pomocą potrzebującym, np. gdy brakowało
komuś punktu albo dwóch,
aby dostać się na wymarzony kierunek. Pracując w administracji uczelnianej, miał
możliwości przyjęcia studenta z innej uczelni i skwapliwie korzystał ze swoich uprawnień. Zawsze pomagał bezinteresownie, pomny na własną
niełatwą drogę do sukcesu.
Lista zasług Honorowego Obywatela miasta Radłowa dla
naszej Małej Ojczyzny jest zdecydowanie dłuższa, ale starałem się przypomnieć jedynie te najważniejsze. Czytając
książki Profesora Franciszka Ziejki, praktycznie w każdej
odnajdujemy jakiś radłowski ślad, niekiedy jest to krótka
wzmianka, ale nierzadko cały rozdział poświęcony naszej
ziemi. Tak było i w jego ostatniej książce wydanej w roku
2019, „Podróże pisarzy”, gdzie w ostatnim rozdziale zamiesił esej „Król Władysław Jagiełło w Radłowie”. Ostatnie lata życia były dla profesora bardzo pracowite, choć
w żartach zwykł mówić, żeby mu życzyć stu lat życia i to
koniecznie z VAT-em, to czuł chyba podświadomie, że
musi się spieszyć, aby zrealizować swoje plany naukowe.
Jako emeryt czyli „stypendysta ZUS-u” jak mawiał nie

zwalniał tempa pracy, był aktywny jako społecznik, dużo
też publikował. Tryskał zdrowiem i energią, jak na swoje
lata, wydawał się być niezniszczalnym i długowiecznym,
jak dąb nazwany jego imieniem. Niestety w Boże Narodzenie 2018 roku doznał Profesor lekkiego udaru, a potem
pojawiły się też dalsze niedomagania zdrowotne. Śmierć
zazwyczaj zawsze przychodzi nie w porę i zawsze przedwcześnie, okrywając smutkiem tych wszystkich, którym
dane jest jeszcze trwać na tym padole łez.
Pożegnaliśmy Pana Profesora Franciszka Ziejkę Mszą świętą żałobną
odprawioną przez kardynała Stanisława Dziwisza
24 lipca o godz. 10:00
w kolegiacie św. Anny.
Ze względu na trwający
stan epidemiczny
lista żałobników została
ograniczona do najbliższej rodziny i przyjaciół
w liczbie do 150 osób.
Jest moją wielką radością, że mogłem być
jednym z nich. Po zakończonej eucharystii
przemawiali przedstawiciele Uniwersytetu. Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wspominając Prof. Ziejkę podkreślił, że pomimo wielu zaszczytów i pełnionych funkcji Profesor
był autentyczny w tym, co mówił i w tym, co robił.
- Dlatego był tak lubiany. Zamknęła się pewna epoka i ogromnie żal- kontynuował mówca.
Po zakończeniu nabożeństwa kondukt pogrzebowy
udał się na Salwatorski cmentarz, gdzie spoczął
zmarły Franciszek w grobowcu rodzinnym obok
swej żony Marii, która była „starsza śmiercią” od
niego o blisko 20 lat, używając poetyckiego środka
wyrazu Bolesława Leśmiana3. A idąc dalej za metaforą
autora „Napoju cienistego” dodać można”
„W skwar słońca skrzypnął wóz.
Drgnęła trumna, a była godzina dwunasta.
Żelazny zagrzmiał kłus!...
I sam nagle w tym słońcu musiałem pozostać.
Patrzyłem szynom w ślad...
Świat się zmniejszył na zawsze o twą drobną postać,
I zmalał cały świat!”4

Duński myśliciel Kierkegaard pisał: „Nie! Nikt nie
może być zapomniany, kto był wielki na świecie; ale
każdy był wielki na swój sposób, a każdy w zależności
od tego, co umiłował”5. Franciszek Ziejka umiłował
3 Z wiersza B. Leśmian Ballada o dumnym rycerzu
4 Fragment wiersza B. Leśmiana „Do siostry”.
5 Søren Kierkegaard „Bojaźń i drżenie Choroba na śmierć”
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rzeczy podstawowe, swoją najbliższą rodzinę,
ale również tę dalszą, rozumianą jako społeczność, w której przyszło mu wzrastać, a potem
żyć. Kochał ziemię rodzinną, swój umiłowany
Kraków, ale również rodzinny Radłów, który
nie był dla niego tylko miejscem sentymentalnym, ale ziemią, z której wyrósł i przez całe życie czerpał życiodajne siły i inspiracje do pracy
naukowej. Otwarty na ludzi skracał do siebie
dystans, co ośmielało niektórych do traktowania go zbyt instrumentalnie, a po latach stało
się powodem do niejednej zgryzoty śp. Franciszka6. Był też Profesor człowiekiem głębokiej
wiary, szanującym Kościół i ludzi Kościoła,
co w jego środowisku akademickim nie było
czymś oczywistym. Radłów w swojej tysiącletniej historii nie miał większego niż on ambasadora, dlatego
z pewnością nie zapomni o swoim Honorowym Obywatelu.
Józef Trytek
Fot. Zbigniew Marcinkowski,
Anna M. Kędzior

6

Zawsze raziło mnie gdy w mojej obecności mówiono o profesorze
per „Franek” jakby był dla ludzi, którzy mu do pięt nie dorośli, kolegą
z piaskownicy. Z drugiej strony cechy osobowości Franciszka Ziejki,
jego zbytnia otwartość i ufność pozwalały na takie traktowanie. Dla służb
bezpieczeństwa PRL, a nawet dla obcych wywiadów wydawał się przez to być
łatwym kąskiem, stąd też podejmowano próby jego werbunku. Ostatecznie
na miesiąc przed jego śmiercią sąd w Krakowie orzekł że były rektor Uj
nigdy nie podjął współpracy z SB, a tym samym oczyścił go z zarzutów.
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TAK POWSTAŁA ZABAWSKA PARAFIA
W skład parafii Zabawa wchodzą dwie miejscowości: potłuczone, świecznik wewnątrz kościoła zniszczony, z orWał-Ruda i Zabawa. Pomysł budowy kościoła w Zabawie ganów zostały tylko gruzy. W opłakanym stanie znajdopojawił się już po 1900 r. Inicjatorką budowy zabawskiej wały się również budynki plebańskie. Prawie nietknięta
świątyni była ówczesna dziedziczka Zabawy Wiktoria Ja- była tylko zakrystia. Szybko podjęto jednak prace remonkubowska, a bezpośrednią przyczyną powstania tej ini- towe. W latach 1922-1925 nastąpiła modernizacja kościoła,
cjatywy – rozpisana konkurencja na kościół w Radłowie. której pięknym zwieńczeniem było ustanowienie ZabaSzlachcianka zaproponowała, ażeby jej dość znaczna ofia- wy samodzielną parafią, a jej duszpasterza proboszczem.
ra, wyznaczona przez nią dla Radłowa, dała początek fun- Kościół parafialny jest głównym sanktuarium bł. Karoliny,
dacji kościoła w Zabawie. Decyzją z dn. 4.10.1910 r. Kuria jej drugą, po radłowskiej, parafią i głównym miejscem kulBiskupia w Tarnowie zatwierdziła plany nowego kościoła, tu. Jest to także bardzo ciekawy obiekt pod względem arktórych autorem był Sławomir
Odrzywolski, czołowy architekt
krakowski przełomu XIX i XX
wieku. Budową kościoła kierował
Michał Mikoś z Tarnowa. Pod koniec 1910 r. fundamenty kościoła
były gotowe. W uroczystość św.
Piotra i Pawła 1911 roku ks. dziekan z Radłowa Antoni Kmietowicz poświęcił kamień węgielny
dla nowej świątyni, a przed zimą
tego roku dach kościoła pokryto
blachą. Prace budowy kościoła
bardzo szybko posuwały się naprzód. Następnego roku poprowadzono sklepienia, ustawiono
dwa kamienne filary pod chór
kościelny i połączono je łukiem
ceglanym. Okna nawy zaopatrzono w kolorowe witraże. Witraże
w prezbiterium były projektowane przez samego Stefana Matejkę
(bratanka mistrza Jana). PrzedWmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Zabawie.
stawiały one św. Stanisława KostFot. archiwum parafii w Zabawie.
kę i św. Wiktorię – czyli patronów
Stanisława i Wiktorii Jakubowskich. W tym roku zaskle- chitektonicznym – przykład stylu staropolskiego. Kościół
piono kościół, następnie wytynkowano jego wnętrze. Ze- zbudowano z czerwonej cegły, a widoczność z większych
wnętrzne ściany wyfugowano. Ułożono posadzkę spra- odległości zapewnia mu wyniosła, 45-metrowa wieża, któwioną kosztem Wiktorii Jakubowskiej, wystawiono także rej pierwotny projekt przerobił architekt Marian Heitzman
podmurówkę pod mensę ołtarzową, a ze składek parafian z Krakowa. Podstawę wieży otaczają przybudówki, uwieńzakupiono sygnaturkę. Postarano się o drzwi do kościo- czone dwoma małymi wieżyczkami. Od strony północnej,
ła i chór kościelny. Ostatecznie w roku 1913 zakończono między wieżą i główną nawą kościelną wznosi się okrągła
budowę, a Zabawa i Wał-Ruda zostały wyłączone z parafii baszta z osobnym dachem, sięgającym swym szczytem
w Radłowie i utworzono w nich tzw. ekspozyturę parafial- znacznie ponad mury kościoła. Wnętrze kościoła posiada
ną, nad którą duszpasterską pieczę sprawował ks. Włady- sklepienie i tylko jedną nawę. Uwagę wchodzącego po raz
sław Mendrala. Mimo gorszych warunków mieszkalnych pierwszy do świątyni pochłania całkowicie wielki ołtarz
nowy wikariusz radłowski na miejsce zamieszkania wy- Trójcy Przenajświętszej, który wypełnia całą absydę oraz
brał właśnie Zabawę. W 1914 r. wybuchła wojna. W cza- witraże, zrekonstruowane na początku 2014 r. na bazie
sie działań wojennych kościół w Zabawie został mocno tych z początków wieku XX.
uszkodzony. Od frontu i od strony północnej był mocno
podziurawiony granatami; dachówka na kościele, łaty
Źródło: Przewodnik Turystyczny „Ziemia bł. Karoliny”, bł. Karolina Kózkówna – niewinna ofiara pierwi krokwie były potrzaskane. Wszystkie witraże całkowicie
szej wojny światowej na ziemi radłowskiej, 2015.
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KAPLICZKA NA BORZE
Kapliczka, wzniesiona w XIX wieku,
kilkukrotnie odnawiana przez okolicznych mieszkańców, zlokalizowana jest
na terenie cmentarza przy drodze krajowej nr 964 w Wał-Rudzie. Podczas
I Wojny Światowej przy tej kapliczce
zorganizowane było życie religijne parafii Zabawa - z powodu trwającego
frontu i wysiedlenia proboszcza z Zabawy, który zabrał ze sobą naczynia liturgiczne. Tutaj były odprawiane nabożeństwa i udzielane sakramenty.
Przy
tej
kapliczce
pochowane są zmarłe w tym czasie osoby
z parafii i okolic. Cmentarz pełnił
rolę nekropolii parafialnej podczas
I Wojny Światowej i stanowi miejsce
pochówku ludności cywilnej, ludzi,
którzy podczas okupacji pomagali w tworzeniu parafii,
a tym samym wspólnoty religijnej i tożsamości narodowej.
Nie jest znany wykonawca kapliczki, a jej fundatorką była
p. Stanek mieszkanka Wału.
Kapliczka ma formę domkową, jest zbudowana z cegły,
otynkowana, kryta blachą, ze szczytem o wykroju uskokowym. Posiada bogate wyposażenie, w którego skład wchodzi ołtarzyk barokowo - ludowy dekorowany rzeźbami
Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Antoniego.
Z inicjatywy parafii Zabawa kapliczka została gruntownie
wyremontowana, a cały plac cmentarza, wraz z istniejącymi grobami z czasów I Wojny Światowej, zostały fachowo
zabezpieczone. Do czasu remontu zarówno kapliczka, jak
i groby znajdowały się w katastrofalnym stanie technicznym, który z każdą chwilą pogarszał się na skutek zwiększonego ruchu pojazdów ciężkich, powodującego
postępującą utratę stabilności kapliczki i cmentarza.
Po skończeniu remontu na kapliczce zamontowane zostały dwie tablice
informacyjne:
pierwsza
dotycząca kapliczki, druga
zawierająca nazwiska osób
pochowanych na placu.
Od wielu lat przy tej kapliczce odbywają się nabożeństwa majowe, tzw. majówki.
Kapliczką obecnie opiekują
się najbliżsi sąsiedzi.

wrzesień 2020 r.

(mpiek.)
Fot. Archiwum rodzinne
p. Halastrów.
Źródło: materiały parafii
w Zabawie.

Wizyta biskupa, maj 2006 r.
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PRZY KAPLICZCE NA BORZE SPOCZYWAJĄ:
Władysław Remian zm. 3 II 1915 r.
Katarzyna Marcinkowska zm. 7 II 1915 r.
Maria Broda zm. 12 II 1915 r.
Maria Curyło zm. 12 II 1915
Michał Lechowicz zm. 17 II 1915 r.
Jan Łoś zm. 20 II 1915 r.
Kazimierz Dąbrowski zm. 24 II 1915 r.
Maria Kuska zm. 27 II 1915 r.
Franciszek Garncarz zm. 26 II 1915 r.
Michał Kuta zm. 27 II 1915 r.
Maria Mączko zm. 3 III 1915 r.
Remian zm. 13 III 1915 r.
Jan Więcek zm. 13 III 1915 r.
Maria Soch zm. 10 III 1915 r.

Franciszka Pawula zm. 22 III 1915 r.
Zofia Garncarz zm. 27 III 1915 r.
Józef Misiuda zm. 3 IV 1915 r.
Niewiadoma osoba zm. 15 IV 1915 r.
Julia Lechowicz zm. 17 IV 1915 r.
Stanisław Halastra zm. 17 IV 1915 r.
Jakub Dąbrowski zm. 17 IV 1915 r.
Niewiadoma osoba zm. 25 IV 1915 r.
Katarzyna Ściupska zm. 5 IV 1915 r.
Niewiadoma osoba zm. 5 IV 1915 r.
Stefania Misiura zm. 28 V 1915 r.
Wiktoria Kózka z Woli Radłowskiej,
Córka Tadeusza Janickiego z Wał-Rudy.
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ZMARŁ OSTATNI ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY
Z NASZEGO TERENU
24 lipca 2020 roku zmarł ostatni żołnierz niezłomny z naszego terenu pan Józef Tracz. Odszedł cicho, prawie niezauważalnie, tak jak żył przez lata, bez rozgłosu. Uroczystość pogrzebowa, którą zorganizował jego siostrzeniec
Stanisław Błażej odbyła się nazajutrz 25 lipca i miała bardzo
skromny rodzinny charakter; chciałoby się rzec za słowami
poety, „ jakie życie taka śmierć, nie dziwi nic”. Przez lata
żył w rodzinnych Biskupicach Radłowskich niby w środku
wsi, a jednak na uboczu spraw i wydarzeń, którymi emocjonowali się jego sąsiedzi. Był, jak to
trafnie określił jeden z mieszkańców
Biskupic „samotnym wilkiem”. Chodził swoimi ścieżkami. Nie lubił rozgłosu, żył skromnie i nawet pod koniec
swojego życia, gdy jego kombatancka
karta odzyskała należny jej blask, nie
epatował swoim cierpieniem i złożoną
ofiarą na ołtarzu Ojczyzny.
Józef Tracz urodził się 7 października
1926 roku, jako najmłodszy syn wielodzietnej rodziny Jana i Marii (z domu
Kwapniewskiej). Gdy wybuchła wojna,
był zaledwie trzynastoletnim chłopcem i już wtedy na własne oczy zobaczył wszystkie jej okrucieństwa, gdy
w dniach 7 i 8 września 1939 r. jego rodzinna wioska stanęła w płomieniach
podczas krwawej bitwy o przeprawę na
Dunajcu. Żołnierzem Armii Krajowej
został zanim przekroczył próg dorosłości, do konspiracji wciągnął go jego starszy brat Jan (
rocznik 1914). Było to wczesną wiosną roku 1944 r., gdy
Niemcy na wszystkich frontach byli w odwrocie, a ruch
oporu w Polsce przybrał na sile. Dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Komorowski ogłosił właśnie Akcję „
Burza”, do której zmobilizowano w całym kraju 100 tyś.
ludzi. Przysięgę wojskową Józef Tracz złożył wraz z kolegami u stóp historycznego słupa granicznego wzniesionego w roku 1450 przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego,
uczestnika bitwy pod Grunwaldem. Trudno o bardziej
wymowne miejsce! Niebawem wcielony siłą przez Niemców do Służby Budowlanej (Baudienst1) wykonywał zadania dywersji. Pracując na przetoku kolejowym, wsypywał
piasek do maźnicy wagonów, wiozących sprzęt i żołnierzy
hitlerowskich na front wschodni. Styczniowa ofensywa Armii Czerwonej w 1945 roku wyparła Niemców z terenu Małopolski. Na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej tere1

Baudienst im Generalgouvernement (Służba Budowlana w Generalnym
Gubernatorstwie). Były to obozy pracy przymusowej do których wcielano
wszystkich młodych ludzi zwłaszcza mieszańców wsi.
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nach instalowała się nowa władza, pod dyktando Moskwy.
W marcu ogłoszono pobór do wojska, kartę mobilizacyjną
otrzymał brat Józefa Jan, lecz nie chciał walczyć u boku
sowietów więc go aresztowano. Z więzienia szczęśliwie
zbiegł, ale wydarzenia te spowodowały, że Józef doszedł do
przekonania, iż wojna się jeszcze dla niego i bliskich mu
ludzi nie skończyła. Na styku trzech powiatów tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego tworzono struktury WiN-u,
ich zbrojnym ramieniem była Armia Wyzwolenia dowodzona przez Romana Horodyńskiego.
„Jastrzębia”, a po jego śmierci przez
Władysława Pudełka ps. „Zbroja”, do
niej właśnie dołączył Józef Tracz wraz
z młodszym od siebie kolegą Stanisławem Kogutem. Było to dopiero co po
ogłoszonej amnestii (z dnia 22 lutego
1947 roku), gdy 23 żołnierzy WiN-u,
należących do ugrupowania Pudełka
postanowiło się ujawnić, ale niebawem zaczęto ich wyłuskiwać i wsadzać kolejno do więzienia. Józef Tracz
widząc masowe aresztowania swoich
kolegów, doszedł do przekonania, że
niebawem i jego to samo czeka, postanowił więc przyłączyć się do partyzantów. Po rozbiciu struktur WiN
oraz śmierci Władysław
Pudelka2 formacją zbrojną
liczącą zaledwie kilku ludzi
dowodził Józef Jachimek.
W oddziale Józefa Jachimka był Józef Tracz do wiosny
1948 roku, kiedy to za zgodą
dowódcy postanowił opuścić ugrupowanie. Nie mógł
wrócić do rodzinnego domu,
bo zostałby natychmiast
aresztowany, znalazł więc
schronienie u swojego szwagra w Siemiechowie. Niestety ktoś „ życzliwy” doniósł na
niego na UB i został aresztowany 25 marca 1948 r. Trafił do
więzienia śledczego w Tarnowie, gdzie był brutalnie przesłuchiwany; tam skonfrontowano go z Antonim Trzeplą ps
„Krakus”, ale obaj wyparli się wspólnej znajomości i związku z tzw. „bandą Jachimka”. To prawdopodobnie uratowało życie Józefowi Traczowi. Antoniego Trzeplę Wojskowy
Sąd Rejonowy na sesji wyjazdowej w Tarnowie wyrokiem
z 20 marca 1948 r. skazał na trzykrotną karę śmierci, któ2

Władysław Pudełek ps. Zbroja w czasie wojny był żołnierzem AK
batalionu „ Barbara”. Po wojnie był żołnierzem WiN-u. Zginał w zasadzce
zorganizowanej przez UB w dniu 24 listopada 1947 roku.
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rą wykonano w tarnowskim więzieniu 16 czerwca 1948 r. W tarnowskim więzieniu stracono też
Jana Kmiecia również związanego
z grupa Pudełka i Jachimka. Józef
Tracz, któremu nie udowodniono
czynnego udziału w akcjach oddziału Jachimka, został skazany
za posiadanie broni i przynależność do struktur WiN-u na 10 lat
więzienia. Karę odbywał w Goleniowie pod Szczecinem, gdzie warunki więzienne były ponoć gorsze
niż w KL Auschwitz.
Pobytu tam omal nie
przypłacił życiem, po
dwóch latach więziennej katorgi trafił do
Wiśnicza koło Bochni; tu warunki były
o niebo lepsze. Jako
więzień szczególnie
niebezpieczny dla Polski Ludowej nie mógł
liczyć na rychłą amnestię. Podczas odsiadki
zmuszany był do ciężkiej pracy, najpierw
w kopalni Brzeszcze,
a potem w obozie pracy pod Wrocławiem.
Na wolność wyszedł
24 listopada 1954 roku i wrócił do rodzinnych Biskupic
Radłowskich. Przejął gospodarstwo rolne po swoich rodzicach i próbował ułożyć sobie życie na wolności, choć nie
było to takie proste. Gospodarstwo rodzinne było bardzo
zaniedbane, więc zmuszony był wznieść nowe budynki,
a to w czasach PRL-u nie było łatwe. Brakowało materiałów budowlanych, wszystko było na przydział, a jemu, jako
byłemu „bandycie” nic nie chciano przydzielić. Pracował
bardzo ciężko na roli w sposób tradycyjny, miał parę koni,
przy pomocy których wykonywał wszystkie prace polowe.
Hodował trzodę chlewną, a ponieważ bekony były towarem eksportowym, władza ludowa za oddanie do skupu
warchlaków przydzielała towary do produkcji rolnej i materiały budowlane. Dzięki temu mógł z czasem zmodernizować swoje gospodarstwo. W pracach polowych pomagała mu jego żona, ale byli małżeństwem bezdzietnym, po jej
wyjeździe do USA został praktycznie sam. Praca w gospodarstwie rolnym od zawsze wymagała działań zbiorowych,
wspólnotowych, stąd na wsi ludzie pomagali sobie wzajemnie przy żniwach, wykopkach itp. Biskupice Radłowskie
były najlepszym przykładem, jak wspólne działania mogą
przyczynić się do podniesienia jakości życia na wsi, wioska ta jako pierwsza w gminie miała wodociągi, telefony,

Obchody święta Zołnierzy niezłomnych,
Radłów 1 marca 2016 r. / Fot. A. M. Kędzior

wybudowała własny kościół, dom ludowy; jednym słowem
podejmowano tu szereg społecznych inicjatyw. Józef Tracz
trzymał się jednak z dala od tych spraw. Czuł się nadal
szykanowany, utrudniano mu zakup ciągnika, a nawet
wydania prawa jazdy. Traumatyczne przeżycia z młodości, konspiracja, a potem więzienie sprawiły że stał się zamknięty w sobie i nieufny. Dla wszystkich starał się być
miły, grzeczny, nie szukał zwad, nie prowokował konfliktów, ale trzymał dystans wobec sąsiadów. Po latach przyznał, że ciążyło mu niezrozumienie jego walki dla Polski
przez lokalną społeczność. Jako drastyczny przykład owego niezrozumienia i odrzucenia przytaczał historię swojego przyjaciela z partyzantki Stanisława Koguta, którego
chcieli zlinczować ormowcy z Biskupic, jego dawni koledzy
ze szkoły i wiejskiego pastwiska tylko dlatego aby się przypodobać władzy.
W nowej rzeczywistość po roku 1989 Józef Tracz został
częściowo zrehabilitowany. Otrzymał Odznaczenie Akcja
„Burza” AK, udekorowano go Krzyżem Armii Krajowej3,
otrzymał legitymację Światowego Związku Armii Krajowej. W oczach wielu pozostawał jednak nadal złodziejem
i bandytą i to go bardzo bolało. Nawet pani sędzina i to już
w wolnej Polsce, prowadząca sprawę o rehabilitacje Józefa Jachimka, z uporem godnym lepszej sprawy dociekała,
dlaczego Jachimek zabrał z kasy w Niedomicach pieniądze
przeznaczone na wypłatę robotnikom. Takie pytanie zadane Traczowi o ocenę działań jego dowódcy i kolegów, na
których polowano jak na zwierzęta, a oni po prostu chcieli jakoś przetrwać kolejny dzień, tydzień, miesiąc, było
nie tylko obraźliwe, ale i bezczelne. I zadała je sędzina III
PR, bezduszna przedstawicielka kasty ludzi szczególnie
3 Krzyż Armii Krajowej nadawano w Londynie, nie został przyjęty do systemu
odznaczeń PRL, dopiero od 1992 został uznany za polskie odznaczenie
wojskowe, nadawane przez Prezydenta RP. Józef Tracz otrzymał go 7 lutego
1996 r.

51

RADŁO NR 2-3/2020 (56/57)
uprzywilejowanych, których żadna zmiana ustrojowa nie
wyzwoli ze sposobu postrzegania rzeczywistości na spo- Wspomnienie o śp. Józefie Traczu skonkluduję
sób bolszewicki. To był dla Tracza policzek, który bardziej fragmentem wiersza Norwida:
bolał go niż ciosy zadawane przez oprawców UB w czasie
przesłuchania. Raniły go rownież słowa sąsiadów, kolegów
„Dlatego to w epoce, w której jest więcej
i koleżanek z ławy szkolnej, którzy wyrażali niesprawiedliRozłamań, niźli dokończeń —
we opinie i osądy dotyczące Jachimka i jego ludzi, dlatego
Dlatego to w czasie tym, gdy więcej
unikał rozmów dotyczących swojej kombatanckiej przeJest roztrzaskań, niźli zamknięć —
szłości.
Dlatego to na teraz, gdy więcej jest daleko
Nic więc dziwnego że Józef Tracz do końca swoich dni poŚmierci, niżeli zgonów,
został nieufny, co prawda uczestniczył w uroczystościach
Twoja śmierć, szanowny mężu Józefie,
patriotycznych, a po roku 2010 w obchodach Narodowego
Doprawdy, że ma podobieństwo
Święta „ Żołnierzy Wyklętych”, ale zawsze starał się pozoBłogosławionego jakby uczynku!4
stać gdzieś z boku, jakby do końca nie był przekonany, czy
to jest aby jego miejsce.
Józef Trytek

4 C.K. Norwid Na zgon ś. p. Józefa Zaleskiego

WOJENNY CHRZEST
I HOŁD MĘCZENNICY
Pierwsza wojna światowa pozostawiła na ziemi radłowskiej
trwałe i bolesne ślady. Krwawe walki na linii Dunajca miały bezpośredni, najczęściej tragiczny, wpływ na życie cywilnej ludności.
Wiele już napisano na temat tych walk, przeanalizowano
siły zaangażowanych stron, kierunki natarcia, policzono
straty itp. Niniejszy tekst przybliża Czytelnikom dwa fakty
z życia cywilnej ludności. Pierwszy – radosny, to chrzest
dziecka w Wał-Rudzie w stodole przerobionej na prowizoryczną kaplicę. Drugi to tragiczny opis męczeństwa Karoliny Kózkówny i niezwykle uroczysty hołd złożony jej dwa
lata później przez mieszkańców Zabawy i okolic.
Na uwagę zasługują niesamowite fotografie, nigdzie nie
publikowane od 104 lat, które, podobnie jak opisy tych
wydarzeń, pochodzą z czasopisma „Nowości Ilustrowane”
z lipca 1916 roku.
CHRZEST NA LINII FRONTU
Jak życie, tak i wojna to kalejdoskop, w którym mienią się
najrozmaitsze barwy. Wśród morderczych walk śmierć
zbiera swe okropne żniwo, a jednoczesnie nie brak jaśniejszych błysków w rozgwarze życia obozowego. Charakterystyczny pod tym względem obrazek przedstawia nasza ilustracya. W czasie krwawych walk nad Dunajcem w jednej
ze wsi przyszło na świat dziecko. Kościół parafialny w Zabawie został zburzony, więc zamieniono na prowizoryczny kościół stodołę na leśniczówce w Wał-Rudzie. Tam też
52

Chrzciny podczas walk nad Dunajcem.
Przed prowizorycznym kościołem stoją proboszcz
parafii zabawskiej ks. Mendrala, kapelan wojsk
niemieckich ks. Sneider i ojciec chrzestny
nadpor Ronchetti (z dzieckiem na ręku).
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odbył się chrzest dziecka niemal na linii bojowej – chrzest
prawdziwie wojenny, bo obrzędu chrzcin dokonał, w obecności miejscowego proboszcza ks. Władysława Mendrali,
kapelan wojsk niemieckich ks. Schneider, a ojcem chrzestnym był nadporucznik wojsk austryackich Ronchetti.
amieszczona fotografia przedstawia właśnie przed prowizorycznym kościołem uczestników tego chrztu wojennego:
ks. Mendralę, kapelana niemieckiego i ojca chrzestnego
z dzieckiem na ręku.
HOŁD KAROLINIE KÓZKÓWNIE
Wspaniała uroczystość odbyła się dnia
18go czerwca b.r. [1916] w Zabawie pod
Radłowem na pamiątkę meczeństaw,
które poniosła z ręki Moskala w obronie swojej czystości szesnastoletnia
Karolina Kózkówna.
Wypadek tragicznej tej śmierci zaszedł
dnia 18go listopada 1914 r., w czasie
pochodu Rosyan na Kraków. We wsi
Śmietana, parafi Zabawa, wpadł rano
do domu Jana Kózki uzbrojony Moskal i grożąc karabinem, wypytywał
o Austryaków. Kiedy tak ojciec, jak
i obecna w izbie córka odpowiedzieli, że wojska austyackie odeszły już
przed tygodniem, kazał im iść ze sobą
na zeznanie do komendanta. Urojony
komendant mieszkał widocznie gdzieś
w lesie, bo kozak wyprowadził ojca
i córkę w poblizki las i nagle, gdy uszli
z pół kilometra od wsi, przyłożywszy
ojcu karabin do piersi, rozkazał mu
wracać „do dzieci”.Wówczas przerażony ojciec uciekł do domu, a płacząca
Kózkówna pozostała z dzikim żołdakiem w lesie.
Kiedy wieść o uprowadzonej dziewczynie stała się głośną i o całym wypadku
dowiedział się miejscowy proboszcz,
ks. Władysław Mendrala, rozpoczął
natychmiast, przy pomocy wojskowej
komendy dwudziestego pierwszego
korpusu, poszukiwania zaginionej. Polak, pułkownik Januszewski, dał w tym
celu oficera i pięciu kozaków, lecz niestety poszukiwania te pozostały bez
skutku.
Dopiera 4go grudnia 1914 r., gdy gospodarz Franciszek Szwiec z Wał Rudy
poszedł do lasu zbierać drzewo, odnalazł zwłoki zamordowanej Kózkówny.
Znalezione ciało straszny przedstawia-

ło widok. Dziewczyna leżała na wznak, prawą ręką wsparta na łokciu, z dłonią zwróconą do góry i zaciśniętą. Lewa
ręka spoczywała na ziemi, a w dłoni znajdowała się chustka
z głowy. Po wydobyciu ciała z zamarzniętej ziemi, zauważono pod głową i plecami duże ślady krwi. Od lewej strony szyi aż do prawej piersi miała głeboką ranę. Po wyjęciu
chustki z lewej dłoni zauważono, że wszystkie palce przecięte są aż do kości. Prawa zaś ręka była również przecięta
do kości poniżej łokcia, a od dłoni aż po łokieć obdarta ze
skóry. Rekawy koszuli przesiąknięte były zupełnie krwią
i tak do ran przymarzniete, że je z trudnością zdołano oderwać.
Wymienione rany i okoliczność, że Kózkówna ratowała się
ucieczką, bo zwłoki znaleziono znacznie dalej, gdzie ją zostawił ojciec, są
wymownym dowodem, iż dziewczyna
broniła się dzielnie i wolała raczej zginąć straszną śmiercią, aniżeli utracić
najdroższy skarb, niewinność.
Ś.p. Karolinę Kózkównę pochowano
zrazu, że były to czasy okupacyi rosyjskiej, na cmentarzu parafialnym, obok
kościoła w Zabawie, równocześnie
układano plan godnego uczczenia zamordowanej parafinki.
W czerwcu roku bieżącego przed kościołem w Zabawie wystawiono okazały posąg Najświętrzej Panny Niepokalanej z pińczowskiego kamienia,
z granitową tablicą i odpowiednimi
napisami. Na miejscu zaś znalezienia
zwłok stanął olbrzymi krzyż dębowy
z wizerunkiem Zbawiciela, o podstawie z głazów kamiennych, w którą
wmurowano granitową płytę z nastęDom rodziny ś.p. Karoliny Kózkówny.
pującym napisem i wierszem ks. Pawła
Wieczorka.
Ku pamięci
szesnastoletniej Karoliny Kózkówny
zamordowanej d. 18 listop. 1914 r
ziomkowie.
Kiedy najeźdźcy, jak wzburzona fala,
jej wieś zalali, w las uporowadzona,
zginęła z ręki dzikiego Moskala,
po krwawej walce śmiertelnie zraniona.

Poświęcenie pamiatkowej figury
przy kościele w Zabawie.

Droższą niż życie była dla niej cnota,
gdy w jej obronie stoczyła bój
z wrogiem,
milszą śmierć sroga, niż grzechu
sromota więc męczennicą stanęła przed Bogiem!
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Na uroczystość poświęcenia figury przed kościołem i krzyża w lesie wyznaczono odpust w parafii,
dzień św. Trojcy, 18 go czerwca.Wśród przecudnej
pogody spłynęły do Zabawy ogromne tłumy ludu
z całej okolicy. Przed sumą, pod gołym niebem,
wygłosił wzniosłe kazanie ks. Czencz T. J., sumę
celebrował w licznej asyście ks. dr. J. Lubelski
z Tarnowa. Po nieszporach przemówił znowu O.
Czencz o „Cnocie czystości” poczem ks.dziekan A.
Kmietowicz z Radłowa w otoczeniu duchowieństwa, dokonał poświęcenia posągu Matki Bożej.
Przed poświęceniem odśpiewały dzieci szkolne pieśń ku czci ś.p. Kózkówny, ułożoną przez p.
Franciszka Biedronia p.t.: „Cieniom dziewicy”,
do której piękną melodyę dostosował ks. Michał
Krawczyk z Ryglic.
Po poświęceniu figury rozwinęła się olbrzymia
procesya pod przewodnictwem kilkunastu księży,
z chorągwiami i obrazem do lasu, na miejsce męczeństwa, oddalone o trzy kilometry o kościoła..
Wśród śpiewu pieśni i różańca świętego, wiła się
gościńcem cudnie barwna wstęga pątników bez
końca, po wsi i przez las, aż się zatrzymała pod
dębowym krzyżem na uroczej polance. Tu z brzozowej ambony wygłosił porywające kazanie ks.
dr. J. Czuj redaktor „Ludu Katolickiego” z Tarnowa, o „Cierpieniu” zaśpiewały znowu dzieci pieśń
o swej starszej koleżance, a ksiądz dziekan poświęcił krzyż pamiątkowy.
Dopiero późnym wieczorem, w podniosłym nastroju ducha, wróciły tłumy ludu do domów
– skończyła się uroczystość ku uczczenia bohaterstwa wiejskiej dziewczyny. (Zachowałem oryginalną pisownię w tekście oraz pod zdjęciami).

Kazanie księdza Czencza przy kościele w Zabawie.

Dziewczęta wiejskie w procesyi pod krzyż na miejsce
zamordowania ś.p. Karoliny Kózkówny.

Józef Olchawa

Krzyż na miejscu znalezienia zwłok zamordowanej
przez Moskali ś.p. Karoliny Kózkówny.
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Rodzina ś.p. Karoliny Kózkówny pod
krzyżem na miejscu morderstwa.
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RADŁOWSKA KRĘGIELNIA
W dużym błędzie tkwią ci, którzy mniemają, że urządzona
w Miejskim Centrum Kultury kręgielnia jest pierwszym
tego typu obiektem w długiej
historii Radłowa. Otóż tak nie
jest! Kręgielnia w Radłowie,
(a może nawet kilka kręgielni)
była na pewno w XIX wieku,
a niewykluczone, że i wcześniej.
Dowód na to znalazłem podczas żmudnej pracy nad historią radłowskiego sądu. W Kurierze Krakowskim z roku 1889
znalazłem bowiem informację,
że podejrzany o wzniecenie
pożaru niejaki Żyd Srul z Zaborowia dobrowolnie udał się
do radłowskiego sędziego, a ten
odesłał go do „postenfira”, czyli
miejscowego żandarma, „który
bawił się w kręgielni”. Zatem już wtedy w Radłowie kręgielnia była i służyła do zabawy znudzonym służbą policjantom, tudzież innym cesarskim urzędnikom. Tradycja gry
w kręgle jest bardzo stara, wyrosła ona z tradycji jarmarcznych zabaw ludowych. Z czasem gra ta na dobre wrosła
w obyczajowość i życie codzienne mieszkańców naszego
kraju. Karczma lub dom zajezdny na gościńcu, z salą do
zabaw i gry w kręgle, były do XIX wieku jedną z podstawowych form życia towarzyskiego oraz popularnej rozrywki
zarówno wśród chłopstwa, jak i mieszkańców miast i miasteczek. Ogromną rolę z propagowaniu gry w kręgle mieli
karczmarze, którzy starali się zapewnić dodatkową rozrywkę swoim klientom. Wiadomo, że w czasach zaborów
w Galicji niemal w każdym miasteczku istniały kręgielnie,
m.in. w Brzesku-Okocimiu, Dobczycach, Myślenicach, w podkrakowskich
Czyżynach (dziś część Nowej Huty), nie
mogło ich więc zabraknąć i w Radłowie. Na przełomie XIX i XX wieku grę

Kręgielnia XIX w.

w kręgle propagowało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, a w kręgielniach spotykała się młodzież usposobiona
patriotycznie, marząca o wolnej Polsce. Kręgielnie tamte
w niczym nie przypominały tych współczesnych, raczej nie
były automatyczne, chociaż zasada polegająca na zbijaniu
figur, przypominających sylwetki ludzkie, była podobna.
Rzucano kulami wykonanymi z drewna po torach, które
także były drewniane, wywoływało to charakterystyczne
dudnienie, przypominające trochę wyładowania atmosferyczne między chmurami. Stąd też utarło się określenie
na odgłosy zbliżającej się burzy, że to „aniołowie w niebie
grają w kręgle”. Nowoczesne kręgielnie są wyciszone akustycznie, ale do dziś przytoczone powiedzenie pozostało.
Gra w kręgle tak dawniej, jak i dziś, uczy koncentracji,
wyrabia sprawność ruchową, dostarcza rozrywki, budzi pozytywne emocje, stąd też jej
niesłabnąca popularność.
Józef Trytek
Fot. Anna M. Kędzior

Kręgielnia w Radłowie,
rok 2020.
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CENNE PAMIĄTKI W RADŁOWSKIEJ BIBLIOTECE
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie serdecznie dziękuje Panu Ireneuszowi Bankowi za przekazanie cennych zdjęć kościoła radłowskiego, które wykonał
Tadeusz Szydłowski w czasie odbudowy kościoła po I wojnie światowej.
Dziękujemy również za przekazanie bibliotece broszury
pt. „Kwiat polskiej ziemi”, której autorką jest Paula Wężykówna. Broszura wydana w roku 1931, poświęcona jest pamięci 16 – letniej Karoliny Kózkówny. To obrazek ludowy
sceniczny w 5 odsłonach, poprzedzony przedmową, w której autorka pisze: „Nie trzeba światła chować pod korzec!”
(Mat. V. 15). Gdy tyle wokół dzieje się
złego, ku podniesieniu ducha i ku zachęcie, trzeba złu przeciwstawiać to,
co dobre i szlachetne. Niechże więc
idzie w świat ta książeczka, sławiąca życie cnotliwe i śmierć bohatersko
- męczeńską w obronie skarbu cnoty
czystości, młodej dzieweczki z pod
wiejskiej strzechy, Karoliny Kózkówny (w Zabawie n. Dunajcem). Niech
młode serca zapalają się pragnieniem
naśladowania tej, która czynem
stwierdziła, jak bardzo kochała cnotę czystości – skoro w jej
obronie swe młode życie złożyła, śmiertelnie zraniona przez
dzikiego żołdaka moskiewskiego dnia 18 listopada 1914 r.
Ty zaś kwiatku polskiej ziemi, coś ją krwią swoją zrosiła,
wstawiaj się do Boga i Królowej Polskiej za siostrami twemi,
polskiemi dziewczętami, walczącemi z pokusami zepsutego
świata i złego ducha, by i one, jak ty, były mężne i w cnocie
nieugięte, czyste, pracowite i skromne, ku większej chwale
Boga i Ojczyzny ! (zachowano oryginalną pisownię).
Pan Ireneusz przekazał również bibliotece anglojęzyczną
książkę pt. „The Jewess Mary. Mother of Jesus” autorstwa
Henryka Skrzyńskiego, ostatniego właściciela radłowskich dóbr, wnuka Henryka Dolańskiego. O tej publikacji wspominał na łamach kwartalnika „Radło” pan Józef
Trytek. Ciekawy artykuł o Henryku Skrzyńskim, wzbogacony wieloma fotografiami ukazał się w „Radle” w 2011
r. W 2019 r. zamieszczono w kwartalniku jego przedruk
wzbogacony aktualizacją autora. Poniżej przedstawiamy
informację zamieszczoną na okładce książki, dotyczącą
samego autora oraz okoliczności powstania publikacji. Informację przetłumaczyła z j. ang. pani Małgorzata Mleczko
– bibliotekarka filii bibliotecznej w Wał Rudzie.
O Autorze
Henryk Skrzyński urodził się w Genui w 1913 roku, gdzie
jego ojciec był konsulem austro - węgierskim. Wykształcony był przez Zgromadzenie Księży Marianów na Bielanach
koło Warszawy. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Tam spotkał Halinę Jamnott, towarzyszkę ze
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studiów prawniczych. Potem, krótko przed wojną, pobrali
się.
Po studiach podyplomowych na Akademii Konsularnej
w Wiedniu i służbie w polskiej kawalerii Henryk, kontynuując rodzinne tradycje, został przeznaczony do kariery
w dyplomacji.
Kuzyn Władysław Skrzyński był ambasadorem w Stolicy
Apostolskiej, a inny krewny hrabia Aleksander Skrzyński
był przez jakiś czas ministrem spraw zagranicznych i premierem Polski.
Inny kuzyn Andrzej Szeptycki był do śmierci w 1944 roku
arcybiskupem
metropolitalnym
w kościele bizantyjskim obrządku
katolickiego na Ukrainie.
Po śmierci dziadków Henryk został
wezwany do przejęcia administracji
rodzinnej posiadłości. Potem wybuchła wojna. Ponieważ przynależał
do jednej z wybitniejszych rodzin
w Polsce, stał się człowiekiem na celowniku. W 1942 roku został aresztowany przez gestapo i wysłany do
obozu koncentracyjnego Auschwitz
– Birkenau, potem Sachsenhausen, gdzie przebywał przez
trzy lata. Powróciwszy do komunistycznej Polski po wojnie został internowany w rosyjskim obozie. Po uratowaniu
żony zza żelaznej kurtyny i okresie pracy jako urzędnik
prawny w Brytyjskim Sądzie Wojskowym, a potem w Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, Henryk wyemigrował do Australii. Przybył do Melbourne w dzień najsłynniejszego w kraju wyścigu konnego, organizowanego
w pierwszy wtorek listopada, tzw. Cup Day w 1950 roku
wraz z żoną i dwoma synami w wieku niemowlęcym. Podobnie jak u wielu innych imigrantów jego wykształcenie
nie było początkowo uznawane, więc nastąpił powolny
proces przemiany z pracownika fizycznego w pracownika administracji. Po zdobyciu kolejnego stopnia naukowego Skrzyński pracował na pół etatu jako wysoki rangą
urzędnik śledczy w urzędzie podatkowym. W swojej pracy
oprócz podstawowych umiejętności posługiwał się biegle
czterema językami.
W obozie koncentracyjnym Auschwitz Henryk bliski
śmierci modlił się do Maryi:
„Moja niebieska Matko, ocal mnie z tego piekła żywego”.
Maryja uratowała go i ta książka została napisana, aby wypełnić przysięgę, którą Henryk złożył Matce Bożej. Książka
w wersji anglojęzycznej dostępna jest w Miejsko – Gminnej
Bibliotece Publicznej w Radłowie i już znalazła swoich odbiorców.
Dziękujemy panu Ireneuszowi Bankowi z Rudki za cenne
dokumenty przekazane do zbiorów biblioteki oraz za życzliwość i współpracę.
Katarzyna Baran
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KOŚCIÓŁ W RADŁOWIE
Fotografie autorstwa
Tadeusza Szydłowskiego
w czasie odbudowy kościoła
po I Wojnie Światowej.
Za udostępnienie
cennych fotografii
dziękujemy bardzo
p. Ireneuszowi Bankowi
z Rudki.

Widok ogólny od południa 1920 rok.
Sklepienie zakrystii 1915 -1918 rok.

Portal główny 1915 -1918 rok.
Widok od południowego-wschodu 1919 rok
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RADŁÓW EDUKACYJNY
Radłów biskupi, Radłów królewski! Jakimi przymiotnika- i społecznym Galicji. Jednym z nich był Franciszek Habumi możemy jeszcze obdarować nasze dumne, historyczne ra, syn kmiecia z Woli Radłowskiej, który jako inspektor
miasto? Wiadomo powszechnie, że już w Średniowieczu szkolny okręgu tarnowskiego i dąbrowskiego, w latach
znajdował się w Radłowie pałac biskupi, posiadający wa- 1877-1884, przyczynił się do utworzenia wielu szkół wiejlory zamku obronnego. Wiemy również, że w tej letniej skich ludowych.
rezydencji nie tylko krakowscy purpuraci odpoczywali, Gorący patriota, powstaniec styczniowy oraz absolwent
ale również, a może przede wszystkim, pracowali, o czym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w latach 1865-1868
świadczą zachowane ważne dokumenty kościelne dato- studiował filologię klasyczną, język polski i język niewane w Radłowie. Gościną w Radłowie nie gardzili nawet miecki znany jest w Radłowie jako autor „Hymnu do św.
wielcy polscy królowie, bywał tu na pewno Władysław Ja- Jana Chrzciciela, patrona kościoła radłowskiego”. Pamięć
giełło i Stefan Batory. Był też Radłów przed
Franciszka Habury uhonorowano w Radłowie
laty e prężnym ośrodkiem edukacyjnym, ale
nadaniem jego imieniem Balkoniku Literackieten fakt nie został jeszcze odpowiednio zbago w bibliotece mieszczącej się w dawnym radany i opisany. Ważna biskupia parafia mutuszu. Wspominając postać „srogiego mistrza”,
siała mieć szkołę parafialną na odpowiednim
jak nazywano pedagoga rodem z Woli Radłowpoziomie, tak aby synowie zarządców i adskiej, przywołajmy ważne wydarzenie sprzed
ministratorów dóbr biskupich, ale również
bez mała 150 laty, jakim było walne zgromai miejscowych chłopów, mogli zdobywać wydzenie członków oddziału Towarzystwa Pekształcenie.
dagogicznego, które odbyło się w radłowskim
O samej szkole niewiele wiadomo, lecz za jej
pałacu dnia 13 października 1878 roku. Jak
istnieniem i poziomem kształcenia przemanapisano w sprawozdaniu „dzień był wtedy
wiają nazwiska radłowian zachowanych na
pochmurny, lecz powietrze spokojne”, kiedy
listach żaków Krakowskiej Wszechnicy z XV
o godzinie 10-tej długi sznur powozów zajechał
Franciszek Habura
i XVI wieku. Znamy też nazwiska wielu rekprzed budynek szkoły, znajdujący się w miejscu,
torów radłowskiej szkoły, zachowane w księgdzie dziś jest przykościelny parking. Gości
gach metrykalnych z XVII i XVIII wieku,
powitała orkiestra oraz śpiew dziatwy szkolnej.
gdzie widnieją jako ojcowie chrzestni. I tak:
Obrady Towarzystwa poprzedzono Mszą Święrektorem szkoły radłowskiej od 1610 roku był
tą sprawowaną w radłowskim kościele przez
Jan Pszonka, posiadał on własny dom, a za
ówczesnego proboszcza ks. kanonika La Croix
swoja pracę otrzymywał od radłowskiego prow koncelebrze z innymi księżmi. Dla zacnych
boszcza 12 florenów polskich. O radłowskiej
gości podwoje radłowskiego pałacu otworzyła
szkole wspominają zachowane protokoły poówczesna właścicielka radłowskich dóbr barowizytacyjne parafii, dowiadujemy się z nich,
nowa Anna Helclowa. Szczegółowy przebieg
że budynek szkoły był dobrze urządzony.
obrad Towarzystwa Pedagogicznego w RadłoKolejnymi rektorami radłowskiej szkoły byli
wie został zamieszczony w tygodniu GwiazSzymon Miłek od 1624 roku, Szymon Brożek
da.1Znamienitych gości przyjęto w Radłowie
do 1643 roku, Stanisław Godkowski do1651
z iście hrabiowską gościnnością, były przemowy i wiele słów wdzięczności oraz wzajemnie
roku, Kazimierz Stołecki do1655 roku, WojBronisław Trzaskowski
okazywanego szacunku. W obradach Towaciech Skrzysewic do 1666 roku, Andrzej Durzystwa Pedagogicznego w pałacu uczestniczykowic do 1667 roku, Jan Selnic do 1646 roku,
Maciej Pachowic do1649 roku, Grzegorz Roszkowski do ło ponad 80-u pedagogów z Tarnowa i okolic ,w tym wiele
1717 roku, Marcin Jeziorski 1688 roku i Tomasz Gradowski pań nauczycielek; ponadto zaproszono liczną grupę księży
oraz przedstawicieli radłowskiej inteligencji. W obradach
do 1728 roku.
Po pierwszym rozbiorze Polski i konfiskacie przez rząd wzięła też udział niemała reprezentacja włościan w liczbie
austriacki radłowskich dóbr biskupich znaczenie Radłowa ok. 20 osób. Zebrani wysłuchali referatu inspektora Frannieco zmalało, ale już w czasie autonomii galicyjskiej po- ciszka Habury dotyczącego najnowszych osiągnieć pedagozycja naszej miejscowości odzyskała dawny blask, stając się giki i metodyki. W sprawach organizacyjnych kierowanie
ważnym ośrodkiem administracyjnym, głównie za sprawą Towarzystwem Pedagogicznym powierzono dyrektorowi
zlokalizowanego tu sądu powiatowego. Ostatnie dekady Bronisławowi Trzaskowskiemu2. Przemawiając w imieXIX wieku to także okres upowszechnienia edukacji wśród
warstwy chłopskiej. Wtedy to też wielu chłopskich synów, 1. „Gwiazda” tygodnik poświęcony sprawom ekonomicznym, nauce
i literaturze, Tarnów 7 grudnia 1878 r.
którym dane było zdobyć wykształcenie, zajmowało zna- 2. Bronisław Trzaskowski herbu Trzaska (1824- 1906) – polski pedagog,
czące stanowiska w życiu politycznym, gospodarczym
językoznawca, badacz języka polskiego.
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niu gospodarzy, zarządca dóbr
radłowskich pan Serwatowski
podkreślił zasługi Towarzystwa
Pedagogicznego dla oświaty ludowej, która ma ogromny wpływ na
wzrost moralności i rozwój cnót
obywatelskich wśród włościan.
Radłowskie dzieci wraz z kierownikiem radłowskiej szkoły panem
Wacławem Jaroschem wręczyły
wieniec z liści dębowych dyrektorowi Franciszkowi Haburze jako
sławnemu rodakowi oraz dyrektorowi Janowi Szubowiczowi3,
który swoją karierę nauczycielską rozpoczął kiedyś w Radłowie.
Dziękując za gościnę w pałacu
w imieniu pedagogów sekretarz Towarzystwa Wójcik wyrecytował specjalnie przez siebie napisany wiersz dedykowany Wielmożnej Pani baronowej Helclowej, który warto przytoczyć, bowiem niepozbawiony jest poetyckiego kunsztu:
Gdyśmy okręgi zasiedli stołu,
Wesoło wznosząc puchary,
Jeśli tu bowiem radzim pospołu,
Z czyjejże ręki te dary?
I z czyjej łaski gościnne ściany
Rozwarły pyszne pałace,
Ażeby poczcić stan zapomniany
I jego uświęcić prace?
Serce i umysł owej istoty
Opiewać w podniosłym rymie,
Byłoby godnem zalet i cnoty,
Co wieńcem zdobią to imię.
Lecz muza z pracą nie idą w parze.
Nie znosi rozsądku chłodu.
Przeto „Bóg zapłać” niosą Ci w darze
Siewcy oświaty narodu.
Hasła, co wieńczą nasze sztandary,
Rozbrzmiały u Twego progu
Hasła to stare, praojców, wiary,
Nauki, pracy, czci Bogu.
Z niemi pospieszym przez trudów drogi
A strzegąc świętego Znicza
Pamiętać będziem ów dzień tak błogi
Co nam Twych darów użycza.
Spotkanie w radłowskim pałacu, choć było niewiele znaczącym wydarzeniem w dziejach oświaty na naszym terenie, to przez swoją symboliczną wymowę zwiastowało niejako późniejsze przeznaczenie tego miejsca dla edukacji nie
tylko Radłowa, ale i całej okolicy.
Utworzone właśnie w tym budynku w roku 1945 Liceum
3. Jan Szubowicz (1813-1894) zasłużony tarnowski dyrektor szkoły, radny
miasta Tarnowa odznaczony krzyżem złotym z koroną.

Budynek Liceum lata 60 - te.

Ogólnokształcące stało się fenomenem rzec można na skalę światową, dając Polsce, a nawet światu, tak wielu ludzi
nauki i życia publicznego. Z murów małej prowincjonalnej
szkoły, by nie rzec szkółki, wyszło przecież wiele znamienitych postaci, że wymienię jedynie dwukrotnego rektora UJ
prof. Franciszka Ziejkę, nuncjusza, a potem prymasa Polski
abp. Józefa Kowalczyka czy też prof. Jana Patułę z Uniwersytetu w Meksyku. Radłów rozsławili również inni przedstawiciele polskiej nauki, którzy swoją edukacje zaczynali
w radłowskim ogólniaku, wśród nich profesorowie krakowskich uczelni Mariusz Maślak, Leszek Mikulski, Władysław Kędzior, Stanisław Brożek, Ewa Danowska, Edward
Mleczko, Władysław Kryzia i wielu innych.
Dziś niestety już tej szkoły nie ma, a pałac widmo czeka na
nowego właściciela i na inne przeznaczenie. To niepowetowana strata dla Radłowa, z której dziś jeszcze niewielu zdaje sobie sprawę. Zniszczona została bowiem lekkomyślnie
piękna tradycja i dorobek wielu pokoleń uczniów i nauczycieli, o rzeczach materialnych, takich jak sprzęt i pomoce
dydaktyczne nawet nie wspomnę. Ci, którzy jak mantrę
przez lata powtarzali, że Radłowowi nie jest potrzebna słaba szkoła pondgimnazjalna, bowiem młodzież zdobywa
wspaniałe wyksztalcenie na poziomie gimnazjum, które
później z powodzeniem kontynuuje w najlepszych szkołach
tarnowskich, byli niestety w wielkim błędzie, choć przyznać się do tego zapewne nigdy nie będą zdolni. Dziś nie
ma w już w Radłowie ani gimnazjum, ani liceum, a kształcenie odbywa się jedynie na poziomie podstawowym. To
czy Radłów zasługuje na coś więcej niż na szkołę trywialną4, daję pod rozwagę decydentom życia publicznego.
Józef Trytek

4.

Szkoła trywialna (od łacińskiego trivialis co oznacza tani,
pospolity, gminny) – w systemie szkolnictwa obowiązującym
w Galicji z czasie rozbiorów szkoła o elementarnym poziomie
nauczania.
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PAMIĄTKOWA
POCZTÓWKA
PAŁAC KLASYCYSTYCZNY
Z POCZ. XIX W.
Za udostępnienie oryginału
cennej pocztówki
dziękujemy bardzo
p. Romanowi Baranowi
z Radłowa.

ran

© Roman Baran
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ANNA MALISZEWSKA
WIĘŹNIARKA RAVENSBRÜCK
Anna Maliszewska, z domu Seremet, urodziła się 14 listopada 1898 r. w Radłowie.
Była córką Andrzeja Seremeta oraz Anny,
z domu Remian. Dzieciństwo i wczesną
młodość spędziła w Radłowie wychowując się wraz z bratem Janem i siostrą Teresą w rodzinnym domu. Potem wyszła za
mąż za Stanisława Maliszewskiego z Zakościela w Radłowie. Do wybuchu wojny
pracowała jako urzędniczka w jednym
ze stołecznych ministerstw. W czasie Powstania Warszawskiego przez cały czas
przebywała w stolicy, dzieląc dramat
mieszkańców bohaterskiego miasta. Po
upadku powstania, a może nawet w czasie jego trwania, znalazła się wraz z innymi warszawiakami w obozie przejściowym zorganizowanym przez Niemców
w Pruszkowie koło Warszawy (Durchgangslager 121). Po
krótkim pobycie w tym obozie, uznana jako osoba zdolna
do pracy, została wraz z grupą kobiet skierowana do obozu kobiecego Ravensbrück. Lager dla kobiet Ravensbrück
w Brandenburgii składał się z wielu mniejszych podobozów. Umieszczona w jednym z nich pracowała w fabryce
amunicji umieszczonej w halach fabrycznych wykutych
w solnych skałach. Warunki pracy były katorżnicze, więźniarki pracowały po kolana w lodowatej wodzie po 12 godzin dziennie. W obozie panował głód i choroby, śmiertelność wśród kobiet była bardzo duża. Niemcy, w obawie
przed zbliżającym się frontem, zimą 1945 roku przenieśli
fabrykę w okolice Lipska, a wraz z nią i polskie więźniarki.
W ten oto sposób Anna Maliszewska trafiła do obozu w pobliżu Lipska, który stanowił jeden z podobozów Buchen-

waldu. 11 kwietnia 1945 roku obóz został
wyzwolony przez 3. armię amerykańską.
Licząca wtedy 47 lat Anna Maliszewska
odzyskała wolność, ale już nigdy nie odzyskała utraconego w niemieckich obozach koncentracyjnych zdrowia. Ostatnie
lata swojego życia spędziła w Radłowie,
gdzie zamieszkała z rodziną swojego
brata przy ul Woleńskiej. Gdy była już
bardzo chora, znalazła dla siebie miejsce
w DPS Wietrzychowice, gdzie zmarła 24
kwietnia 1981 roku. Ponieważ była wtedy wdową i nie miała dzieci, pochowana
została przez rodzinę swojego brata na
cmentarzu parafialnym w Radłowie.
Józef Trytek

Dziękuję panu prokuratorowi Andrzejowi Seremetowi i jego mamie za pomoc w zebraniu
powyższych informacji oraz udostępnienie fotografii.
Jednocześnie zwracam się z gorącą prośbą do krewnych i znajomych byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów o przesłanie
informacji i fotografii na adres Radła lub mój osobisty:
jtrytek@op.pl, ewentualnie o kontakt telefoniczny:
516 121 108. Chciałbym bowiem podjąć próbę napisania szerszej pracy na temat martyrologii mieszkańców Radłowa i okolic z okresu II wojny światowej.
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SYRIA - HISTORIA - LEGENDA - MITY
Drogi czytelniku, nie napiszę tutaj
przewodnika turystycznego po Syrii. Opowiem tylko o najciekawszych
miejscach , które miałem okazje zobaczyć. Tak się składało, że podczas
załatwiania służbowych obowiązków
zwiedziłem kawał arabskiego świata.
Poznałem fascynującą historię ,zwiedziłem dużo zabytków, usłyszałem
wiele ciekawych historii o początkach
chrześcijaństwa, a także dużo ciekawych mitów i legend o tym rejonie
świata.
Syria, położona nad morzem Śródziemnym w Azji Mniejszej, graniczy
z Libanem, Izraelem, Jordanią, Irakiem i Turcją. Jej główna rzeka to Eufrat, druga rzeka to Barada wypływa
z gór Antylibanu, płynie przez Damaszek i zanika na pustyni Syryjskiej. Rzeka Orontos wypływa z Libanu, płynie przez Homs, Antiochię i wpada do
Morza Śródziemnego. Na granicy z Izraelem leżą wzgórza
Golan na wysokości od 950 do 1200 m.n.p.m. Góra Hermon 2814m. to najwyższy szczyt gór Antylibanu. Jak głosi
legenda, to z tej góry pan Jezus wstępował do nieba. Syria
posiada ustrój republikański, rządzona jest przez Patrię
BAAS, zamieszkała przez 8,5 miliona mieszkańców, 87%
ludności to Arabowie. Pozostali mieszkańcy to; Kurdowie,
Ormianie, Turcy, Żydzi. Posiada bardzo słaby przemysł,,
ale za to bardzo dobre drogi i tylko dwie linie kolejowe.
W starożytności – Syria to granica imperium Asyrii i Babilonii, mieściły się tu największe ośrodki kultury i cywilizacji w historii ludzkości. Rzymianie nazywali ją Arabią
Szczęśliwą. W siódmym wieku odbita przez Arabów z rąk
Bizancjum, nastaje dynastia Kalifów- Omajadów. W wieku
dwunastym następuje inwazja krzyżowców, duże wpływy
Turków Osmańskich, a w dwudziestym wieku zostaje kolonia francuską. Tyle w dużym skrócie o historii tego ciekawego kraju.
Dalsza część mojego opowiadania to mit wpleciony w historię i legendę. Oczywiście, powiem tu o najciekawszych
miejscach, z jakimi miałem okazję się zapoznać.
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DAMASZEK – stolica Syrii, około miliona mieszkańców, ta liczba jest płynna ze względu na dużą migrację
ludności, zwłaszcza z rejonów konfliktów, przedmieścia
zamieszkiwała duża liczba uchodźców. Co najwięcej fascynowało moją ciekawość, to duża liczba wspaniałych
meczetów, plac targowy, grobowiec Jana Chrzciciela.
Antoni Kurtyka
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NIEDALEKO DAMASZEK

W BŁĘKITNYM CHEŁMIE, POD BŁĘKITNA FLAGĄ
Moją przygodę z konfliktem arabsko-izraelskim rozpocząłem w 1979, a zakończyłem w 1980 roku w PWJS*. Była to
ONZ – towska misja pokojowa na Wzgórzach Golan. Konflikt arabsko-żydowski toczy się praktycznie od 1946 roku.
Wyżyna Golan to rejon Genezaret i północnej Galilei. Stolicą tego regiony jest miasto Qneytra, zamieszkiwało je 70
tyś. mieszkańców. W 1967 roku zostało zajęte przez Izrael,
a w1973 roku Izrael zajmuje terytorium Syrii do miejscowości Saasa, to jest 40 km od Damaszku. Następnie wycofując
się z tego rejonu zrównał miasto z ziemią. Sześć lat później,
po odparciu ataku sił pancernych Syryjczyków, wyżyny
strzegły siły ONZ w tym Polacy UNDOF do 2009 roku.
Kiedy zwiedzałam to miasto, natychmiast skojarzyłem
to z ruinami Warszawy po
wojnie, nie spotkałem tam
ani jednego mieszkańca.
Konflikt ten trwa po dzień
dzisiejszy. Jesienią 1979 roku
czarterowym
samolotem
wystartowaliśmy z Warszawy. Początkowo sam lot
przebiegał pomyślne i w luźnej wojskowej atmosferze
upływała nam kilkugodzinna podróż. Może jeszcze nie
do końca docierała do nas
świadomość, że udajemy się
w rejon zbrojnego konfliktu.
Miny nam dopiero trochę
zrzedły, kiedy dolecieliśmy do Bejrutu. Już nad Morzem
Śródziemnym kapitan samolotu ostrzegł nas, że w rejonie
Bejrutu jest ostrzał artyleryjski. Rzeczywiście dostrzegliśmy w dole błyski pocisków i samolot skierowano ponownie nad morze Śródziemne w kierunku Turcji i Iraku.
Wesołe towarzystwo zamilkło już do samego Damaszku,
zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że nie lecimy na ćwiczenia
na poligonie. Z powodu wydłużonego lotu do naszego obozu w strefie buforowej, między Izraelem a Syrią, dotarliśmy
o trzeciej nad ranem, a transport naszego sprzętu i żołnierzy zapewnili nam żołnierze z Austrii, którzy wcześniej dokonali wymiany swoich ludzi. My natomiast zapewnialiśmy
im transport, podczas gdy u nich następowała wymiana.
Pierwsze wrażenie jakie odniosłem po wyjściu z samolotu,
to ogrom lotniska, wokół pusta, pozbawiona jakiekolwiek
roślinności okolica, panujący nieład i zapach kawy z zielem potocznie zwanym helem, (do dzisiaj nie wiem co to za
zioło, ziarna podobne do jęczmienia, ale kawa bardzo była
smaczna), który zalegał cały teren. Zakwaterowani byliśmy
w betonowych – można powiedzieć - bunkrach oraz kilku barakowozach. Jako dodatkowe zabezpieczenie, obok
domków, były wybudowane schrony przeciwartyleryjskie.

Były to betonowe silosy obłożone skałami i każda zmiana
dokładała kolejne stosy kamieni , budując prawdzie fortece.
Dlaczego? Bo na jednej z pierwszych zmian przypadkowy pocisk spadł na nasz obóz. W skład naszej jednostki
wchodzili; kierowcy, w większości podoficerowie zawodowi, saperzy, łącznościowcy, personel medyczno-laboratoryjny, sztab, mechanicy , żandarmeria wojskowa kucharze,
no i oczywiście nieodzowny, jak w takich przypadkach,
zastępca dowódcy do spraw politycznych. Strefa buforowa
ciągnęła się od Libanu, wzdłuż granicy z Izraelem, po Jordanię. Był to umowny pas ziemi niczyjej, na której stacjonowały nasze wojska. Po stronie Izraela miały swoją bazę
Canllog i Finbat, a po stronie syryjskiej Ausbat i Pollog (nazewnictwo angielskie). Wzdłuż
granicy były rozmieszczone
posterunki wojskowe, składające się z kilku żołnierzy,
przeważnie fińskich i austriackich, którzy pełnili tygodniowe zmiany. Naszym
zadaniem było zaopatrywanie
tych posterunków w wodę,
żywność, sprzęt kwaterunkowy i inne niezbędny rzeczy
do pełnienia służby. Posterunki były rozmieszczone co
kilka kilometrów, tak aby za
pomocą lornetki można było
swobodnie obserwować teren
między posterunkami. Pozwalały na to warunki terenowe,
pustynny niezadrzewiony ani niezarośnięty krzewami teren, pozwalał z umieszczonych na wzniesieniach posterunków i wieżyczek obserwacyjnych penetrować duży obszar
terenu. Wodę czerpaliśmy ze studni głębinowej, ulokowanej w naszym obozie, prąd dostarczały nam polowe agregaty prądotwórcze. Najwięcej pracy mieli saperzy, którzy
codziennie udawali się na rozminowanie terenu, a konieczność tego wymagała, zwłaszcza obok posterunków obserwacyjnych i dojazdu do nich. Arabowie mieli swój sposób
na rozminowanie terenu. Pędzili przed sobą stado baranów,
a Arab szedł z tyłu z pieskim. Kiedy następowało głośnie
bum, piesek podbiegał ,za nim podchodził Arab, zarzucał
baranka na plecy i wędrował dalej, przy najbliższej okazji
go zjadał. To nie jest dowcip. Pewnego poranka staliśmy
z kolegą obok domku, widząc takie zjawisko, zdziwieni
byliśmy, po jaką cholerę pchają się na teren zaminowany,
który był wyraźnie oznakowany. Była w tym jednak pewna
logika. Na terenie zaminowanym pozostawały jeszcze jakieś suche kępki roślin, po wiosennym rozkwicie, oni w ten
sposób dokarmiali zwierzęta, innego sposobu nie mieli.
Kierowcy też nie próżnowali, bo praktycznie codziennie
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istniała potrzeba dowozu wody, żywności, lub wyjazdu po
zaopatrzenie do Kanadyjczyków do Izraela, gdzie mieściła
się gówna baza zaopatrzeniowa w żywność, sprzęt kwaterunkowy albo do kontrahentów izraelskich lub syryjskich.
Medycy też mieli co robić. Upierdliwym stworkiem była
ameba, ten pierwotniaczek dosyć często atakował naszych
żołnierzy i medycy mieli z nim zajęcie. Kłopotliwa była tez
duża ilość skorpionów, węży, żółwi i wszelkiego robactwa.
Wciskało się ono wszędzie, w każdą szczelinę,
rano dokładnie sprawdzaliśmy buty. Osobiście
miałem przypadek, że pewnego ranka skorpionik usadowił się w moim trzewiku. Natomiast
węże i żółwie nocą wychodziły wygrzewać się
na drodze( noce były bardzo zimne) w dzień
siedziały pod kamieniami. Ponieważ kierowcy
wyjeżdżali bardzo wcześnie rano, za chłody,
potem upał był nieznośny, w światłach reflektorów nie widzieli pełzających po jezdni stworzeń i po powrocie do bazy samochód podlegał
całkowitej kąpieli. Tym bardziej, że samochody
były wymalowane na biało i krew dokładnie
robiła z samochodu biało-czerwoną flagę, a na
wałach napędowych dokładnie nawijały się dorodne węże, które trzeba było zwyczajnie odcinać ostrym narzędziem. Zdarzył się też przypadek pokąsania Austriaka przez węża, dokładnie
nie bardzo wiedzieliśmy, co to był za gatunek.
Chłopak konserwował pompę przy studni głębinowej i ten go capnął. Niewiele myśląc złapał
węża i przybiegł z nim do naszego lekarza, gdzie
udzielono mu pomocy i chłopakowi na szczęście
nic nie było. Niestety nie dowiedzieliśmy się, co
tak naprawdę był to za gatunek. Kiedy pytaliśmy
miejscowych Arabów tylko wznosili ręce do
góry i lamentowali oj mister, bąs, bąs i tyle dowiedzieliśmy się o wężach. Dużym problemem
były też uciążliwe wiatry zwłaszcza w rejonie
Golanu, który złośliwie przezywaliśmy Golda
Mejer, od nazwiska premier Izraela.
My jako obserwatorzy nie braliśmy bezpośredniego udziału w starciach, do tych dochodziło
na pograniczu Libanu i w strefie Gazy. Byliśmy
tylko przygotowani do obrony w razie bezpośredniego ataku na nasz obóz. Tylko nocami
obserwowaliśmy, jak w tych rejonach pociski i rakiety
rozświetlały niebo. A tak naprawdę, to w naszej strefie buforowej nie dopuszczono do starć. O ile strona izraelska
była dosyć cierpliwa, o tyle Arabowie wykazywali dużą
aktywność. Nocami w rejon strefy zwozili czołgi, działa,
dokładnie maskowali je kamieniami, w ciągu dnia wykrywali to nasi obserwatorzy i musieli to usuwać. Niestety
taka zabawa trwała na okrągło. Co kilka dni scenariusz się
powtarzał tylko w innym rejonie. Syryjczycy prowokowali
też Izraelczyków lotnictwem. Podlatywali swoimi Migami
pod granicę, co natychmiast wywoływało reakcję drugiej
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strony i tak się przeganiali miedzy górami Antylibanu, aż
pewnego razu jeden Arab oberwał i spadł gdzieś w górach
tylko dostrzegliśmy kłęby dymu. Jeśli chodzi o naszą strefę, to muszę przyznać, że udało nam się zapobiec jakiemukolwiek konfliktowi.
Syria to kraj olbrzymich kontrastów, tak jak cały rejon
Bliskiego Wschodu. Przy okazji mogłem zaglądnąć do Jordanii i Libanu. Napotykałem tam prawdziwe bogactwo,

a z drugiej strony biedę z nędzą, która tu dominowała.
W miastach, takich jak Damaszek, Aleppo, Palmyra, czy
innych większych miastach, napotykałem wspaniałe pałace, meczety, willowe dzielnice. Przedmieścia tych miast
były zdominowane przez biedotę. Gliniane lepianki, szałasy, namioty utkane przeważnie z wielbłądziej sierści
lub po prostu sypialnie w jakimś starym rozsypującym
się wraku pojazdu. Głodne i zaniedbane dzieci to był widok, jak na tamte warunki normalny. Ot, chociażby takie
przykłady. Dzieciaki na widok zatrzymującego się naszego
samochodu, natychmiast podbiegały i wrzeszczały w nie-
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bogłosy, Bolanda giw mi bakszysz (pisownia fonetyczna),
co oznaczało, aby im coś dać. Najczęściej prosili o wojskowe trampki, ale nie pogardzili też konserwą, czy groszem. Kiedy na targu dałem im parę centów, natychmiast
kupili sobie marchewki i łapczywie zjedli. Innym razem
na pograniczu Libanu i Syrii w górzystym terenie ,na wysokości około tysiąca metrów n.p.m., jadąc na posterunek
z zapasem żywności do Finów napotkaliśmy kilkuletniego
chłopca, na bosaka stojącego
w mokrym śniegu w samej koszuli, wyciągającego błagalnie
rękę .Takiego widoku żadne ojcowskie serce nie wytrzymało.
Zatrzymaliśmy się i z naszych
zapasów daliśmy mu kilka jajek, konserwę, jakieś owoce.
Chłopiec natychmiast złapał
jajko i usiłował go zjeść wraz ze
skorupką. Po chwili, nie wiadomo skąd, pojawili się starsi
chłopcy i wszystko mu zabrali. Wtedy zabraliśmy go do
kabiny, dostał naszą kanapkę,
a kiedy łapczywie jadł, ubraliśmy mu spodnie od wojskowego dresu. Były trochę za duże
, ale podwinęliśmy nogawki,
związali w pasie jakimś sznurkiem i tak go wyprawiliśmy do
domu. Dres służył kierowcy
jako kombinezon podczas naprawy samochody, co prawda
był ubrudzony smarami, ale to
mu nie przeszkadzało. Następnym razem dostał trampki,
wojskowe podkoszulki i kilka
starych wojskowych ciuchów.
Zaobserwowałem tam też ciekawe zjawisko – otóż tam
nie było śmieci. Puszki metalowe, szkło wyzbierały dzieci,
kartony i plastikowe butelki też ,reszki odpadków zjadały
kozy. Panowała pod tym względem idealna czystość, jedynie co było wszechobecne to kurz, pył, piach. Na wysypiskach śmieci też nie mieli problemów z ich utylizacją. Jak
tylko podjechał nasz samochód ze śmieciami, nawet nie
zdążyliśmy wysypać, bo już kilku Arabów było na skrzyni.
W ciągu kilku minut, posortowali wszystko, ale to dosłownie wszystko, obierki, łupinki, zjadły kozy pozostawała tylko gdzieniegdzie mokra plamka.
Jak wiadomo, w tamtym rejonie jednym z podstawowych
problemów jest brak wody. Toteż Arabki wiedząc o tym
doskonale, że wozimy wodę, całymi porankami wystawały
przy drodze z puszkami na głowach, oczekując na cysternę w białym kolorze. Jeździły z wodą też inne cysterny, ale
u tamtych musiały już płacić. My dawaliśmy im za darmo,
jeśli tyko uzupełniliśmy zapasy na posterunku, wracając

do bazy, resztki wody pozwalaliśmy im wyczerpać z cysterny do końca. Mieliśmy przy tym trochę ubawu, bo podczas
napełniani puszek i baniek, między Arabkami dochodziło
do kłótni, a nawet bójek, zdarzało się, że musieliśmy interweniować. W tamtym rejonie świata dominuje pustynny
teren. Skały, piach i pył, częste zjawisko to burze piaskowe, należące do bardzo nieprzyjemnego wybryku natury.
Pył wciska się wszędzie, w najmniejsze szczeliny i na nic
się zdało najbardziej solidne
uszczelnianie okien i drzwi,
po burzy wszędzie było go
pełno, nawet zgrzytał w zębach. Jedynie zimą i wczesną wiosną czasem popadał
deszcz, wtedy ożywały małe
strumyczki, końcem lutego
i w marcu zakwitała pustynia. Przez kilkanaście dni
dywan kwiatków pokrywał
całe połacie pustyni, jak
u nas krokusy na halach.
W kwietniu było po wszystkim, pustynia żółkła, szarzała, aż zrobiła się brązowa.
To czego nie zjadły baranki,
dokończyła szarańcza.
Przykrym zjawiskiem był
brak szacunku i dyskryminacja kobiet, które nie tylko
opiekowały się dziećmi, ale
ciężko pracowały. Jeśli już
uprawiali jakiś zagonek ziemi, to tylko kobiety i dzieci
pracowały pochylone nad
uprawą. Arab siedział w cieniu. Z baniakami na głowach
wędrowały do odległych
punktów czerpania wody. Podróżując, Arab siedział na
osiołku, a dzieci i kobiety maszerowały za nim. Czy to na
plaży nad morzem, czy w ogrodzie, kobiety i dzieci siedziały osobno, a mężczyźni osobno. Dla nas Europejczyków
początkowo był to widok szokujący. Po kilku miesiącach
tamte obyczaje i praktyki już nam spowszedniały i uznawaliśmy je za normalne. Mieliśmy też okazję poznać kawał
arabskiego świata. Tak się składało, że w piątek Arabowie
mieli swoją „niedzielę”, sobota była u nas dniem wolnym
od pracy, podobnie jak niedziela. Toteż mieliśmy czas na
zwiedzanie czy wizyty towarzyskie u polskich budowlańców w miesicie Tartus nad morzem, gdzie budowali dla
Arabów fabryki. Ale o historii i zabytkach opowiem następnym razem.
*PWJS – Polska wojskowa jednostka specjalna.
Antoni Kurtyka
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SZCZEPAN URBANEK

DLA NIEPODLEGŁEJ WALCZYŁ, SŁUŻYŁ I PRACOWAŁ
Sto lat temu Polska stoczyła bitwę, od
której, zdaniem historyków, zależał
los Europy i świata1. Armia Czerwona pod wodzą komisarza wojny Lwa
Trockiego zamierzała przejść po trupie Polski, aby połączyć się z ruchami
rewolucyjnymi w Niemczech2. Dziś
o tym nie pamiętają elity Unii Europejskiej, ale to właśnie Polska ochroniła cywilizację europejską od zagłady barbarzyńców. Było to możliwe
dzięki temu, że do walki ruszył cały
naród, wszystkie grupy i warstwy
społeczne. Za wyjątkiem komunistów, wszystkie partie polityczne zaniechały sporów i zjednoczyły się pod
wspólnym sztandarem walki z czerwoną zarazą.
Wśród tych, którzy walczyli w Bitwie
Warszawskiej oraz z i innych starciach militarnych podczas wojny z bolszewikami, było wielu Radłowian. Dokładnie ilu,
nie wiadomo. Potrafimy wymienić zaledwie
kilka, może kilkanaście nazwisk3, reszta jest
kompletnie zapomniana, a o heroicznych
czynach naszych rodaków nie wiedzą nawet
ich bliscy krewni. Aby zmazać przynajmniej
częściowo grzech niepamięci, chciałbym
przybliżyć czytelnikom Radła postać Szczepana Urbanka, o którym opowiedziała mi
jego córka, pani Maria Bogusz, dzieląc się
przy tym rodzinnymi pamiątkami, które
ilustrują ten tekst.
Szczepan Urbanek urodził się w Radłowie
w roku 1901 jako syn Józefa i Marii z domu
Kuklewicz. Nie miał łatwego dzieciństwa,
bowiem gdy miał zaledwie siedem lat, zmarła
jego mama, a zanim przestał być dzieckiem,
wybuchła I wojna światowa, przynosząc ogrom zniszczeń
w jego rodzinnej miejscowości. Edukacja, jaką wyniósł
z rodzinnego domu i radłowskiej szkoły ludowej, pozwoliła
mu jednak patrzeć szeroko na świat. W dorosłość wkraczał
1 Bitwa Warszawska jest uznawana za osiemnastą decydująca bitwę w dziejach
ludzkości.
2 Lew Trocki (właściwie Lejba Dawidowicz Bronsztejn) uważał, że rewolucja
może się udać jedynie w skali globalnej. Działania rewolucji w jednym kraju
miały stać się czynnikiem wpływającym na rewolucje w innych państwach,
stąd też jego determinacja w przenoszeniu rewolucji na ostrzach bagnetów
do Europy.
3

Nazwiska i biogramy uczestników wojny polsko- bolszewickiej można
znaleźć w książce Józefa Trytka Radłowskie drogi do Niepodległości.
Najgłośniejsze z tych nazwisk to: Kazimierz Tumidajski, Józef Grudzień,
Józef Krawecki, Paweł Krawecki, Józef Białek, Jan Sokulski itd.
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w niepodległej Ojczyźnie, której byt
państwowy tak szybko został zagrożony.
Lato 1920 roku zapowiadało się wyjątkowo gorące i to nie tylko przez
wzrost temperatury powietrza, w którym coraz bardziej czuć było nieprzyjazną woń ze wschodu. Wojna Polski
z Rosją bolszewicką przybierała niepomyślny dla naszej Ojczyzny obrót, a w kraju panował strach, który
potęgowała niestabilność polityczna. Dopiero powołanie 24 lipca 1920
Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa ustabilizowało sytuację.
W „Odezwie do Braci Włościan”
premier z Wierzchosławic zwrócił się
do chłopów tymi słowami: „Gdyby

Dokument uprawniający do prowdzenia
pojazdów wojskowych

zaszła taka potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie, bo lepsza nawet śmierć niż życie w kajdanach, lepsza
śmierć niż podła niewola. Precz z małodusznością, precz ze
zwątpieniem. Ludowi, który jest potęgą, wątpić nie wolno,
ani rezygnować nie wolno! Trzeba ratować Ojczyznę, trzeba jej oddać wszystko – majątek, krew i życie, bo ta ofiara
stokrotnie się opłaci, gdy uratujemy państwo od niewoli
i hańby”. Te słowa trafiły do serc młodych ludzi, a zwłaszcza mieszkańców Ziemi Tarnowskiej. Wielu z nich, zgłosiło się do utworzonej nieco wcześniej, bo 8 czerwca Ochotniczej Armii Józefa Hallera, wśród nich był także Szczepan
Urbanek.
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Gotowość do obrony Ojczyzny zadeklarowała młodzież
gimnazjalna ze wszystkich szkół w Małopolsce4. Wśród
tarnowskich gimnazjalistów, którzy zgłosili się na ochotnika do wojska, był kuzyn Szczepana Urbanka Zygmunt,
syn Leopolda. Patriotyczny zryw młodych Polaków miał
wszelkie znamiona „pospolitego ruszenia”, zresztą taki był
zamysł generała Hallera, który wzorem hetmanów I Rzeczypospolitej zaapelował do społeczeństwa: „Kto ma u siebie broń, kto ma konia i siodło, niechaj stanie z tem, co
ma. Niech szlachetne współubieganie się o pierwszeństwo
będzie miarą spełnionego obowiązku, miarą gorącej miłości ojczyzny”. Ochotników z Tarnowa i okolic umieszczono w koszarach 16 pułku piechoty i poddano krótkiemu
przeszkoleniu wojskowemu. Zaledwie po kilku tygodniach
zasadnicza część sformułowanego batalionu ochotniczego
z Tarnowa zasiliła wyczerpany walkami odwrotowymi 16
pułk piechoty, co nastąpiło
w przededniu Bitwy Warszawskiej. Dzięki determinacji i woli walki wszystkich
Polaków, zarówno oficerów,
jak i zwykłych szeregowców,
15 sierpnia 1920 roku ofensywa Armii Czerwonej została
zatrzymana i nastąpił jej odwrót. W pogoni za bolszewikami Polacy stoczyli wiele
mniejszych bitew i potyczek, niektóre z nich
były bardzo krwawe. Początkiem września
ochotnicy z Tarnowa, wchodzący w skład 16
pułku piechoty, zostali zaatakowani znienacka przez słynącą z okrucieństwa konnicę Siemiona Budionnego w okolicach Firlejówki5.
Podczas tego ataku poniósł śmierć Zygmunt6,
więcej szczęścia miał Szczepan Urbanek, któremu udało się wrócić do domu całym i zdrowym.
Udział w wojnie obronnej 1920 roku, jako ochotnika, nie oznaczał dla Szczepana Urbanka zakończenie służby wojskowej. Po wojnie powołany został, jak każdy rekrut, do odbycia służby zasadniczej.
Służył w 5. Dywizjonie Samochodowym w Krakowie. Początkiem lat dwudziestych w Wojsku Polskim nie było jeszcze wojsk zmechanizowanych, dywizjony samochodowe
były przypisane do pułków kawalerii jako formacje wspomagające. W wojsku zdobył uprawnienia do prowadzenia
samochodów ciężarowych oraz uzupełnił wyksztalcenie,
ułatwiło mu to znalezienie dobrej pracy w cywilu.
W roku 1927 zapadła decyzja o budowie pod Tarnowem
wielkiego kombinatu przemysłu chemicznego, była to jed-

Plakat propagandowy zachęcający
do wstępowania do Armii Ochotniczej
oraz sztandar i odznaka
Armii Ochotniczej.

Z trzech tarnowskich szkół średnich zgłosiło się około 170 uczniów.

na z większych inwestycji przemysłowych II
RP. Zarówno przy budowie Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach, jak
i po jej uruchomieniu, potrzeba było wykwalifikowanych pracowników, w tym rzecz oczywista kierowców samochodów ciężarowych.
Uprawnienia zdobyte w wojski umożliwiły Urbankowi zatrudnienie w fabryce, niebawem zdobył także uprawnienia
cywilne do prowadzenia pojazdów zarówno samochodowych, jak i szynowych. W tamtych czasach praca w fabryce była ogromną nobilitacją, zaszczytu tego dostępowali
nieliczni7. Zatrudnienie w państwowej fabryce dawało poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, niestety wybuch wojny
przekreślił to wszystko. Jako żołnierz rezerwista Szczepan
Urbanek został zmobilizowany do oddziałów Obrony Cywilnej, chroniącej fabrykę przed bombardowaniem. Pierwsze dni września były dla niego szczególnie dramatyczne,
w domu w Radłowie pozostawił żonę w ciąży oraz kilkuletniego synka Stanisława, a sam musiał pozostać w fabryce.
Po klęsce wrześniowej administrację nad zajętymi terenami
przejęli Niemcy. Niebawem uruchomiono fabrykę Związ-

5

Wieś na Ukrainie w obwodzie Lwowskim.

6

Wśród poległych zidentyfikowany jest Józef Urbanek uczeń klasy VII nie
wykluczone, że tu chodzi o ta samą osobę!

7

4

Z Radłowa zatrudnienie w Mościcach znalazło zaledwie kilka osób,
wśród nich obok Szczepana Urbanka byli to na pewno: Paweł Patulski,
Józef Wójcikowski, Andrzej Stelmach i Władysław Stelmach.
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ków Azotowych w Mościcach w oparciu o przedwojenną kadrę inżynieryjną
i pracowniczą. Początkowo w fabryce,
którą Niemcy nazwali „Stickstoffwerke
Moscice”, podjął pracę Szczepan Urbanek, ale przy pierwszej sposobności
zwolnił się z zakładu i wrócił do Radłowa. Po pierwsze nie chciał pracować dla
okupanta, a po wtóre musiał zająć się rodziną. Czasy były niespokojne, wojenne;
w jego domu kwaterowali Niemcy. Podjął prace w gospodarstwie, za zaoszczędzone pieniądze dokupił trochę gruntu
i konia. W ten sposób z kierowcy pojazdów mechanicznych przekwalifikował
się na rolnika. Po zakończeniu wojny już
do pracy w fabryce nie powrócił, choć
mu to wielokrotnie proponowano. Pracował na roli i z tej pracy utrzymywał
Przedwojenne prawo jazdy Szczepana Urbanka.
rodzinę. Jako rolnik przetrwał stalinowskie czasy walki z kułakami i obowiązkowe dostawy zostawiając po sobie dobrą pamięć tych, którzy go znali
za Gomułki. Dzięki pracowitości powodziło mu się nieźle, i szanowali. Dla Polski żył i pracował, a kiedy trzeba było,
pracował nie tylko w swoim gospodarstwie, ale i pomagał walczył, nie szczędził dla niej swego potu, a nawet krwi.
innym. Z jego życzliwej pomocy przy pracach polowych,
Józef Trytek
wykonywanych zaprzęgiem konnym, korzystali także moi
rodzice, których darzył przyjaźnią. Zmarł w wieku 75 lat,

Dyplom ukończenia kursu kierowców
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Szczepan Urbanek wśród żołnierzy swojej kompani w pozycji lezącej drugi od prawej u dołu fotografii.

Szczepan Urbanek, jako rezerwista w trzecim rzędzie od góry, pod środkowym oknem.
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W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE
KS. LUDWIK PILCH, RADŁOWSKI WIKARY
W czasach gdy o księżach mówi się i pisze zazwyczaj źle,
warto wspomnieć również i o tych kapłanach katolickiego Kościoła, którzy do końca pozostali wierni swojemu
powołaniu. Nasza parafia miała ich wielu. Jedni pracowali
tu przez lata, jak chociażby proboszcz Wojciech Kornaus,
inni, jak ks. Ignacy Zoń, zaledwie kilka miesięcy, ale wszyscy oni swoją świętością uświęcili ten nasz kawałek radłowskiej ziemi. Dziś czytelnikom Radła chciałbym przybliżyć
postać ks. Ludwika Pilcha, który posługę duszpasterska
w radłowskiej parafii pełnił zaledwie dwa lata. Było to tuż
przed wybuchem I wojny światowej i w czasie jej trwania,
a dokładnie w latach 1913-1915. Potem posługiwał w bardzo
wielu miejscowościach, aż w końcu podobnie jak radłowski
wikary Józef Jurkowski, został zamordowany przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.
Ludwik Pilch urodził się 6 sierpnia 1883 roku w pobliskiej
Bielczy, był więc poniekąd naszym krajanem. Jego ojciec
Stanisław wraz z matką Agnieszką z domu Wolnik utrzymywali się z pracy na roli. Choć byli ludźmi biednymi udało im się wykształcić syna, który, po ukończeniu ludowej
szkoły w Bielczy, dzięki nim mógł się dalej uczyć w tarnowskim gimnazjum. Studia teologiczne odbył w seminarium
w Tarnowie, a po ich ukończeniu przyjął świecenia kapłańskie z rąk biskupa ordynariusza Leona Wałęgi w dniu 29
czerwca1910 roku. Jego pierwszą parafią była Królówka,
gdzie rozpoczął posługę duszpasterską 1-go sierpnia tego
samego roku. Od maja roku następnego pracował w parafii
w Szczucinie.
Do Radłowa trafił 1 marca 1913 roku i przy boku radłowskiego proboszcza Antoniego Kmietowicza pełnił posługę kapłańską przez ponad dwa lata, bo do 1 sierpnia 1915
roku. Był to dla naszej parafii bardzo trudny czas. W wyniku działań wojennych, jakie miały miejsce na naszym
terenie od listopada 1914 roku aż do maja 1915 roku, całkowitemu zniszczeniu uległ historyczny kościół parafialny
w Radłowie. Ludność parafii została ewakuowana z linii
frontowej, a radłowscy księża znaleźli schronienie na plebani w Borzęcinie. Wikary Ludwik Pilch przy boku proboszcza Kmietowicza znosił trudy wojennej poniewierki
i dzielił jego troskę o życie i zdrowie parafian, starając się
nawet w tych strasznych miesiącach pełnić swoją misję
duszpasterską. Pomagał także starszemu i schorowanemu
proboszczowi w prowadzeniu spraw parafialnych.
Nabyte doświadczenia administrowania w Radłowie
mógł potem z powodzeniem wykorzystać na przydzielonej w 1915 roku placówce w Żegocinie. Działania wojenne wzdłuż linii frontu, która przebiegała przez tarnowską
diecezję, poczyniły ogromne zniszczenia materialne; spalonych lub uszkodzonych zostało bardzo dużo kościołów
i parafialnych zabudowań. Do odbudowy infrastruktury
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kościelnej brakowało sprawnych administratorów. Ksiądz
Ludwik Pilch po roku pracy w Żegocinie objął administrację w Wilczyskach, potem pracował w Siedliskach - Bogusz,
Rożnowie, Korzennej, Rajbrocie i Strzelcach Wielkich.
Proboszczem został 1 czerwca 1924 w parafii w Mędrzechowie. W dwudziestą rocznicę rozpoczęcia posługi kapłańskiej, a mianowicie 1-go sierpnia 1930 roku wstąpił
do księży filipinów1. Będąc w Oratorium św. Filipa Neri
pracował w parafii Studzianna w gminie Poświętne w województwie łódzkim, pełniąc jednocześnie funkcję kapelana Wojska Polskiego i jako kapelan wziął udział w wojnie
obronnej. Po klęsce wrześniowej w 1939 r. pracował przez
pewien czas w Oleksińcu w dekanacie krzemienieckim, ale
gdy to tylko stało się możliwe, wrócił do Studziannej, gdzie
był proboszczem od roku 1936.
W czasach okupacji niemieckiej działał w konspiracji.
W dniu 7 sierpnia 1943 roku gestapo przyjechało do Studziannej ponoć po to, aby aresztować wikarego ks. Ludwika Muchę2, ale był on już dawno w partyzanckim oddziale
Hubalczyów, więc aresztowano proboszcza parafii Ludwika Pilcha. Wywieziono go do więzienia w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie był torturowany, lecz nie wydał nikogo.
W odwecie, zaraz po brutalnym śledztwie, Niemcy wysłali go do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Tam stał
się dla oprawców numerem: 137707. Jako ksiądz katolicki
w piekle obozowym mógł przetrwać zaledwie kilka tygodni, ale dzięki hartowi ducha mężnie znosił cierpienia obozowego życia przez kilka miesięcy. Jak podają dokumenty,
do obozu trafił 23 sierpnia 1943 roku, a zmarł w wycieńczenia, głodu i chorób 3 grudnia tego samego roku. Żył 60 lat,
służąc Bogu i Ojczyźnie, starając się przez cały czas, nawet
w obozie koncentracyjnym, być wiernym charyzmatowi
swojego zgromadzenia, który każe czerpać radość z wiary
w Jezusa Chrystusa i dzielić się nią z innymi. Na jego symbolicznej mogile na cmentarzu w Studzianna-Poświętne
umieszczono lapidarny, lecz wielce wymowny napis: ksiądz
Ludwik Pilch (1883-1943) - „Umiłowany pasterz parafii studziańskiej, męczennik obozu oświęcimskiego”.
Józef Trytek

1 Filipini– Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri, stowarzyszenie księży
katolickich założone w 1551. Ich nadrzędnym celem jest pokazywanie
ludziom, że można jednocześnie być wesołym i wierzyć. Cechuje ich
łagodny charakter i życzliwość.
2

Fabularną postać ks. Ludwika Muchy odtwarzaną przez Zygmunta
Manalowicza odnajdujemy w słynnym filmie Bohdana Poręby „ Hubal”
z roku 1973.
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Klasztor Studzianna.

Nagrobek ks. Ludwika Pilcha na cmentarzu Studzianna-Poświętne.
Fot. http://panaszonik.blogspot.com

Kościół św. Jana Chrzciciela w Radłowie, maj 1915 roku.
Dziękujemy za udostępnienie oryginalnej fotografii Romanowi Baranowi z Radłowa.
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PAMIĄTKOWE FOTOGRAFIE

STANISŁAW PABIAN (Z LEWEJ STRONY), RZEWODNICZĄCY GROMADZKIEJ RADY NARODOWEJ
W RADŁOWIE, PRZY POMNIKU POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY W 1939 R. / RADŁOWSKI CMENTARZ, 1964 ROK.

STANISŁAW PABIAN Z RODZINĄ NA RADŁOWSKIM CMENTARZU W 1964 R.
Dziękujemy bardzo państwu Bogumile i Dominikowi Pabian z Radłowa za udostępnienie cennych pamiątek.

PAMIĄTKOWE FOTOGRAFIE

PIERWSZE MSZE ŚWIĘTE ZA POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY 1939 R.
NA PLACU PO SPALONEJ SZKOLE W RADŁOWIE / LATA 80-TE.
OD LEWEJ KS. JÓZEF JEMIOŁO, KS. STANISŁAW PAZDAN I KS. EUGENIUSZ CHMURA.
Dziękujemy bardzo pani Danucie Grabskiej z Radłowa za udostępnienie cennych rodzinnych pamiątek.
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TURNIEJ KIBICÓW
1 sierpnia na stadionie w Radłowie miał miejsce największy turniej piłkarski w historii ruchu kibicowskiego Unii
Tarnów. Kibice tarnowskiej Unii wraz z zaprzyjaźnionymi kibicami wystąpili w piłkarskich zmaganiach po raz
dwunasty, ale tym razem dzięki inicjatywie kibiców Radłovii Radłów turniej był organizowany na terenie naszej
miejscowości i w dodatku na tak dużą skale. W Radłowie
zgromadził on na starcie 28 drużyn (ponad 200 zawodników), w tym po kilka Okocimskiego Brzeska, Wisły Kraków, jedną ze Stali Gorzów, kilka z Tarnowskich Osiedli
oraz wielu okolicznych fan klubów – z Radłowa, Wojnicza, Dębna i Sufczyna, Jadownik, Olszyn,
Ostrowa, Zakliczyna,
Szczucina,
Tuchowa,
Rzepiennika,
Ołpin.
Zmagania
rozpoczęły się już o godzinie
10:00, rozgrywaniem po
dwa mecze równolegle.
Młodzi kibice zadbali o grilla, można było
zakupić wiele pamiątek, największą atrakcją
były baseny. W długich
zmaganiach
najlepiej
zaprezentowali się zawodnicy Wisły Dębniki,

wygrywając wszystkie mecze. W finale zwyciężyli z drużyną Ogrodowa (Okocimski Brzesko) 1-0. W walce o 3
miejsce zagrała tarnowska drużyna – Wschodnia Strona
Miasta z Necromans’01 (Okocimski Brzesko). Brązowy
medal przypadł także Piwoszom, którzy wygrali pewnie
3-0. Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy.
Podczas godziny „W” zaprezentowaliśmy atrakcję złożoną
z 44 rac i kilku świec dymnych oraz transparentu – „Wasza krew za naszą wolność” z symbolami Związku Jaszczurczego, NSZ i AK.

Kamil Sobota

PODZIĘKOWANIA
Organizatorzy jubileuszu 65-lecia Sportu w Woli Radłowskiej składają wszystkim serdeczne podziękowania za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie imprezy sportowej
oraz loterii i licytacji na rzecz Kubusia Białego.
Dziękujemy:
- Drużynom Woli Radłowskiej i Radłowa za pasjonujący
mecz (ani jednej żółtej ani czerwonej kartki – to wspaniały
sukces),
- Burmistrzowi Zbigniewowi Mączce oraz jego zastępcy
Wiesławowi Armatysowi,
- Barbarze Marcinkowskiej - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie,
- Kamilowi Sobocie – za całość zaangażowania w organizację imprezy,
- Maksymilianowi Pochroniowi - za obsługę medialną,
- Pawłowi Jachimkowi - za sprawne prowadzenie imprezy
oraz licytacji,
- Straży Pożarnej z Woli Radłowskiej - za kierowanie ru74

chem (7 osób),
- Stanisławowi Kotasińskiemu - za zorganizowanie grupy
oldbojów,
- Jarosławowi Piątkowi i jego żonie Barbarze oraz córce
Gabrieli,
- Paniom: Marii Żak, Małgorzacie Wajnbrener, Annie Dobek, Marcie Piątek, Barbarze Piątek i Annie Kuczek,
- Za całoroczną opiekę nad boiskiem, tj. koszenie trawy, wyznaczanie linii, nawadnianie boiska oraz naprawę ławek: Jackowi Dobkowi, Grzegorzowi Kucmierzowi,
Leszkowi Byśkowi, Jarosławowi Piątkowi, Grzegorzowi
Żakowi, Grzegorzowi Kaczosze, Piotrowi Kani, Piotrowi
Dudzie i Norbertowi Dudzie,
- Firmie Conteko za ustawienie 10 koszy na śmieci.
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WAKACJE Z TENISEM
W okresie wakacji na korcie ziemnym
w Radłowie został przeprowadzony pilotażowy projekt pod nazwą „Wakacje
z tenisem” . W zajęciach wzięło udział
około 20 dzieci. Zajęcia przeprowadził wykwalifikowany trener Grzegorz
Wrona. Młodzi adepci tenisa ziemnego
pierwszy raz mieli styczność z tą dyscypliną. Po kilku zajęciach widać było
już spory potencjał wśród trenujących,
co bardzo dobrze rokuje na przyszłość
i rozwój tenisa na terenie Gminy Radłów. Po konsultacjach z rodzicami
oraz z przedstawicielami gminy, a także Stowarzyszenia „Start ” w Radłowie,
postanowiono, że od września zostanie
utworzona szkółka tenisowa. Zajęcia w okresie letnim i jesiennym odbywać się będą na korcie ziemnym w Radłowie
,natomiast w okresie zimowym na salach gimnastycznych.
Gmina Radłów oraz Stowarzyszenie „START” zapewniają
sprzęt treningowy dla wszystkich osób zaczynających swoją przygodę z tenisem ziemnym.
Kamil Sobota

Więcej informacji można uzyskać
pod następującym numerem telefonu:
Grzegorz Wrona 501-308-949,
email: sport@gminaradlow.pl
Serdecznie zapraszamy.
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PRACE MODERNIZACYJNE NA BOISKACH
W ciężkim okresie pandemii w porozumieniu z prezesami oraz działaczami klubów sportowych z terenu Gminy
Radłów podjęliśmy prace nad murawami oraz boiskami
sportowymi dla Miejsko Gminnej Akademii Sportu w Radłowie. Na boiskach w Radłowie, Niwce oraz Woli Radłowskiej zostały wykonane zabiegi piaskowania oraz aeracji
aktywnej oraz pasywnej wraz ze szczotkowaniem.
Na stadionie w Woli Radłowskiej został wykonany naziemny system nawadniający w związku z bardzo poważnie przesychającą murawą w okresie intensywnych upałów.
Dziękujemy panu Mieczysławowi Kicie za doprowadzenie
wody do 3 punktów przyłączeniowych. Pragniemy również
podziękować panu Piotrowi Kanii za złożenie całej instalacji nawadniającej i jej uruchomienie.
Przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Radłowie dobiegła końca modernizacja boiska przeznaczonego dla najmłodszych adeptów Miejsko-Gminnej Akademii Sportu
w Radłowie. Część prac modernizacyjnych została wykonana już w tamtym roku. W bieżącym roku wykonano
nawadnianie ziemne oraz zakupiono ławki dla rodziców,
aby mogli oglądać swoje pociechy podczas zajęć. Większość prac została wykonana systemem gospodarczym, co
pozwoliło oszczędzić środki finansowe. Z tego miejsca pragniemy podziękować panu Michałowi Gostkowi, prezesowi LUKS Radłovia Radłów oraz wszystkim zawodnikom
za bardzo dużą ilość prac wykonanych na tym boisku.
Wielkie podziękowania kierujemy również w stronę pana
Piotra Kani, który przygotował i zamontował cały system
nawadniania oraz zajął się jego prawidłowym uruchomieniem i zaprogramowaniem. Przyłączeniem do sieci wodnej zajął się pan Mieczysław Kita, któremu również dziękujemy za wykonaną pracę i pomoc techniczną. Boisko
to będzie służyło trzem z siedmiu grup z naszej Akademii
(skrzaty, żaki i orliki ), a także dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Radłowie.
Przy Stadionie Miejskim w Radłowie trwają prace nad
budową pełnowymiarowego boiska treningowego dla pozostałych grup młodzieżowych, a także drużyn seniorskich z terenu całej Gminy Radłów. W tym roku zostały
usunięte drzewa zagrażające bezpieczeństwu na boisku.
Nawierzchnia ziemna została wypiaskowana oraz wymieszana agregatem . Przed zimą zostanie położony system
nawadniający, a na wiosnę wykonany zostanie wysiew trawy. Większość prac również wykonywana jest systemem
gospodarczym. Dziękujemy panu Zdzisławowi Kupiszowi
za przekazanie 200 ton piasku płukanego, który wykorzystany został na wymieszanie nawierzchni ziemnej pod wysiew trawy.
Na boiskach typu „Orlik” w Radłowie oraz Zabawie zostały wykonane prace pielęgnacyjne.
Wszystkie zabiegi typu aeracja, piaskowanie oraz szczotkowanie wykonywane są maszynami, które udało się zakupić
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przez poprzednie 2 lata. Sprzęt ten pozwala nam zaoszczędzić bardzo duże środki finansowe, gdyż tego typu zabiegi
są bardzo kosztowne i wahają się od 3 do 6 tysięcy za wykonaną pracę.
Kamil Sobota
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UDANY POCZĄTEK SEZONU PIŁKARSKIEGO
Bardzo dobrymi wynikami mogą pochwalić się drużyny
z terenu Gminy Radłów na starcie sezonu ligowego.
W lidze okręgowej, gdzie mamy dwóch naszych reprezentantów, czyli zespół LUKS Radłovia Radłów oraz LUKS
Wola Radłowska, mamy najwięcej powodów do zadowolenia. Drużyna z Radłowa jest liderem rozgrywek, mając na
koncie 4 zwycięstwa i jeden remis, natomiast LUKS Wola
Radłowska znajduje się na 3 pozycji z bilansem 3 zwycięstw
i dwóch porażek. Miejmy nadzieję, że na koniec rundy jesiennej oba zespoły będą w dalszym ciągu na tak wysokich
pozycjach.
W rozgrywkach A klasy okręgu Żabno również mamy
dwie drużyny z naszej gminy. Swój pierwszy sezon rozgrywają rezerwy LUKS Radłovii Radłów. Podopieczni trenera Przemysława Wróbla ze zmiennym szczęściem radzą
sobie w tych rozgrywkach, notując, jak do tej pory, jedno
zwycięstwo, jeden remis i cztery porażki. Drugim zespołem w tych rozgrywkach reprezentującym naszą gminę jest
drużyna Olimpii Biskupice Radłowskie. To już kolejny sezon tego zespołu w tej klasie rozgrywkowej. Drużyna z Biskupic Radłowskich plasuje się w środku tabeli z bilansem
dwóch zwycięstw i 4 porażek. Miejmy nadzieję, że forma
obu drużyn się ustabilizuje i wkrótce zaczną odnosić kolejne zwycięstwa.
W rozgrywkach B klasy okręgu tarnowskiego bierze udział
drużyna KS Niwka. Po czterech meczach drużyna Mirosława Malika legitymuje się następującym bilansem: 1 wygrane spotkanie, dwa remisy oraz jedna porażka. Wyniki
te pozwalają zespołowi z Niwki plasować się w połowie
rozgrywek B klasy.
Kamil Sobota
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DOSTOJNIE OBCHODZONO JUBILEUSZ SPORTU
W sobotnie popołudnie, 26 września 2020 r., na wciąż
piękniejącym stadionie w Woli Radłowskiej, świętowano 65-lecie piłki nożnej i sportu w tej miejscowości.
Tego dnia wszystko sprzyjało uroczystym obchodom
jubileuszu.
Wspaniale dopisała pogoda, goście zaproszeni oraz rzesze
sympatyków sportu, w tym piłki nożnej. Staraniem Józefa Szwieca – właściciela firmy „Witospol”, wydano na tę
okoliczność piękną i wartościową publikację pod redakcją Krystyny Ryczaj-Marchewczyk: „Sport w Woli Radłowskiej”. W tej profesjonalnej publikacji ujęto nie tylko
historię sportu miejscowości, ale przede wszystkim ukazano potencjał ludzki. Tu godzi się wspomnieć o wielkim
zaangażowaniu społecznym w budowę zaplecza i rozwój
woleńskiego sportu. Większość prac wykonana została
społecznie. Książka ma też walory poznawcze – ukazuje
ciekawą historię miejscowości oraz piękno przyrodnicze
tej ziemi. To pionierskie opracowanie będzie zapewne
impulsem do kolejnych publikacji dokumentujących sport
w gminie Radłów.
W czasie lokalnego święta, była też okazja do podziękowań, wyróżnień i planów na przyszłość, związanych z dalszym rozwojem sportu w Woli Radłowskiej. Burmistrz
Zbigniew Mączka wraz z zastępcą Wiesławem Armatysem i Honorowym Prezesem Klubu Józefem Szwiecem
gratulowali wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju sportu w tej miejscowości. Okolicznościowe statuetki otrzymali: Ryszard Łazarz, Krzysztof Smoleń,
Piotr Kania, Szymon Kuczek, Grzegorz Baran, Rafał
Wajnbrener, Adrian Sroka i działacz Leszek Bysiek.
Całość dostojnego sportowego święta pięknie połączono
z charytatywną loterią fantową oraz licytacją przedmiotów na rehabilitację i leczenie Kubusia Białego z Woli
Radłowskiej. Tę część programu uroczystości sprawnie i z humorem, poprowadził Paweł Jachimek.
Zebrano dwadzieścia cztery
tysiące złotych.
Tego sobotniego popołudnia na sympatyków piłki
nożnej, czekały jeszcze nie
lada gratki. W pierwszej
odsłonie zmagań piłkarskich zmierzyli się oldboje z Radłowa i Woli Radłowskiej (3:1). Natomiast
wieczorem,
(obfitujące
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w piękne bramki, aż 9!) pasjonujące derby Gminy Radłów: LUKS Wola Radłowska – Radłovia Radłów (4:5),
które na żywo komentował Roman Kieroński – legenda
tarnowskiego sportu. Warto podkreślić, że podczas tego
piłkarskiego spektaklu, ukazującego piękno futbolu i fair
play rywalizacji, sędzia główny nie sięgnął ani razu po
żółtą czy czerwoną kartkę!
Sobotnie wydarzenia jubileuszowe ujęły w barwną oprawę taneczno-akrobatyczną tarnowskie cheerleaderki ze
Studia Tańca „Honorata”. Układy pokazów nie tylko były
ozdobą święta sportu, ale również niebywale skutecznym
dopingiem dla piłkarzy.
W tym uroczystym dniu, Józef Szwiec – Honorowy Prezes Klubu - za całokształt zaangażowania w rozwój sportu
w Woli Radłowskiej, został odznaczony przez prezesa
Ryszarda Niemca Złotą Odznaką Honorową Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Jubileusz 65-lecia sportu w Woli Radłowskiej pozostanie
w pamięci uczestników na długo. Był wspaniałą okazją do
wspomnień o wszystkich sportowych sukcesach i porażkach, historii, a także do rozmów o planach na przyszłość.
			

Zbigniew Marcinkowski
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ROCZNICA BITWY RADŁOWSKEJ, PRZEŁOM LAT 40/50 XX WIEKU.
Fotografia ze zbiorów p. Maliszewskich.
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WSPÓŁCZESNE OBCHODY ROCZNICY BITWY RADŁOWSKEJ.
Fot. Wiesław Mleczko.

