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Drodzy Czytelnicy „Głosu Tymbarku”,
w dniu 10 stycznia 2005 r. wpłynął wniosek Fundacji Rozwoju Gminy Tymbark
dotyczący przejęcia kwartalnika przez Towarzystwo Miłośników Tymbarku.
W dniu 28 stycznia 2005 r. Walne Zebranie członków TMT podjęło uchwałę w tej
sprawie. W tym miejscu na ręce pana Jana Platy - prezesa Fundacji Rozwoju Gminy
Tymbark chciałbym złożyć serdeczne podziękowanie za stworzenie i 15-letnie
finansowanie naszego kwartalnika.
To dzięki kilkunastu osobom z Fundacji i Redakcji oraz sponsorom, „Głos
Tymbarku” był wydawany bez udziału pieniędzy ze środków publicznych.
Nasze Towarzystwo również opiera swoją działalność na pracy społecznej jej
członków, dochód Towarzystwa stanowią składki członkowskie i darowizny.
Wydawanie „Głosu Tymbarku” będzie możliwe dzięki dalszemu zrozumieniu jego
Czytelników i Sympatyków. Jako Towarzystwo dołożymy wszelkich starań, aby
nasz kwartalnik docierał do czytelników systematycznie. Był czasopismem,
w którym będzie miejsce na publikacje z zakresu: kultury, historii Tymbarku i jego
okolic, o ludziach zasłużonych dla Tymbarku i wybitnych Tymbarczanach,
o wydarzeniach bieżących mających pozytywny wpływ na rozwój naszej Gminy
i pokazywaniu tych, które godzą w wizerunek naszej miejscowości. Aby sprostać
wymienionym celom potrzebne jest poszerzenie składu redakcji o ludzi, którzy
chcieliby prezentować swoją wiedzę, przemyślenia i spostrzeżenia z otaczającej
nas rzeczywistości.
Szanowni Czytelnicy, „Głos Tymbarku” ma swoją historię, odgrywa
znaczącą rolę w demokratyzacji życia lokalnego, jest miejscem na prezentację
różnych poglądów dotyczących naszej historii jak i dnia dzisiejszego. Jestem
przekonany, że w dalszym ciągu jest duże zapotrzebowanie na informację lokalną,
z którą coraz trudniej się przebić do mieszkańców Gminy z racji ogromnej ilości
mediów o zasięgu regionalnym i krajowym. Ocalenie od zapomnienia tego co jest
godne utrwalenia w pamięci przyszłych pokoleń, troska o rozwój Tymbarku,
propagowanie Tymbarku i jego okolic, rzetelne informowanie mieszkańców - to
przesłanki, które zadecydowały o włączenie „Głosu Tymbarku” w działalność
Towarzystwa Miłośników Tymbarku.
Prezes TMT - Józef Piętak
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kronikarskie zapiski
pod redakcją Barbary Batko
• 5.07. Wiele dzieci, zamiast się nudzić,
zaczęło bywać w domu parafialnym na
Podłopieniu. Zajęcia wakacyjne prowadziła Pani K. Opoka - znakomita w roli
organizatora i pedagoga - logopedka.
• 7.07. Pierwsza środa lipca zainaugurowała comiesięczne spotkania Grupy
Modlitewnej św. Ojca Pio w kościele w
Podłopieniu. Formacja duchowa członków - tj. wszystkich przybyłych, dokonuje się przez modlitwę oraz cykliczne
katechezy prowadzone przez diecezjalnego moderatora ks. A. Liszkę.
• 13.07. Sadownicy ze Zrzeszenia Plantatorów Owoców i Warzyw negocjowali
ceny skupu porzeczki czarnej i jabłek
przemysłowych w zakładzie Tymbark
S.A. Cena utknęła w beznadziejnym (dla
tych bez kombajnów do zbierania)
punkcie. Za 1 kg porzeczki czarnej zakład
będzie płacił 0,45 zł, a za jabłka 0,25 zł.
• 19.07. Orlęta - najmłodsi członkowie
„Strzelca” - uczestniczyły w wakacyjnych
zajęciach z terenoznawstwa, gier terenowych i obrony cywilnej. Przemierzyły
Zaświercze, Chyszówki, Jurków i Tymbark.
• 24.07. Członkowie TMT spotkali się
u Pana Zenona Duchnika na Kopanej
Drodze. Gospodarz zgromadził w swoim
domu tak wielką ilość różnorodnych
eksponatów używanych w ubiegłych wiekach, że tworzą one bogate muzeum
regionalne. Towarzystwo zainspirowane
antykami, wykorzystało później stare
i wiecznie żywe pieśni biesiadne przy
olbrzymim grilu. Zachęcamy wszystkich
Czytelników do przekazywania Panu
Duchnikowi już nieużywanych przedmiotów - On będzie wiedział jak zachować je dla potomności....
• 30.07. XIII już Dni Tymbarku trafiły

na długo oczekiwane słońce. Największe
tłumy „wezbrały” podczas występu grupy
VOX i taekwondzistów z Korei.
• 31.07. W czasie Dni Tymbarku czynny
był w budynku Gimnazjum Samorządowego Punkt Krwiodawstwa Honorowego.
• 11.08. UKS Olimpijczyk i nasz Urząd
Gminy zorganizowali na boisku przy
kortach tenisowych turniej siatkówki plażowej. Najlepsze drużyny (dwuosobowe)
otrzymały puchary, dyplomy i nagrody
ufundowane przez UG.
• 11.08. Na naszym stadionie zmagały
się jednostki OSP z gminy. Wygrała
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP
w Podłopieniu, notabene laureat III Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Limanowej.
• 11.08. Kolejny konkurs... psów myśliwskich zorganizowali: Koło Łowieckie
Hubert z Tymbarku z prezesem Okręgowej Rady Łowieckiej, A. Koseckim na
czele, Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym
Sączu i Komisja Kynologiczna przy
Radzie Okręgowej. Konkurs, cieszący się
ogromnym zainteresowaniem myśliwych
z południowej Polski, ma na celu rozpropagowanie hodowli rasowych psów
myśliwskich.
• 30.08. Komisja Turystyki Rady Kultury Fizycznej przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji zaprosiła tymbarskich „Strzelców” do udziału w Rajdzie Górskim w Beskidzie Sądeckim.
• 6.09. Złoty medal Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej za troskę o cmentarz
z I wojny światowej otrzymało Gimnazjum Samorządowe im. Kazimierza
Wielkiego, srebrny - dyrektor tej szkoły
T. Zieliński.
• 16.09. Kazia Kordeczka, uczennica
naszego gimnazjum została jedną z pięciu
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laureatek i zarazem stypendystek konkursu „Napisz do Korzenia i spełnij swoje
marzenia”. To właśnie R. Korzeniowski
dokonał wyboru tych „marzeń”. Kazia
urzeczywistniła pomoc niepełnosprawnemu koledze w realizacji jego planów.
• 30.09. Reprezentacja tymbarskiego
„Strzelca” w XII Rajdzie Górskim Policji
- Krynica 2004, zajęła 6 miejsce na 27
reprezentacji policji i Straży Granicznej
z kraju. Wynik był sumą tężyzny fizycznej, wiedzy o trasach rajdu i tradycjach
policji, konkursu piosenki turystycznej
oraz punktów za posiadanie zweryfikowanej książeczki GOT i godła jednostki.
• 3.10. Przez Tymbark przejechał
turystyczny pociąg retro. Według Komitetu Obchodów 120 rocznicy uruchomienia linii kolejowej Chabówka-Nowy
Sącz, ta atrakcja przyczyni się do utrzymania zagrożonego likwidacją odcinka,

który przechodzi przez najwyższy w Polsce punkt pokonywany pociągiem.
• 4.10. Nasi Strażacy ćwiczyli na terenie
szkoły podstawowej. Postawiono ich
przed skutkami „wybuchu gazu” w kotłowni oraz „ranną” osobą w uszkodzonym
pojeździe.
• 10.10. KS Tymbark zaprosił na mecze
swoich wychowanków, tj. trampkarzy
najmłodszych i trampkarzy młodszych
oraz ich rodziców. Po udanym meczu
z chłopcami z Dobrej (5:0) ojcowie i sy-

nowie strzelali rzuty karne. Zakończenie
spotkania rozgrzało zmarzniętych uczestników kiełbaskami z grila.
• 10.10. 20 lat istnieje już parafia
Podłopień. Jubileusz uczczono uroczystą
mszą św. i uświetniono festynem. Wśród
konkursów muzycznych najwięcej
emocji wzbudzała główna nagroda w loterii fantowej - wyjazd do Rzymu.
• 26.10. W Małopolskim Urzędzie
Wojewódzkim wręczano promesy informujące o dofinansowaniu likwidacji
skutków osuwisk. Tymbark otrzymał 106
tys. zł.
• 11.11. Uroczystości upamiętniające
narodziny Polski Niepodległej rozpoczęła
Msza św., po której odbył się na rynku
apel poległych.
• 12.11. W obozie przysposobienia
wojskowego przeprowadzono kurs pierwszej pomocy ze Służbą Maltańską z Krakowa. Szkolenie finansował Urząd Gminy, który ujął jednostkę Strzelca w planach reagowania kryzysowego.
• 18.11. Przekształcenie statutu Rady
Gminy Tymbark spowodowało likwidację klubu radnych Nasza Gmina. Radni tego klubu zaskarżyli tą decyzję do wojewody małopolskiego oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten
ostatni stwierdził, że wprowadzone
zmiany odnoszą się do klubów, które będą
tworzone po 26 lipca 2004 roku (data
zmiany statutu)... a więc klub Nasza
Gmina istnieje nadal.
• 18.11. Znany tymbarczanin - prezes
zarządu firmy GoldDrop - Stanisław Gągała, odebrał wyróżnienie Polskiej
Nagrody Jakości w kategorii średnich
organizacji produkcyjnych.
• 29.11. W Przedszkolu Samorządowym odbyła się pierwsza z cyklu konferencji pt. „Rola inicjatyw pozarządowych
w rozwoju obszarów wiejskich w warunkach Unii Europejskiej”. Organizatorem
było Stowarzyszenie Niezależny Uniwer-
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sytet Ludowy, a honorowymi gościem
byli: eurodeputowany Bogdan Klich,
który mówił nt. wspólnej polityki rolnej strategii i funduszach UE oraz poseł
Tadeusz Parchański. Uczestnikami byli
przedstawiciele samorządów, rolników
i stowarzyszeń z powiatu limanowskiego.
• 16.12. TMT zorganizowało spotkanie
autorskie z Panią Krystyną Wilczek autorką niedawno wydanej książki pt.

„Owocarnia - Historia Zakładu w Tymbarku 1935-1999”. Tematyka korespondowała z prelekcją Pana Stanisława
Wcisły nt. poruszającej historii ludzi
związanych z tymbarskim dworkiem.
• 18.12. Do naszego komisariatu Policji
wpłynęło zgłoszenie o niecodziennym
zdarzeniu. Lekarze operujący 17-latka
z Jurkowa wyjęli z jego lewej pólkuli
mózgowej... pocisk, prawdopodobnie
z kbks. Chłopak, myśląc, że został uderzony kamieniem w styczniu 2004, zgłosił
się na izbę przyjęć z silnym bólem głowy
prawie po roku od wypadku...

• 6.01. W Szkole Podstawowej dzieci
i dorośli mieli możłiwość wzięcia udział
w I-szym treningu Taekwondo - klubu
sportowego z Limanowej.
• 28.01. W Podłopieniu członkowie
Strzelca z Tymbarku odbywają obóz
przysposobienia wojskowego. Specjalistyczne zajęcia przeprowadzają funkcjonariusze plutonu specjalistycznego Oddziału Straży Granicznej z Nowego
Sącza.
• 28.01. Odbyło się Walne Zebranie
Towarzystwa Miłośników Tymbarku, na
którym podsumowano działania w minionym roku, nadano tytuły Honorowych
Członków Towarzystwa: księdzu Władysławowi Pachowiczowi oraz Panu Janowi
Wątrobie. TMT przyjęło pod swoje
skrzydła czasopismo Głos Tymbarku.
• Wszyscy chętni nauczyciele (również
ci w spoczynku) wzięli udział we Mszy
św. odprawionej w ich intencji. Po mszy
odbyło się w PCK spotkanie opłatkowe.
• 17.03. W Auli AGH, odbyło się zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów,
którego celem był wybór Rektora AGH na
kadencję 2005-2008.

Rektorem został prof. dr hab. inż. Antoni
Tajduś - tymbarczanin. Składamy mu serdeczne gratulacje życząc wielu sukcesów
w kierowaniu uczelnią.
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NOWA PUBLIKACJA
O TYMBARSKICH ZAKŁADACH
Nakładem Pani Krystyny Wilczek ukazała
się książeczka, traktująca o powstaniu
i rozwoju tymbarskiej „Owocarni”. Pierwsze słowa tego opracowania: „Owocarnia w Tymbarku - proste słowo, rzecz,
budowla, zapach... znana mniej lub więcej,
tętniąca pracą, odnosząca sukcesy, przeżywająca trudności, a niekiedy porażki. Jedno
jest pewne - na tej twardej, lecz urokliwej
ziemi - jej kształt utworzyli LUDZIE”.
Właśnie jest to książka o ludziach i ich dziele
- Owocarni. W większości rejonów to słowo oznacza po prostu sklep z owocami
i warzywami. W Tymbarku miało i ma
zupełnie inne znaczenie: miejsce pracy,
życie, tradycja nawet rodzinna... Zmieniły
się warunki ekonomiczne, po raz kolejny
zmienił się właściciel, który nadał zakładom
nowego tempa, zmienił jego obraz. Ale w
naszej, tymbarskiej świadomości pozostała
„owocarnia” i inż. Józef Marek z podwiniętymi rękawami i w gumowych butach pracujący na równi z innymi u zarania spółdzielczej historii. Serdecznie polecamy do
przeczytania tą książeczkę wszystkim
tymbarczanom.
Poniżej zamieszczamy jedną z wypowiedzi na temat opracowania Pani Krystyny
Wilczek, autorstwa poety Władysława
Rysia:
Pomijając osobiście mnie wzruszające
wątki, treści niejako styczne z moimi
wspomnieniami, pragnę z satysfakcją
podkreślić niebywałą solidność tego opracowania.
Przytaczane informacje i oceny zdarzeń
mają zazwyczaj dokumentację wieloźródłową i uzasadnienie w Bibliografii.
Zaskoczyły mnie, a w konsekwencji zaimponowały - odsyłacze na stronie. Wzma-

cnia to zdecydowanie walor poznawczy
książki. Mniej wyedukowany czytelnik
znajduje wyjaśnienie określenia charyzma,
zaś taki stary jak ja, otrzymuje pełne rozwinięcie powszechnie mu znanego i wielekroć używanego skrótu UNRRA.
Autorka uznała, całkiem słusznie, iż młodzieży należy wyjaśnić pewne skróty, dla
starszych aż nadto oczywiste, jak choćby
POP, czy PLL, a także pojęcia - aż nadto
zrozumiałe - jak patriotyzm albo totalitaryzm.
Przy okazji refleksja. Skoro Autorka uznała
to za wskazane, zapewne wie, iż nie są to
pojęcia dostatecznie przyswojone. Smutna
stąd konkluzja, a cały szereg pytań ciśnie
się, aż boli:
O czym rozmawia się w rodzinie, czy na
lekcjach, skoro takie wiadomości trzeba
przypomnieć?
Znalazłem sobie taką oto argumentację:
zapewne jako dzieci słyszały i wiedziały, co
te terminy znaczą. Popadły jednak w swoisty pojęciowy analfabetyzm wtórny.
W dobie pośpiechu, e-maili i SMS-ów zjawisko powszechniejsze, niżby się to
wydawać mogło.
Przystępny język, obfitość zdjęć, dodatkowo sprawiają, iż książkę pani Krystyny
Wilczek można polubić i czyta się ją
z przyjemnością. Kilka fotografii szczególnie mnie urzekło. Choćby siwy koń,
przypuszczalnie rasy lipicańskiej na padoku
przed dworkiem, bydlęta zaprzężone do
opryskiwacza, portret (olejny zapewne)
inż. Józefa Marka, „dziewczyny z tamtych
lat" na żelaznym moście kolejowym, kilka
widoków Paproci i Tymbarku z Paproci...
Serdecznie Pani gratuluję, Pani Krystyno.
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Ksiądz Misjonarz
Tomasz Atłas - jeszcze niedawno po prostu Tomek, który jako 16-latek biegał przeprowadzać
wywiady po to, by gromadzić materiały dla pierwszego numeru naszego Głosu Tymbarku. Od
tamtego czasu: matura w Liceum Ogólnokształcącym w Tymbarku, Seminarium Duchowne i
święcenia kapłańskie w Tarnowie, praca katechetyczna na parafii w Mielcu i... misje w Afryce.
Konkretnie w Republice Konga na misji w Oyo - 180 km na południe od równika. Działalność
misji w 12-tysięcznym Oyo obejmuje samo miasto oraz kilkadziesiąt wspólnot
chrześcijańskich rozsianych w promieniu ok. 100 km od centrum. Ksiądz Tomasz ma już za
sobą to misyjne doświadczenie, przebywał tam od listopada 2002 do maja 2004 r.

Jakie przesłanki skłoniły Księdza do
podjęcia tak „egzotycznej” decyzji, jaką jest wyjazd na misje?
Myśl o wyjeździe na misje towarzyszyła mi już w dzieciństwie, ale wówczas
były to raczej marzenia. Poważniejsze
rozważania na ten temat pojawiły się podczas studiów w Seminarium Duchownym, a ostateczna decyzja zapadła nie
gdzie indziej - ale w Tymbarku, 10 lipca
2000 r., podczas uroczystości nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą
w kopii Jej wizerunku jasnogórskiego.
Właśnie wówczas wyraziłem księdzu
Biskupowi moją gotowość. Co o tym
zadecydowało? To temat nie tyle na wywiad, co raczej na książkę, ale krótko
mówiąc - chciałem pójść „w świat” z orędziem Bożego Miłosierdzia, które
szczególnie rozważam i czczę, a którego
tak bardzo osobiście doświadczyłem...
Czy Ksiądz miał możliwość wyboru regionu świata?
Owszem, Ks. Biskup pytał, gdzie
chciałbym pracować, ale po wspólnej refleksji zapadła decyzja - Ekwador. Kiedy
jednak po 5 miesiącach dowiedziałem się,
że na nowo (po wojnie) otwiera się możliwość wyjazdu do Kongo, zgłosiłem
swoją kandydaturę i kilka tygodni później

otrzymałem zgodę naszego Ordynariusza.
Na czym polega przygotowanie się do
tak trudnego przedsięwzięcia?
Kandydaci do pracy misyjnej przygotowują się najpierw przez 9 miesięcy
w centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Formacja obejmuje przede wszystkim przygotowanie duchowe i językowe.
Ważnym elementem jest też studium
medycyny tropikalnej, religiologii i elementów etnologii. Drugim etapem przygotowań jest staż językowy za granicą.
W moim przypadku był to trzymiesięczny pobyt we Francji - wpierw 2 miesięczny kurs językowy w Paryżu, później miesięczna praca w roli kapelana domu pogodnej starości w Le Havre (Normandia).
Odbył Ksiądz bardzo daleką podróż aż
do Afryki. Jakie ma się wrażenia w czasie przelotu samolotem?
Podróż przebiegała z przygodami - na
skutek trudnych warunków atmosferycznych samolot z Warszawy przyleciał do
Paryża z opóźnieniem i w związku z tym czekając na następny lot do Kongo, miałem do dyspozycji cały dzień w stolicy
Francji. Później nocny lot do Gabonu
i tam ponownie niespodzianka - nie mając

8
wizy wjazdowej do tego kraju, skazany
byłem na 9-godzinne oczekiwanie w budynku portu lotniczego na samolot do
Brazzaville. Na szczęście udało się jednak dotrzeć do celu.
Na czym polegają obowiązki kapłana
na misji w Afryce?
To tzw. temat rzeka i podejmując go,
trzeba mieć na myśli nie tylko konkretny
kraj, co dosłownie konkretną placówkę
misyjną, ponieważ każda misja ma swoją
specyfikę i w związku z tym stawia przed
misjonarzem określone zadania. Jeśli
chodzi o misję Oyo, gdzie pracowałem, to
do moich obowiązków należała oczywiście posługa sakramentalna w samym
mieście i wioskach w buszu należących
do tej parafii, następnie praca katechetyczna z katechumenami i praca wychowawcza w misyjnej szkole katolickiej,
praca formacyjna z ministrantami i Odnową w Duchu Św., rozmaita posługa na

rzecz działających tam zgromadzeń zakonnych, współpraca z przeróżnymi
grupami parafialnymi, troska o rozwój
misji (budowa kaplic itp.) oraz współpraca z rządem, ponieważ z Oyo wywodzi
się prezydent kraju i jego polityczna elita,
przez co, od czasu do czasu miałem
okazję spotykać się z ludźmi tworzącymi
przyszłość tego kraju, czy przygotowywać ich święta (np. 60-te urodziny pani
prezydentowej, ślub najmłodszej córki
prezydenta itd.).
Jaki jest stosunek tubylców do białych
ludzi, a w dodatku do takich, którzy
głoszą im Słowo Boże, a więc coś innego
niż to, do czego oni przywykli?
Muszę przyznać, że zostałem mile
zaskoczony otwartością i życzliwością
spotkanych tam ludzi. Nawet ci, którzy są
wyznawcami innych niż katolicyzm religii, na ogół odnosili się do nas - misjonarzy, z szacunkiem i dobrocią. Oczywiście,
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zdarzały się chwile, że byliśmy odbierani
jako „obcy” (np. niektórzy lokalni „biznesmeni”), ale te spotkania w niczym nie
odbierały nam zapału do pracy, czy też
dobrej woli, aby współpracować z każdym...
Jak wygląda typowy dzień misjonarza
w Afryce?
Misyjny dzień zaczyna się Mszą św.,
po której następują pierwsze spotkania
z ludźmi, przychodzącymi, aby załatwiać
sprawy kancelaryjne, szukać leków, prosić o radę, czy też pomoc w takiej, czy
innej sprawie. Jest to też moment, aby
zaplanować i podzielić pracę dla tych,
którzy pracują na misji (np. murarze). Po
śniadaniu jest czas, aby przygotować
kolejne kazania, konferencje itp., odbywają się zajęcia katechetyczne w Katolickiej Szkole Podstawowej, w zależności
od potrzeb wykonuje się określone prace
fizyczne - i tak do obiadu. W południe
nieco odpoczynku i prywatnej modlitwy,
a od godz. 15.00 trzeba być do dyspozycji
tych, którzy przyjdą na misję - katechumenów, grup modlitewnych, ludzi chcących zasięgnąć rady itd. W określone dni
tygodnia trwa również spowiedź, wspólnotowa modlitwa (np. adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia), trwa przygotowanie niedzielnej liturgii. Wieczorem jest
okazja, aby posiedzieć przed domem
i porozmawiać z dziećmi, młodzieżą,
a później wykorzystuje się „czas cywilizacji” - przez 3 godz. jest do dyspozycji
energia elektryczna... Oczywiście zupełnie inaczej wygląda dzień, kiedy jedzie
się do wiosek w buszu, zmaga się z malarią, albo też, gdy misja jest „najechana”
przez podróżujących - bez względu na
porę, nawał prac czy samopoczucie trzeba ich podjąć, ugościć, udzielić pomocy jeśli takiej potrzebują.

Jak Ksiądz wykorzysta zdobyte na
misjach doświadczenia?
W miarę możliwości będę się starał
przeszczepiać na polski grunt zdobyte
tam doświadczenia - zwłaszcza przybliżając moim rodakom tamtejszy, jakże
młody i dynamiczny Kościół, od którego
- wbrew pozorom, każdy z nas może
wiele się uczyć. Chciałbym również dzielić się swymi doświadczeniami po to, aby
budzić w każdym człowieku odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii tam,
gdzie jest ona jeszcze mało, albo zupełnie
nieznana. Być może moja praca z grupami Odnowy Charyzmatycznej zaowocuje
również na płaszczyźnie naukowej - piszę
bowiem doktorat z teologii misji (historia, struktura, formacja w Odnowie na
terenie Kongo-Brazzaville).

Serdecznie dziękuję za ten ekspresowy
wywiad. Wyrażę nadzieję, iż fragmenty
doktorskiej rozprawy Księdza będziemy
mogli przeczytać w przyszłych wydaniach
Głosu Tymbarku. A tymczasem życzymy
Błogosławieństwa Bożego w następnym
etapie kapłańskiego życia - na studiach
doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
(rozmawiał Adam Ociepka)
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SAMORZĄD

Tymbark - gmina powszechnej szczęśliwości
Drodzy czytelnicy, minęła już połowa
kadencji obecnej Rady Gminy i pora dokonać krótkiej oceny tego, co wydarzyło
się przez ostatnie dwa lata. Są rozbieżne
opinie na temat tego, co się dzieje w naszej gminie, ale przyjmując wersję oficjalną, propagowaną przez nasze władze,
można powiedzieć, że żyjemy w krainie
wiecznej szczęśliwości i dobrobytu. To
właśnie według słów wójta i jego popleczników, Tymbark nie mogło nic lepszego spotkać, niż obecna władza. Wójt
na miarę XXI wieku i radni określani
przez wójta jako „najlepsi z najlepszych”.
No, może z pewnym wyjątkiem: prawie
połowa nieodpowiedzialnych wyborców
zagłosowała na 5 radnych, którym sposób sprawowania władzy przez wójta nie
przypadł do gustu. Mało tego, jeszcze
ośmielają się krytykować i wytykać błędy.
Może brzmi to mało przekonująco, ale
pamiętajmy, że władzy nie wolno się
przeciwstawiać, bo można oberwać. Tak
więc cieszmy się z naszego „szczęścia”, bo
przecież mogliśmy trafić gorzej.
Nasz wójt jest wykształcony, kulturalny, religijny i otoczony mądrymi ludźmi.
Jak sam twierdzi, przestrzega również
prawo. Możemy więc mówić o szczęściu,
bo co by było, gdyby na przykład do
władzy dorwał się osobnik, który już na
studiach nie tylko dostał paszport do KK
[w czasach komuny były dwa rodzaje
paszportów: do krajów KDL (kraje demokracji ludowej) i paszporty do KK
(kraje kapitalistyczne). O ile do KDL
paszport otrzymać można było bez
większych kłopotów, to otrzymanie przez
zwykłego człowieka paszportu do KK
graniczyło niemal z cudem], ale również
zafundowano mu stypendium za szczególne osiągnięcia. Wyobraźmy sobie
dalej, że osobnik ten otacza się ludźmi

może niezbyt mądrymi, ale posiadającymi wiele innych zalet. A główne ich
zalety to: akceptacja oszustw i występków
popełnionych przez osobnika, ignorancja oraz bezwzględne posłuszeństwo
i bezgraniczne oddanie. W takiej
gminie, gdzie cała para zużywana jest na
wyprowadzanie pieniędzy przez ustawione przetargi i nabijanie portfela owego
osobnika, nigdy nie będzie tak dobrze
jak u nas, gdzie Rada w dowód uznania
zasług wójta ustaliła mu niemal najwyższe wynagrodzenie (prawie 10 tys. zł)
w widełkach gmin do 20 tys. mieszkańców (gmina Tymbark liczy ok. 6000).
Uzasadnieniem tej podwyżki były nie
jakieś szczególne osiągnięcia, ale gotowość do pracy. Dla porównania - prezydent miasta Krakowa (800 tys. mieszkańców i budżet liczony w miliardach)
otrzymuje 14 tys. zł. Jak więc widać,
zasługi naszego wójta muszą być
szczególne.
Dużym problemem naszej gminy jest
opozycja składająca się z 5 radnych,
którzy sobie wymyślili, że będą kontrolować poczynania wójta przez udział
w komisji rewizyjnej. Założyli nawet w
tym celu Klub Radnych „Nasza Gmina”.
Ale trafili na twardego zawodnika.
Wójt zapowiedział, że usunie z komisji rewizyjnej opozycję i to uczynił.
Ponieważ jednak Sąd uznał, że Klub
opozycji ma prawo mieć swojego przedstawiciela w komisji, kolejnym krokiem
naszego praworządnego wójta było
spowodowanie podjęcia przez Radę
uchwały likwidującej Klub Radnych.
Ponieważ nasz wójt twierdzi, że zawsze
postępuje zgodnie z prawem, wynajmuje
za olbrzymie pieniądze prawników z Krakowa, żeby nie popełnić błędu. Po raz
kolejny sprawa trafiła do Sądu. Mamy
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szczęście, bo gdybyśmy byli w gminie
rządzonej przez rzeczonego osobnika,
mogłoby się to samo wydarzyć, ale z naruszeniem prawa. Mieszkańcy mogliby
się buntować, że ich przedstawiciele nie
mają nic do powiedzenia w Radzie, że
zdanie prawie połowy wyborców jest
lekceważone. Ale nie u nas.
Po co radom sołeckim dodatkowe
pieniądze na drogi osiedlowe i odprowadzenie wód opadowych, o które wystąpiła opozycja? Wszystko mieszkańcy
mają zawdzięczać wójtowi a nie jakimś
tam radnym. Po co lodowisko dla dzieci,
skoro pomysłodawcą znowu była opozycja? Są w naszej gminie osiedla, do
których w czasie deszczu nie można się
dostać bez kaloszy, bo nie ma pieniędzy
w gminnej kasie. Ale gdy trzeba, to i polną drogę da się wyremontować za 80 tys.
zł, byle tylko prowadziła do nieruchomości należącej do właściwej osoby, np.
wójta. Ale przecież to Rada podejmuje
uchwałę o przystąpieniu do inwestycji.
Wójt jest tylko wykonawcą decyzji Rady.
Całe szczęście, że są wśród naszych
mieszkańców odważni obrońcy praworządności, którzy na Sesje Rady Gminy
przychodzą z Pismem Świętym i publicznie piętnują niegrzeczną opozycję,
która chce „utoczyć krwi wójtowi”. Całe
szczęście, że nasz wójt ma również rozległą wiedzę z zakresu medycyny i szybko
postawił diagnozę niektórym osobom
z opozycji - cytuję: „pan jest chory psychicznie i powinien się pan leczyć”. Również przenikliwie rozszyfrował innego
radnego nazywając go „niedouczonym
magistrem”. Przenikliwość i błyskotliwość w dokonywaniu ocen zdarzeń zaowocowała stwierdzeniem - cyt. „plątają
się za mną jak smród po gaciach”, gdy
opozycyjni radni uczestniczyli w zebraniach wiejskich.
Ogólnie można powiedzieć, że nie
jest tak źle. Te ostatnie dwa lata doświadczeń pozwolą mieszkańcom naszej

gminy wyciągnąć właściwe wnioski i po
kolejnych dwóch szczęśliwych latach
dokonać prawidłowego wyboru.
Proszę moich wyborców o wyrozumiałość i cierpliwość - na skutek arytmetyki wyborczej uniemożliwiono nam
(5 radnym) możliwość wykonywania
mandatu radnego. Uniemożliwiają nam
to ci sami ludzie, którzy dobrowolnie
oddali władzę Rady Gminy Tymbark
w ręce wójta i nic nie robiąc i za nic nie
odpowiadając pobierają jeszcze za to
wynagrodzenie. Jesteśmy przegłosowywani w każdej sprawie, choćby
najbardziej słusznej, ale muszę pocieszyć
wyborców - nie uszczupla to budżetu
gminy, bo nie pobieramy diet.
Wzywam wszystkich mieszkańców
naszej gminy, którym choć trochę zależy
na rozwoju naszego terenu, aby bacznie
obserwowali co się dzieje i potrafili w pełni świadomie dokonać wyboru w czasie
przyszłych wyborów.
Ps. Wszelka zbieżność sytuacji
i postaci opisana w hipotetycznych rozważaniach „co by było, gdyby...” jest niezamierzona i przypadkowa.
Radny Lech Nowak

DWUGŁOS O PRASIE LOKALNEJ
Rzeczpospolita - "Małym trudniej pisać
prawdę - Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci wymuszają uległość prasy szykanami
ekonomicznymi - wynika z raportu "Rz".
Lokalni politycy używają takich argumentów
bez względu na to, czy przychodzą z SLD, czy
PO. - Każdy z nas ma swojego Kurczuka mówią wydawcy lokalnej prasy.”
Polityka - "Szepty i krzyki lokalne - Prasa
prowincjonalna jest słaba, spętana przez
lokalne układy. A w ogóle to pojęcie prasy
trzeba będzie na nowo zdefiniować, bo podszywają się pod nią produkty prasopodobne,
często finansowane i kontrolowane przez
miejscowe władze."
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Orkiestra dęta
w Tymbarku
W maju 2003 r. odbyły się uroczyste
obchody jubileuszu 125-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Tymbarku. Jednocześnie świętowano 10-lecie istnienia orkiestry strażackiej "Tymbarski Ton".
Uważam, że przy tej okazji, winno się
także świętować 55-lecie istnienia orkiestry dętej w Tymbarku, która powstała
w 1948 roku i - z dwiema większymi przerwami - istnieje do dzisiaj już jako strażacka
orkiestra dęta. Przypomnijmy więc,
chociaż w dużym skrócie, jej historię.
Po zakończeniu działań wojennych "Owocarnia" - bo tak w skrócie nazywana była,
powstała w 1936 r., z inicjatywy tutejszych
działaczy spółdzielczych z inż. Józefem
Markiem na czele, Podhalańska Spółdzielnia Owocarska - szybko otrząsnęła się
z tragedii wojny. Nadrobiono zaistniałe na
skutek okupacji i przejścia wojsk radzieckich straty. Obok wzmożonej produkcji
przetwórczej zaczęło ożywać także życie
w innych dziedzinach, w tym także
oświacie i kulturze. Najdonioślejszym
dziełem było zorganizowanie przez "Owocarnię" Spółdzielczego Liceum Przetwórstwa i Handlu Ogrodniczego II stopnia,
które zaczęło pracować od września 1948r.
Dużą wagę przywiązywano także do
działalności kulturalnej. Pracę na tym polu
rozpoczął wybitny działacz, mgr Alojzy
Piekarz (z wykształcenia chemik), organizując najpierw kółko recytatorskie a następnie chórek złożony z pracowników
"Owocarni". Szybko jednak okazało się, że
bez akompaniamentu muzycznego występy tych zespołów wypadają dość blado.
Postanowiono więc zorganizować zespół
orkiestry dętej z prawdziwego zdarzenia.
Do propozycji tej bardzo pozytywnie podeszły też władze "Owocarni", szczególnie
zaś dyrektor Tadeusz Gwarek i inż. Józef

Marek, zezwalając na zakup instrumentów
i zatrudnienie dyrygenta. Jako nauczyciela
muzyki i dyrygenta zatrudniono młodego
i energicznego muzyka, Józefa Mordarskiego z Limanowej, ze znanej muzykalnej
rodziny.
Rozpoczęło się szkolenie przyszłych
orkiestrantów - nauka czytania nut i gry na
różnych instrumentach. Trzeba przyznać,
że zapał był ogromny. Pamiętam taki obrazek, kiedy to w sierpniu 1948 r., po raz
pierwszy znalazłem się na terenie przetwórni: wszędzie trwała naprawdę uczciwa
praca, a jednocześnie wykorzystywano
każdą wolną chwilę na ćwiczenie gry na
instrumentach, które leżały obok. Widziałem, jak w dziale elektrycznym Michał Ryś
ćwiczył na klarnecie, a wtórował mu Józef
Koszyk na maleńkim pikolo. W bednarni
Jan Wikar wydymał policzki na swoim
kornecie, zaś w hali produkcji marmolady,
obserwując bacznie proces technologiczny, inny pracownik (nazwiska niestety nie
zapamiętałem) grał na trąbce. To było naprawdę fantastyczne. Dużo też śpiewano
w czasie pracy, zwłaszcza tam, gdzie
jednocześnie pracowała większa grupka
osób, np. na dziale rozlewu wina, albo przy
rozlewie słodzonych soków owocowych.
Pieśni różne - od pobożnych po ludowe.
W oznaczonych dniach - po pracy - odbywały się próby zespołów: muzycznego,
chóralnego i recytatorskiego. Działalność
zespołu chóralnego znajdowała odbicie
także w poszczególnych domach w okolicy, które rozbrzmiewały ludowymi melodiami: "Sed Jasiu do Kasi", "Tańcowoł Kuba w sieni", czy "Hej bystra woda" i innymi.
1 października 1948 r. odbyła się oficjalna
inauguracja roku szkolnego w Spółdzielczym Liceum Przetwórstwa i Handlu
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Ogrodniczego, mimo iż nauka trwała już
od miesiąca. Ten dzień był również dniem
pierwszego oficjalnego występu orkiestry
dętej, która uświetniła pochód młodzieży
i zaproszonych gości spod budynku
"Skiby" (obecnie budynek GS-u obok stacji kolejowej), gdzie rozpoczęło pracę Liceum, na nabożeństwo do kościoła i z powrotem.
W trakcie trwania uroczystości orkiestra
wykonała kilka utworów - nie zawsze jeszcze czysto brzmiących, a następnie
zabawiała gości i młodzież biesiadujących
w hali produkcji marmolady, przy "akompaniamencie" wakumów (aparatów, w których gotowano marmoladę).
Tak więc orkiestra dęta oficjalnie zaistniała
w Tymbarku i z każdym dniem podnosiła
swe kwalifikacje, doskonaliła się. Kiedy
jednak zdawało się, że jest już całkiem
dobrze nastąpił pewien zgrzyt spowodowany odgórnymi zarządzeniami. Najpierw
Spółdzielnię upaństwowiono, w związku
z czym zmieniły się władze zakładu, już
nie tak przychylnie patrzące na dotychczasowe praktyki. Zaczęto wprowadzać
nowe porządki, na skutek których dyrygent, Józef Mordarski, złożył rezygnację
przenosząc się do Nowego Sącza, gdzie
tamtejszy garnizon wojskowy zaoferował
mu podobne stanowisko ze znacznie większą pensją. Batutę po nim przejął jego brat,
Mieczysław Mordarski, który jednocześnie uczył muzyki w Liceum Pedagogicznym w Limanowej. Po kilku miesiącach
i on zmuszony został do rezygnacji z prowadzenia orkiestry w Tymbarku. Mimo, iż
przez pewien czas pomagał mu brat,
Wiesław Mordarski, nie był w stanie pogodzić obowiązków nauczyciela w liceum
z prowadzeniem orkiestry w Tymbarku
według wymogów Dyrekcji zakładu.
Dyrektorzy "Owocarni" zmieniali się dość
często i niezbyt przychylnie patrzyli na
orkiestrę. Po odejściu braci Mordarskich
zauważyć się dały już wyraźnie niekorzystne zmiany w pracy orkiestry. Przez

pewien czas prowadził ją Stanisław Cabała
z Nowego Sącza, jednakże stale pogarszający się stan jego zdrowia uniemożliwiał
systematyczne prowadzenie zajęć. Musiał
więc i on zrezygnować. Dyrygenta próbują
zastąpić na przemian Józef Koszyk
i Michał Ryś, a po nich Jan Atłas, jednakże
mimo najlepszych chęci nie są oni w stanie
utrzymać poziomu gry orkiestry tak, by
mogła występować w czasie jakichś
uroczystości. Brak też było bodźców ze
strony władz Zakładu. Wręcz przeciwnie,
nowy dyrektor, Romuald Błocki, miał
ciągle jakieś pretensje pod adresem całej
orkiestry, jak i jej poszczególnych członków. I tak działalność zaczęła powoli
zamierać, by w 1961 r. całkowicie się zakończyć.
Przestały też, znacznie wcześniej, pracować zespoły: chóralny i recytatorski. Ich
twórca i opiekun, mgr Alojzy Piekarz, ze
względu na swą polityczną, AKowską
przeszłość został zwolniony z pracy,
podobnie jak i prowadzący chór Jan Grzywacz. I tak w wyniku stosowania zasady
"indywidualnej i zespołowej świadomości
socjalistycznej" przez kierownictwo Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Tymbarku, zajęcia kulturalne
w zakładzie przestały istnieć. Warto jednak
zapamiętać nazwiska najbardziej zaangażowanych członków tej orkiestry: Michał
Ryś, Józef Koszyk, Jan Wikar, Roman Kęska, Jan Atłas, Józef Sopata, Jan Przechrzta, Jan Binda, Władysław Natanek,
Władysław Mrózek, Kazimierz Piętoń,
Michał Florek. Zapewne wiele jeszcze
nazwisk winno się znaleźć na tej liście,
jednakże czas zatarł je w pamięci.
Orkiestra "Owocarni" przestała oficjalnie
istnieć, ale w czasie długiej, trwającej prawie 10 lat przerwy, od czasu do czasu
następowały pewne porywy i chęć ożywienia jej. I tak np. pan Władysław Odziomek,
przy współpracy pana Józefa Sopaty próbowali zorganizować orkiestrę przy
kościele. Jej skład został zmniejszony
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i czasami występowała w czasie uroczystości kościelnych, szczególnie w maju,
grając melodie pieśni Maryjnych z wieży
kościoła. Grali, ale, niestety mimo dużego
wkładu pracy tych zapaleńców, orkiestra
nie wróciła już do dawnej świetności.
Dopiero w 1971 r., na jednym z zebrań
środowiskowych, ktoś podniósł sprawę
konieczności ponownego zorganizowania
zespołu orkiestry dętej. Wielu z zebranych
przytaknęło, jednakże żaden z zakładów
pracy nie chciał podjąć się trudu jej
utrzymania, tłumacząc to różnymi względami. Dopiero dyrektorka Technikum i Zasadniczej Szkoły Przemysłu Spożywczego
w Tymbarku, mgr Julia Steczowicz,
zdecydowała się na jej zorganizowanie
w podległej sobie placówce. Pisemnie
zwróciła się do dyrekcji Zakładów
Przemysłu Spożywczego w Tymbarku
z prośbą o przekazanie szkole instrumentów po byłej orkiestrze zakładowej. Dyrektor Sznajder, wraz z Radą Zakładową,
pozytywnie ustosunkowali się do prośby
i po załatwieniu formalności księgowych
instrumenty dotarły do Technikum.
W międzyczasie dyrekcja szkoły wystąpiła
do Kuratorium Oświaty z prośbą o przyznanie etatu nauczyciela muzyki. Również
ta prośba została przychylnie załatwiona
i od 1 stycznia 1972 r. nowopowstała orkiestra przy Technikum i Zasadniczej Szkole
Przemysłu Spożywczego rozpoczęła ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela
Ryszarda Przechrzty. Tak więc nastąpił

nowy - drugi - etap życia tymbarskiej orkiestry dętej.

Aby jak najprędzej mogła ona występować
z programem na uroczystościach, w skład
jej zaproszono niektórych członków byłej
orkiestry zakładowej. Byli to: Jan Przechrzta, Władysław Mrózek, Józef Sopata,
Jan Atłas, Władysław Natanek, Jan Wikar,
Kazimierz Piętoń i Stefan Nuzia.
W tym samym czasie młodzi adepci gry na
instrumentach poznawali nuty i ćwiczyli.
Po kilku miesiącach intensywnej nauki
brali już udział w występach orkiestry.
Wkrótce też cały zespół wyróżniał się na
tle innych zespołów w regionie. Orkiestra
szkolna „obsługiwała” nie tylko miejscowe uroczystości państwowe czy środowiskowe, ale występowała także poza Tymbarkiem oraz brała udział w przeglądach
i konkursach orkiestr dętych na różnych
szczeblach, odnosząc kolejne sukcesy. Na
podkreślenie zasługuje wykonanie programu z okazji 625-lecia istnienia Tymbarku
i przekazania szkole nowych obiektów
szkolnych i internatu przez Kancelarię
Rady Państwa (1975 r.), udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Gorlicach (w dniach 27-29.03.1981 r. otrzymała wyróżnienie) oraz program
patriotyczny w czasie uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Orląt Lwowskich i poległych za wolność w czasie I i II
wojny światowej.
Niestety, znów czarna chmura zawisła nad
orkiestrą. Zaistnienie stanu wojennego
w grudniu 1981 r. oraz następne lata nie
sprzyjały pracy tego zespołu. Władze
oświatowe z każdym rokiem ograniczały
fundusze na jej prowadzenie, aż w 1985 r.
całkowicie zaprzestały finansowania,
w związku z czym zespół orkiestralny zakończył działalność.
Trzeci okres istnienia orkiestry dętej
w Tymbarku datuje się od 1992 r., kiedy to
działacze Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tymbarku, w osobach: prezesa Kazimierza Dziadonia, naczelnika Jana Wątroby
i Stanisława Przybylskiego (obecnego prezesa), postanowili utworzyć strażacką
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orkiestrę dętą. Na ich prośbę do pracy
organizacyjnej zabrali się panowie: Władysław Odziomek, Ryszard Przechrzta,
Józef Sopata i Władysław Mrózek - byli
członkowie poprzednich orkiestr. Zaczęli
zbierać instrumenty oraz namawiać instrumentalistów do ponownego w niej udziału
oraz werbować nowych chętnych do pracy
w tym zespole. Wkrótce też rozpoczęły się
próby pod kierownictwem Ryszarda Przechrzty dając początek nowego - już trzeciego okresu działalności orkiestry dętej
w Tymbarku - tym razem jako orkiestry
strażackiej, która przyjęła nazwę "Tymbarski Ton".
Pierwszy oficjalny występ odrodzonej
orkiestry miał miejsce 30 maja 1995 r. przy
okazji uroczystości poświęcenia nowego
kościoła parafialnego w Podłopieniu. Drugim ważnym występem był koncert w Domu Kultury w Tymbarku, zorganizowany
dla gości z Anglii, z zaprzyjaźnionej
z Tymbarkiem miejscowości Whaley
Brigde, który im się bardzo spodobał.
Wkrótce też władze tego miasta przysłały
oficjalne zaproszenie dla orkiestry z prośbą, by przyjechała do Anglii i zagrała dla
tamtejszej ludności. Zaproszenie przyjęto
i rozpoczęto przygotowania do wyjazdu.
W ich trakcie dyrygenturę przejął pan Władysław Odziomek, który przy pomocy instruktora z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, Józefa Bartusiaka,
przygotował repertuar na występy
w Anglii. Wyjazd nastąpił w czerwcu 1996
r., pod kierownictwem prezesa OSP
w Tymbarku, Kazimierza Dziadonia.
W Anglii orkiestra pod batutą Władysława
Odziomka i Józefa Bartusiaka dała 10 koncertów - w Whaley Brigde i kilku innych
miasteczkach. Wszędzie była owacyjnie
przyjmowana i nagradzana rzęsistymi
oklaskami. Po powrocie do kraju, na skutek złego stanu zdrowia, pan Odziomek
zrezygnował z prowadzenia zespołu.

W związku z tym objęcie dyrygentury zaproponowano ponownie panu Przechrzcie,
który ofertę przyjął.
Drugim ważnym wydarzeniem dla "Tymbarskiego Tonu" było zaproszenie przesłane przez władze słowackiego miasta
Kubin Dolny, do wzięcia udziału w Dniach
Dolnego Kubina, które odbyły się w sierpniu 1997 r. Na Słowacji orkiestra dała 3
koncerty.
Z ważniejszych osiągnięć "Tymbarskiego
Tonu" wymienić jeszcze należy:
- zorganizowanie dobroczynnego koncertu
"Z serca do serca",
- występ w Starym Sączu podczas beatyfikacji bł. Kingi przez Ojca Świętego,
- udział w słynnym koncercie "Strażacy
Ojcu Świętemu w darze" (Wadowice),
- uświetnienie Zjazdu Pokoleniowego
Liceum Pedagogicznego w Limanowej,
- udział w Wojewódzkich Festiwalach Orkiestr Dętych "Echo Trombity" organizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu (w latach: 1998,
1999, 2000 i 2002), gdzie uzyskiwano
czołowe lokaty,
- coroczne występy w trakcie uroczystości
religijnych w Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w Limanowej.
Przede wszystkim jednak orkiestra ta
uświetnia wszystkie imprezy i uroczystości, jakie organizowane są w tymbarskim
środowisku, dzięki czemu zyskują one na
oprawie artystycznej.
Obecnie zespół orkiestralny liczy około 45
członków i to w znacznym procencie młodych, co, miejmy nadzieję, dobrze rokuje
na przyszłość. Przy okazji dziękujemy
całemu zespołowi za uprzyjemnianie nam
wszystkich uroczystości oraz życzymy
wielu sukcesów artystycznych, dzięki którym wzrośnie prestiż społeczny Tymbarskiej Ziemi.
Stanisław Wcisło
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Tymbark - dzieje upadku miasta
W 2003 roku hucznie, choć bez trwałych rezultatów, obchodzono 650 lecie
Tymbarku. Tymczasem 70 rocznica utraty
praw miejskich minęła cicho i bez echa...
O ile każdy, miejscowy uczeń wie, czym było
prawo magdeburskie oraz jaki król nadał je
Tymbarkowi, to już niewielu rozumie, który
prezydent odebrał miastu to prawo i dlaczego? Trudności napotykają także odpowiedzi na pytania, dlaczego herb kazimierzowski widnieje na drzwiach katedry wawelskiej
oraz w herbie Tymbarku, Piwnicznej i Grybowa. Nawet 1353 rok, jako datę uzyskania
praw miejskich, kwestionowano jeszcze
niedawno. Kto dziś wskaże, gdzie stały budynki ratusza, gotyckiego kościółka, bożnicy,
czy sławna szubienica? Kto wie, gdzie zostały
pochowane i spoczywały przez 10 lat zwłoki
zdobywcy Jabłońca pułkownika węgierskich
huzarów Othmara Muhra lub gdzie spoczywa dowódca Kozaków Dońskich Dymitr.
Stara droga na targowicę mówi wiele o utraconej na zawsze świetności...
Tymbark znany był niegdyś z wielkich
jarmarków, do których prawo nadali mu
polscy królowie, a potwierdzili cesarze
austriaccy. Kupcy zjeżdżali z rynku tzw.
Wielką Drogą przez Podwisiołki. Ich wozy
docierały wzdłuż rzeki do brodu za miastem,
by dopiero tam przeprawić się na drugi
brzeg Słopniczanki, miejsce to nazywano
Bródkami, a później - Brodkówką. Dalej
szlak wiódł do Słopnic Królewskich, a stamtąd przez Zalesie na południe dolinami
Kamienicy i Dunajca aż na Górne Węgry (dziś
Słowacja). Był to niewielki szlak handlowy,
z którego jednak chętnie korzystali kupcy, bo
omijał miasta posiadające prawo składu, jak
Tarnów i Nowy Sącz.
Początki Tymbarku związane są z osadnikami niemieckimi, którzy zasiedlili połud-

niową Małopolskę od Śląska aż po Lwów.
W ten sposób powstało kilkanaście miast,
które utraciły swój status i egzystują obecnie
jako wioski, np. Tylicz, Tymbark, Bircza,
Frysztak, Lanckorona, Czchów, Szymbark
czy też Szczyrzyc, który nigdy nie zdołał
wprowadzić nadanego mu przez króla Władysława Jagiełłę przywileju lokacyjnego. Ich
mieszkańcy nie zapomnieli jednak o swej
dawnej świetności, starając się wyróżnić od
okolicznych chłopów strojem, obyczajem,
a nawet mową. Wielowiekowe sąsiedzkie,
rodzinne i handlowe kontakty powodowały
wzajemne przenikanie się kultury ludowej,
mieszczańskiej i szlacheckiej. Ostatecznie
wpływ chłopów na mieszczan okazał się
najsilniejszy, a dawni mieszczanie zajęli się
uprawą roli i hodowlą przechodząc powoli,
podobnie zresztą jak zubożali szlachcice, do
warstwy chłopskiej. Stąd wśród chłopów tak
wiele koligacji rodzinnych i to zarówno
z mieszczanami, jak ze szlachtą, czego najlepszym przykładem w Tymbarku są mieszczańskie nazwiska Steczowiczów, Kapturkiewiczów oraz szlacheckie- Zborowskich,
Kasińskich, Urbańskich, Dębskich. Mieszczanie chętnie żenili się z córkami chłopskimi, a młodymi kmieciami nie gardziły
bogate mieszczki. Dlatego niektóre nazwiska powtarzały się zarówno w samym mieście, jak i w otaczających je wioskach.
A zresztą gdyby chłopi nie osiedlali się
w Tymbarku, to miasto wyludniłoby się już
dawno. Gdy najstarsze rody mieszczańskie
wymierały, na ich miejsce przybywali chłopi
z Jasnej, Podłopienia, Zamieścia, Zawadki,
Piekiełka, Rupniowa i ze Słopnic, uzupełniając potencjał demograficzny wyludniającego się miasta. Tymbark był dla nich miejscem niezwykle atrakcyjnym - centrum lokalnego rynku wewnętrznego, punktem
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wymiany produktów i usług, zaspokajających
zarówno potrzeby mieszczan, szlachty, jak
i chłopów, a w pierwszej połowie XX wieku
- stolicą galicyjskiego ruchu spółdzielczego,
nazywaną nie bez racji „drugim Liskowem”.
Panowała tu głęboka współzależność,
wzajemność usług i nieustanna wymiana
towarów, jako że niemal cały handel skupiony był wówczas na jarmarkach, a brakujące przedmioty pozyskiwano na podobnych jarmarkach w Starym i Nowym Sączu,
Skrzydlnej czy też Limanowej.
Tymbark był jednym z niewielu średniowiecznych miast lokowanych przez polskiego króla na tzw. „surowym korzeniu”.
Dokument lokacyjny został podpisany przez
króla Kazimierza, dlatego inicjał jego imienia
zwieńczony królewską, otwartą koroną
widniał niegdyś na kartuszach herbowych,
np. na lipowej, malowanej desce znalezionej
niegdyś na śmietniku a zdobiącej, po konserwacji, gabinet wójta.

Wszystkie inicjatywy, prezentowane
niegdyś na łamach „Głosu Tymbarku", wykorzystania zarówno Roku Jubileuszowego, jak
i rocznicy założenia miasta do budowy
niewielkiego pomnika króla Kazimierza
Wielkiego na rynku, czy też monumentu
założyciela owocarni albo muzeum mieszczan tymbarskich w starej remizie, czy
choćby tylko oznakowania wielkimi kamieniami miejsc, gdzie stały: ratusz, drewniany
kościół i bóżnica, pozostały bez echa. Dziś
w Limanowej, a nie w Tymbarku, są ulice
Józefa Marka i Franciszka Armińskiego; obok
starostwa limanowskiego przy ul. Józefa
Marka stanie wkrótce jego plenerowy pomnik, zaprojektowany przez Elżbietę Zbrożek.
Mój kolega mgr Krzysztof Pająk zapytał
niegdyś uczniów na lekcji historii: „Co to jest
dynastia”? Prawie wszyscy myśleli, że to...
amerykański serial! Oby kiedyś na podobne
pytanie o Tymbark nie odpowiedziano, że to
lekko sfermentowany soczek...
Marian Sopata

Tymbarskie widoczki z 1912 roku: budynek gminy, szkoła i dworzec kolejowy ((www.staredworce.friko.pl))
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ROCZNICA
1 września - słucham radia, które
podaje właśnie, że dzisiaj mija 65
rocznica wybuchu II wojny światowej.
Boże, jak ten czas szybko płynie! Pamiętam wciąż doskonale te dni, które spowodowały wiele ofiar i przyniosły ze sobą
lata twardej, okrutnej okupacji najeźdźcy
hitlerowskiego.
Jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych, na terenie Ziemi Tymbarskiej jak zresztą w całym kraju - dawało się
wyczuć wojenne nastroje, potęgowane
przez ruchy wojsk i zarządzenia władz.
No i same przygotowania do ewentualnego odparcia wroga - okopywanie się
oddziałów wojskowych, ścinanie drzew
i tarasowanie nimi dróg przejazdowych.
Wszystko to powodowało niesamowite
napięcie nerwowe. Nadszedł 1 września
1939, a z nim wieść, że rozpoczęła się
wojna. W Tymbarku jednak stosunkowo
spokojnie, podobnie 2 i 3 września, choć
coraz więcej mówi się o zbliżającym się
froncie. Wszyscy zgodnie twierdzą, że
lada godzina i tu ukażą się wojska
niemieckie.
3 września Elżbieta Brosch (Broszówna,
jak Ją nazywano) - nauczycielka tutejszej
szkoły będąca drużynową żeńskiej drużyny ZHP, zarządziła nadzwyczajną
zbiórkę. W jej trakcie nakreśliła, według
swej wiedzy, ogólną sytuację w kraju
i zaapelowała do harcerek o patriotyzm
i wysiłek dla obrony ojczyzny, do zagrodzenia drogi żołnierzom niemieckim.
Apel przybrał konkretną formę - miało to
być „pilnowanie” mostu kolejowego na
Łososinie. Rozstawiono warty od stacji
PKP do mostu. Harcerki, uzbrojone
w laski, pełniły wartę przez całą noc. Dziś
wspomnienie tego epizodu wywołuje
uśmiech. Należy jednak nisko pokłonić

głowę przed tymi bohaterskimi dziewczętami, które mimo olbrzymiego napięcia
nerwowego i strachu wytrwały do rana
i dopiero koło siódmej, kiedy zostały
zwolnione z posterunków, zeszły ze
służby. Czyż to nie bohaterska postawa?
Czy dzisiaj młodych ludzi stać byłoby na
to? To był prawdziwy patriotyzm. Wtedy
jednak nie było czasu na analizę tego
czynu. Obecność wrogich samolotów,
coraz bliższe odgłosy dział nie pozwalały
na to. Wszędzie panował chaos, nerwowość i pytania - co dalej? 5 września coraz
bliższe odgłosy strzałów i zgrzyt czołgowych gąsienic na „cesarce” oznajmiły, że
Niemcy dotarli i na Tymbarską Ziemię.
Wkroczyli, obejmując tę ziemię w kilkuletnie posiadanie i wprowadzając swój
„ordnung”, którego pierwszym przejawem było rozstrzelanie czterech mieszkańców, którzy chcieli tylko bliżej przyjrzeć się wkraczającym oddziałom. Na
szosie Limanowa-Mszana Dolna, nieopodal wjazdu do Tymbarku obeliskiem uczczono miejsce ich męczeńskiej śmierci, na
którym napis głosi:
„Tu zginęli śmiercią bohaterską
od najeźdźców hitlerowskich
w dniu 5 września 1939 r.:
Chlipała Jan, lat 42, zam. w Zamieściu
Chlipała Józef, lat 43, zam. w Zamieściu
Goryczka Stanisław, lat 21. zam.
w Słopnicach
Niezabitowski Tadeusz, lat 80, zam.
w Słopnicach
Cześć ich pamięci!”
Wkrótce zginął następny z mieszkańców - Jan Palacz z Zamieścia, który w tym
czasie pracował na łące przy potoku koło
Sowy. Dostrzegł go niemiecki żołnierz
patrolujący teren przez lornetkę i zastrzelił bez żadnej przyczyny.
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Taki był początek okupacji niemieckiej w
Tymbarku. Te tragiczne wydarzenia najpierw przeraziły i sparaliżowały społeczeństwo, ale na krótko. Ludność szybko
otrząsnęła się z szoku i przełożyła swój
gniew na niezłomną wolę walki z wrogiem, który terrorem rozpoczął swe panowanie. Walkę podjęli nie tylko indywidualni obywatele, czy całe rodziny, ale
instytucje i zakłady pracy - niemal wszyscy. Nic więc dziwnego, że w pobliżu
wjazdów do Tymbarku Niemcy ustawiali
tablice z napisem: „Achtung Bandengebiet”.
Podziemny Ruch Oporu powstał
w Tymbarku jeszcze w 1939 roku. Najpierw było to indywidualne przeciwstawianie się Niemcom, utrudnianie im
pobytu tutaj, zaś pod koniec roku działały
już zorganizowane komórki, którym
początek dał mjr Wacław Szyćko, pseudonim „Wiktor”. Razem z Janem Cielakiem („Maciej”) założyli w Tymbarku
pierwszą komórkę organizacji podziemnej o nazwie Związek Walki Zbrojnej
(ZWZ), w 1942 r. przekształcony
w Armię Krajową (AK). Jej pierwszymi,
zaprzysiężonymi 11 grudnia 1939r. członkami zostali: Zofia Turska - właścicielka
dóbr ziemskich w Tymbarku, jej córka
Danuta, brat Ludwik Myszkowski oraz
administrator majątku Turskiej Marian
Prökl.
W tym też czasie na terenie Ziemi
Tymbarskiej działał kapitan Tadeusz
Paulone, który po klęsce wrześniowej
wrócił w rodzinne strony. Tu zatrudniony
został (fikcyjnie) jako gajowy pod Mogielicą, dzięki czemu miał stosunkowo dużą
swobodę działania. Nawiązał kontakty
z miejscowymi patriotami i 6 stycznia
1940r. zaprzysiągł drugą komórkę konspiracyjną, do której weszli: Szymon Pyrć
- ps. „Jaskółka”, Andrzej Kruczyński - ps.
„Horodenko”, Władysław Duchnik - ps.
„Duchniewski”, Józef Kulpa - ps.

„Owoc”, Michał Macko - ps. „Ryszard”,
Adam Niesiołowski - ps. „Gawin”,
Franciszek Sojka - ps. „Kajos”, Antoni
Surdziel - ps. „Dzik”, Jan Zapała - ps.
„Osa” oraz bracia Kozłowscy (niestety
brak bliższych danych).
Powoli więc zaczynała się rozkręcać
spirala Ruchu Oporu. Jego liczni członkowie stworzyli gęstą sieć tak w Tymbarku, jak i w okolicznych miejscowościach
oraz współdziałali z innymi placówkami
w powiecie i obwodzie. Wniknęli i działali w każdej instytucji i zakładzie pracy.
Szczególne znaczenie miały: poczta,
urząd gminy, stacja kolejowa, „Owocarnia” i straż pożarna.
Praca Ruchu Oporu szła w przeróżnych kierunkach, zaś jej głównym celem
była walka o niepodległość kraju. Nie
była to ani łatwa, ani prosta sprawa. Każda
„wpadka” groziła poważnymi konsekwencjami - od pobicia począwszy,
poprzez więzienia, prace przymusowe na
rzecz Rzeszy, aż po obozy koncentracyjne
czy rozstrzelanie. Jednak mimo represji
ludność trwała w swych patriotycznych
przekonaniach. Nie obyło się więc bez
ofiar - pierwszymi byli kpt. Tadeusz
Paulone i Jan Myszkowski - obaj zginęli
w Oświęcimiu. Później ich los podzielili
inni, a przecież mimo tych ofiar duch
patriotyczny na Ziemi Tymbarskiej nie
został zduszony, wręcz przeciwnie rozrastał się aż do końca okupacji.
Wspominając tamte dni możemy być
dumni z naszego społeczeństwa, które
z okresu walki z okupantem wyszło z twarzą, okazało się społeczeństwem patriotów, którzy nie bacząc na trudy i mękę
trwali w walce o polskość aż do końca.
Nie wolno nam o tym zapomnieć. Trzeba
o tym mówić młodym, niech na tym przykładzie budują swój patriotyzm - choć na
innym polu walki, lecz o ten sam cel:
o szczęśliwe społeczeństwo w wolnej
Polsce.

(Nazwisko autora znane redakcji)
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Z działalności
Towarzystwa Miłośników Tymbarku
W 52 numerze „Głosu Tymbarku”
informowaliśmy, że reaktywowano
działalność Towarzystwa Miłośników
Tymbarku oraz podano cele i sposoby
ich realizacji przez Towarzystwo.
Jednym z celów, zgodnie z 9 paragrafem,
punkt c Statutu, jest "gromadzenie
i popularyzacja wiedzy o ludziach zasłużonych dla Tymbarku oraz wybitnych
Tymbarczanach, którzy działali poza
Tymbarkiem. Dzisiaj pragniemy poinformować, że w tej kwestii Towarzystwo
podjęło już pracę i będzie ją nadal
kontynuowało. Przeprowadzono szereg
rozmów i wywiadów wśród tutejszego
społeczeństwa w celu ustalenia listy
zasłużonych osób. Następnie będziemy
zbierali materiały dotyczące ich działalności i po opracowaniu - drukowali
w kolejnych numerach "Głosu Tymbarku". Wyrażamy nadzieję, że wielu
czytelników przyłączy się do naszej pracy i przez przekazywanie nam bliższych
danych o życiu i działalności społecznej
przyczynią się do opracowania pełniejszej listy osób, o których winniśmy
pamiętać - my i następne pokolenia.
Dotychczas ustaliliśmy 41 nazwisk
zasłużonych dla Tymbarku i jego okolic.
Uważamy jednak, że będzie ich znacznie
więcej i dlatego prosimy o podawanie
następnych wraz z uzasadnieniem.
Zebrane dotychczas nazwiska osób
zasłużonych dla Tymbarku podajemy
poniżej w kolejności alfabetycznej,
zaznaczając jednocześnie, iż uwzględniamy jedynie osoby już nieżyjące. Oto
one:
1. Andrasz Leon - długoletni kierownik szkoły powszechnej w Tymbarku, społecznik i działacz kulturalny.

2. Bogacz Andrzej - ksiądz, proboszcz
parafii tymbarskiej i wieloletni
prezes tut. Ochotniczej Straży Pożarnej.
3. Bubula Bogusław - z Zawodzia,
działacz Spółdzielni Mleczarskiej,
zasłużony działacz Ruchu Oporu.
4. Franciszek Bubula - z Piekiełka,
działacz spółdzielczy, współorganizator Spółdzielni Mleczarskiej
w Tymbarku i "Owocarni"
5. Giza Henryk, Józef - z Podłopienia,
członek Ruchu Oporu, działacz
spółdzielczy, założyciel i pierwszy
dyrektor Banku Spółdzielczego
w Tymbarku.
6. Hładkulik Józef - z Tymbarku, wieloletni naczelnik OSP w Tymbarku,
członek Ruchu Oporu, działacz społeczny.
7. Kapturkiewicz Jan - z Tymbarku,
działacz społeczny, założyciel oddziału Kasy Stefczyka w 1905 r.
8. Kieroński Kazimierz - kierownik
Szkoły Ludowej w Tymbarku, działacz ludowy
9. Kordeczka Jan - z Tymbarku, działacz społeczny, założyciel i organizator Związku Strzeleckiego
w Tymbarku.
l0. Kulpa Józef - z Piekiełka, uczestnik
Ruchu Oporu, działacz spółdzielczy.
11. Kumorek Szymon - ksiądz, proboszcz parafii w Tymbarku, działacz
ludowy.
12. Krzyściak Stanisław - z Zamieścia,
działacz Ruchu Oporu, społecznik.
15. Lorek Helena - naczelniczka poczty
w Tymbarku, działaczka Ruchu
Oporu.
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14. Macko Józef - prezes "Owocarni"
w czasie okupacji, działacz Ruchu
Oporu i działacz społeczny.
15. Macko Jan - z Kopanej Drogi, działacz ludowy i spółdzielczy oraz R.O.
16. Macko Michał - z Tymbarku, działacz Ruchu Oporu.
17. Macko Stanisław - działacz społeczny, prezes OSP.
18. Marek Józef - działacz ruchu spółdzielczego, twórca i organizator
"Owocarni", działacz Ruchu Oporu.
19. Matuszyk August - propagator i instruktor upraw ogrodniczych i plantacji krzewów owocowych, nauczyciel, działacz ludowy.
20. Myszkowski Józef - właściciel dóbr
tymbarskich, społecznik ludowy,
kolator kościoła w Tymbarku i Słopnicach.
21. Myszkowska-Turska Zofia - dziedziczka Tymbarku, kolatorka i działaczka społeczna, członek Ruchu
Oporu.
22. Pachowicz Antoni - z Zarąbek (Zęzów), gajowy, członek Ruchu Oporu.
25. Pieguszewska Zuzanna - propagator
czytelnictwa, działaczka ludowa.
24. Pieguszewski Ludwik - z Tymbarku,
działacz społeczny, członek Ruchu
Oporu.
25. Pieguszewska-Głąbińska Danuta działaczka społeczna, członek Ruchu Oporu.
26. Parużnik Józef - działacz społeczny.
27. Reklewski Jan - naczelnik stacji
PKP w Tymbarku, działacz społeczny, założyciel i naczelnik OSP
w Tymbarku.
28. Rogozinski Augustyn - technolog
"Owocarni", twórca wielu nowych
technologii z zakresu przetwórstwa
owocowo-warzywnego.

29. Smoter Ludwik - z Tymbarku, działacz społeczny.
30. Steczowicz Marcin - zasłużony
działacz społeczny z Tymbarku.
31. Steczowicz Julia - zasłużony pedagog, działaczka społeczna.
32. Surdziel Władysław - z Piekiełka,
zasłużony działacz społeczny.
33. Szewczyk Józef - ksiądz, proboszcz
parafii tymbarskiej, zasłużony działacz społeczny, wieloletni prezes
OSP w Tymbarku.
34. Szewczykówna Bronisława - z Tymbarku, zasłużony pedagog i działaczka społeczna.
35. Szczurek Jan - ksiądz, proboszcz
tymbarski, działacz ludowy.
36. Szymański Stanisław - organizator
i dyrektor Liceum Przetwórstwa
i Handlu Ogrodniczego w Tymbarku, działcz społeczny, członek R.O.
37. Sznajder Stanisław - dyrektor Zakładów Przetwórczych w Tymbarku, działacz Ruchu Oporu, społecznik.
33. Świątek Teofil - ksiądz, proboszcz
tymbarski, działacz społeczny i kościelny.
39. Turski Karol - działacz społeczny,
organizator Spółdzielni Mleczarskiej w Tymbarku.
40. Wawrzyniak Mieczysław - działacz
społeczny, wychowawca młodzieży,
redaktor naczelny Głosu Tymbarku.
41. Wilczek Józef - z Tymbarku, działacz spółdzielczy, organizator plantacji krzewów owocowych, działacz
ludowy.
Nazwiska zasłużonych Tymbarczan, którzy aktywnie pracowali poza
Tymbarkiem podamy w jednym z następnych numerów GT.
Redakcja
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SPACERKIEM

PO SUWALSZCZYŹNIE
W doborowym sześcioosobowym
towarzystwie wybraliśmy się na spływ najpopularniejszą trasą kajakową Polski, czyli
Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim,
razem niecałe 100 km wiosłowania. Przygoda rozpoczęła się od całonocnej podróży
pociągiem z Krakowa do Suwałk. Jeszcze
tylko krótki skok autobusem do Starego
Folwarku i... roztoczył się piękny widok na
Wigry. Jest to jezioro rynnowe na Równinie
Augustowskiej, na pn. krańcu Puszczy Augustowskiej, w woj. podlaskim, na obszarze
Wigierskiego Parku Nar.; pow. 2186,7 ha
(w tym 18 wysp o pow. 68,4 ha), dł. 17,5 km,
szer. 3,4 km, maks. głęb. 73 m (jedno
z najgłębszych jezior w Polsce); największe
wyspy: Ostrów, Ordów, Krowa, Brzozowy
Ostrów, Kamień; silnie rozwinięta linia brzegowa (dł. 72 km); brzegi przeważnie wysokie, zalesione; przez pn. część W. przepływa
Czarna Hańcza; szlak kajakowy; liczne wsie
nadbrzeżne, gł. letniskowe, turystycznie
zagospodarowane, m.in.: Stary Folwark,
Gawrych Ruda, Bryzgiel, Cimochowizna
(Encyklopedia PWN). Przed nami półwysep
Wigierski z dominującym kościołem
pokamedulskiego zespołu klasztornego.
Zakon Kamedułów został osiedlony tutaj
przez króla Jana Kazimierza w 1667 roku.
Członkowie zakonu ucywilizowali tamte
rejony Polski rozwijając rybołówstwo,
rolnictwo, bartnictwo oraz przetwórstwo

spożywcze i leśne, a nawet przemysł hutniczy. Obecnie obiekt klasztorny w Wigrach
jest zrekonstruowany i udostępniony
turystom - trudno pominąć taką atrakcję.
W roku 1999, podczas pielgrzymki do Polski
nocował tam Papież Jan Paweł II. My również
po przepłynięciu na drugą stronę półwyspu
poprzez charakterystyczną rurę, zawinęliśmy do urokliwej przystani. Kiedysiejsze
eremy pustelników służą dzisiaj jako domy
pracy twórczej. Ale czas na dalszą drogę.
Kilkaset metrów mocnego wiosłowania po
wzburzonym jeziorze i wpływamy do uchodzącej z niego spokojnej Czarnej Hańczy.
Trudno uwierzyć, że jeszcze w Polsce są rzeki
tak czyste (na oko). Płynie ona przez
terytorium Polski i Białorusi, jest lewym
dopływem Niemna. Całkowita długość rzeki
wynosi 141,7 km. Niestety w górnym biegu
(47 km) jest trudno dostępna dla kajakarzy:
zbyt dużo przeszkód, mało wody, a gdy już
jest ta woda, wówczas silny nurt i prawie
górski charakter nie pozwalają na spokojne
wiosłowanie. Ale od Wigier rzeka jest jakby
wymarzona dla kajakarzy - i to nawet
początkujących. Wykorzystują tą okoliczność mieszkańcy nadbrzeżnych terenów.
Co kilkaset metrów widzimy na brzegu,
a czasem nawet w wodzie osoby oferujące
przepływającym turystom pączki i jagodzianki własnego wypieku, wino domowej roboty,
ogórki kiszone, kompoty, owoce, a nieco
dalej, w nadbrzeżnych domostwach można
z przyjemnością skosztować świeżutkie
naleśniki, miejscową specjalność - sękacz,
różne inne dania i to wcale nie po wygórowanych cenach. Tutejsi mieszkańcy przez
wiele lat żyli z lasów, a właściwie pracowali
przy ich wycince. Obecnie prawie wszelkie
czynności zanikły, ludzie zostali pozwalniani
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z pracy i muszą sobie jakoś radzić. I sobie
radzą. Wiele nadrzecznych polanek zamienili
na pola namiotowe. Wymogi są następujące:
pitna woda - najczęściej ze studni z pompą,
miejsce na ognisko - nawet z przygotowanym
drewnem, kilka ławeczek z zadaszeniem i...
oczywiście drewniana wygódka z obowiązkowym chyba, plastikowym sedesem
(nawiasem mówiąc, przez wycięte serduszko można kontemplować przewspaniałe
widoki na rzekę i puszczę). Właśnie takie
pole namiotowe wybraliśmy sobie na drugi
bodajże nocleg. Rozbiliśmy namiot, wykąpaliśmy się w rzece, rozpaliliśmy ognisko - na
kolację była pieczona kiełbasa. Sądziliśmy, że
będziemy sobie sami dotrzymywać towarzystwa. Ale około dwudziestej wychyliła się
z rzeki jakaś głowa z pytaniem czy można się
tutaj rozbić? No jasne... I za chwilę podpłynęło do pomostu kilkanaście kajaków i cała ta
ciżba ludzi wypakowała się na „nasze” pole.
Zagadaliśmy do nich i dowiadujemy się, że to
jest grupa pensjonariuszy MONARU.... też
mieliśmy przestraszone miny. Ale okazało
się, że to są bardzo grzeczni młodzi ludzie.
Zaproponowaliśmy im skorzystanie z naszego, dogasającego już ogniska - prawie
każdy nam oddzielnie za to dziękował.
Co godzinę spotykali się w kręgu i kolejno
zdawali sprawozdanie z tego co robili przez
ostatnią godzinę i co planują robić przez
następną. A wykonywali normalne obozowe
obowiązki. Nie słyszeliśmy ani jednego wulgaryzmu, ani jednego przekleństwa, po
prostu - Wersal. Słyszeliśmy tylko jedną
dziewczynę biegającą dokoła po lesie
i wrzeszczącą aż do bólu: „nie będę przeklinać, nie będę przeklinać”. Chyba taką karę
miała nałożoną. Na drugi dzień poszedłem do
jedynego opiekuna tej grupy i mówię mu:
jesteśmy belframi, pragnę złożyć od nas
wszystkich wyrazy najwyższego podziwu
i uznania dla pańskiej pracy wychowawczej.
Jak pan to robi, że Oni są tacy grzeczni? On na
to: „To jest normalna nasza praca, większość

tej młodzieży jest z wyrokami, poza tym
narkomani i dziewczyny zebrane z ulicy.
To, że są na spływie, jest dla nich wyróżnieniem. U nas istnieją pewne zasady: zero
papierosów i alkoholu, zero narkotyków,
zero agresji do kogokolwiek, zero prowokacji seksualnej. Złamanie którejkolwiek
zasady równa się usunięciu z grupy i powrót
do więzienia. Ten spływ jest dla nich szansą,
oni zdają sobie z tego sprawę.”
Żeby było ciekawiej i ciężej, płyną nie tak jak
wszyscy - z prądem, ale w górę rzeki, pod
prąd.
Sama Czarna Hańcza od wypływu z jeziora Wigry jest rzeką szeroką, prawie bez
przeszkód (jeśli nie liczyć bujnie rozkwitającej na niektórych odcinkach w połowie lata
wodnej roślinności dennej i pływającej),
posiadającą cały sezon dostateczną ilość wody do spływu. Ze względu na ochronę miejsc
lęgowych ptactwa, dyrekcja Wigierskiego
Parku Narodowego zezwala na pływanie po
wodach leżących w obrębie parku (całe jezioro Wigry i pierwsze 15 km rzeki) dopiero
od l czerwca każdego roku, a biwakować
wolno tylko w paru wyznaczonych miejscach. Na trasie występuje duża liczba pól
namiotowych o zróżnicowanym standardzie
oraz kilka stanic wodnych z zapleczem
gastronomicznym i campingowym. Wody
z rzeki nie należy pić nawet po przegotowaniu, gdyż poniżej Wigier ma ona zaledwie
III klasę czystości (głównie z powodu fosforanów i azotanów), chociaż w trakcie płynięcia nie sprawia żadnych negatywnych wrażeń
i możemy wszędzie kąpać się bez obaw.
Rzeka jest natomiast niesamowicie kręta.
Wielokrotnie po 15 lub 30 minutach wiosłowania znajdujemy się zaledwie kilkanaście
metrów od miejsca, w którym już byliśmy.
Meandry sprawiają, że często krajobraz jest
iście bajkowy.
Trzecią noc spędziliśmy na biwaku tuż
przed „skrzyżowaniem” Hańczy z Kanałem
Augustowskim. Tam mieliśmy wątpliwą
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przyjemność nocowania z „normalną” młodzieżą, z którą już kilkakrotnie spotkaliśmy
się na wodzie w ciągu dnia. Już wówczas
wlewali w siebie różne procentowe płyny.
Jedyne co mogę o nich dobrego powiedzieć
to to, że wydzierali się coraz słabiej i niedługo
po północy wszyscy zasnęli snem sprawiedliwych.
„Kanał Augustowski jest sztuczną drogą
wodną łączącą dorzecza Wisły i Niemna na
terytorium Polski i Białorusi. Jego początek

znajduje się na Biebrzy (prawy dopływ
Narwi) koło osady Dębowo, a zakończenie
po blisko 102 km (z tego w Polsce 80 km) na
Niemnie w miejscowości Niemnowo. Na
system wodny kanału składają się skanalizowane odcinki Netty i Czarnej Hańczy
o długości 39,5 km, połączone sztucznymi
przekopami (40,6 km), łączącymi naturalne
jeziora (21,6 km). Spadek od leżącego na
wysokości 124,8 m n.p,m. (dział wodny) tzw.
stanowiska szczytowego kanału wynosi do
lustra wody w Niemnie 39,5 m, a w Biebrzy
13,6 m. Kanał zasilany jest na dokonywanie
od 5 do 7 tysięcy śluzowań rocznie (obecnie
nie ma takiej potrzeby, gdyż kanał wykorzystywany jest tylko w sezonie turystycznym).
Różnice wysokości wyrównywane są przez
18 śluz - 15 z nich znajduje się w granicach
Polski, z czego 12 czynnych umożliwia przedostanie się od Rygola na Czarnej Hańczy do
Dębowa na Biebrzy; pozostałe 6 śluz nie

pracuje od czasu ostatniej wojny. Budowa
kanału została rozpoczęta w 1824 r., a jego
genialnym projektantem oraz budowniczym
w początkowym okresie był oficer wojsk
Królestwa Polskiego, późniejszy generał
w powstaniu listopadowym Ignacy Prądzyński. Pomysł stworzenia sztucznej drogi
wodnej omijającej ujście Wisły, opanowane
po rozbiorach przez Prusy, podyktowany
został wojną celną, jaką państwo to rozpoczęło z Rosją i Królestwem Polskim po
Kongresie Wiedeńskim. Po uwięzieniu Prądzyńskiego w 1826 r. pod zarzutem udziału
w tajnych spiskach budowa z przerwami
(głównie z powodu powstania listopadowego) była prowadzona do 1838 r., kiedy to
oddano kanał ostatecznie do eksploatacji na
całej długości. O ile politycznie spełnił on swe
zadanie (nastąpiło obniżenie ceł przez
zaniepokojone Prusy), to gospodarczo nigdy
nie zwrócił włożonych w budowę środków,
a rozpowszechnienie trakcji kolejowej w II
połowie XIX w. zredukowało jego znaczenie
transportowe do lokalnego szlaku spławu
drewna.
Dzisiaj Kanał Augustowski jest dla nas dumnym przykładem polskiej XIX wiecznej myśli
technicznej oraz unikalnym czynnym obiektem tego typu w Europie, a jego odcinek od
Augustowa do Kudrynek został uznany za
zabytek techniki i architektury i podlega
ochronie prawnej. Stanowi on obecnie jeden
z najbardziej popularnych turystycznych
szlaków kajakowych w Polsce, przyciągając
również sporo obcokrajowców, chcących
przyjrzeć się z bliska oryginalnej metodzie
ręcznego sterowania napełnianiem komór
śluzowych wodą.” (M. Lityński, Czarna
Hańcza).
Sforsowanie każdej z siedmiu stojących
na naszej drodze śluz było przygodą, ale
o tym może innym razem.
Adam O.
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Z ziemi polskiej do włoskiej
Tak może śpiewać nasza rodaczka
siostra Dorota, która 10 lat temu wstąpiła
do zgromadzenia zakonnego pod nazwą
Baptystynki św. Jana Chrzciciela i została
skierowana do Włoch, gdzie wśród tamtejszej społeczności przebywa i pracuje.
O rodzinnym kraju, zwłaszcza o Tymbarku,
jednak nie zapomniała i każde wakacje
spędza właśnie tutaj, gdyż jak mówi:
„Tymbarku nigdy nie zapomnę. Tu się
urodziłam i jestem z nim uczuciowo mocno
związana. I tak już chyba pozostanie do
śmierci. Tymbark bowiem ma jakiś swoisty
urok, który przyciąga i nie można zapomnieć go. We Włoszech są również
piękne okolice, być może piękniejsze niż
tymbarski krajobraz, ale im czegoś brakuje.
Może to odczucie związane z mym
dzieciństwem, które tu spędziłam i dlatego
zawsze mnie tu ciągnie. Często myślę
o Tymbarku i tęsknię za nim, mimo iż zajęcia związane z moim powołaniem absorbują mnie i brak czasu na rozmyślania o nim.”
Siostra Dorota jest ciągle zapracowana.
Obojętnie gdzie się znajduje, zawsze ma
coś do zrobienia. Kiedy w ostatnich dniach
jej pobytu w Tymbarku pragnęliśmy przeprowadzić z nią dłuższy wywiad przeprosiła, gdyż brakło jej na to czasu.
Obiecała natomiast, że po powrocie do
macierzystego klasztoru napisze list. No
i napisała, chociaż nie odpowiedziała w
nim na wszystkie zadane Jej pytania.
Mamy jednakże nadzieję, że uczyni to
w następnym. W tym odpowiedziała właściwie na jedno - „Co skłoniło Ją do wstąpienia do tego zgromadzenia?"
Jej odpowiedzią Redakcja pragnie podzielić się z Czytelnikami „Głosu Tymbarku",
gdyż odpowiedź S.Doroty jest szczera,
bardzo ciekawa i może zainteresować
wielu czytelników, zwłaszcza młodych,
przed którymi otwierają się dopiero drzwi

w nowy, samodzielny świat. Świat, który
ma się dla nich stać rzeczywistością człowieka dojrzałego, podejmującego świadomie decyzje: odnośnie dalszego życia, wytyczania jego celów i drogi do ich realizacji.
Ponieważ list pisany jest do konkretnej
osoby, prosimy o wybaczenie, że nazwisko
nie zostanie ujawnione, zaś tekst nieco
„pocięty”, a niektóre części zdań usunięte.
A oto treść listu:
„Na wstępie pragnę serdecznie pozdrowić
z miasta Rzymu. Proszę mi wybaczyć, że
list nie doszedł na umówiony czas. Byłam
bardzo zajęta, obowiązki nie pozwoliły mi
wywiązać się w odpowiednim terminie.
Ciężko jest mi też pisać o moim powołaniu
(...) gdyż tak naprawdę to każde powołanie
jest tajemnicą i trudno o nim mówić.
Patrząc z perspektywy czasu - 10 lat mojego pobytu w klasztorze - to mogę powiedzieć, że Pan Jezus mnie wybrał, a nie ja
Jego. To Bóg tak pokierował moją drogą
abym należała do Niego i Jemu poświęciła
moje życie i oddała Mu się całkowicie.
Często ludzie pytają: „Dlaczego ta droga? Czemu to zgromadzenie a nie inne?” Tak do końca, na sto procent, to sama nie
wiem dlaczego. Wiem tylko, że Bóg kocha
mnie bardzo, mimo moich słabości i grzechów. Jest dla mnie Przyjacielem i jest
razem ze mną, szczególnie w czasie cierpień i w trudnych momentach, wtedy kiedy
wydaje mi się, że wszyscy mnie opuścili.
Ta pewność wzrastała z każdym dniem od
momentu, kiedy usłyszałam po raz pierwszy, że Bóg jest Miłością, kiedy przystępując do Sakramentu Pokuty doświadczyłam Jego Miłosierdzia i pojednania
z Nim. Bóg posłużył się różnymi osobami,
aby mi wskazać odpowiednią drogę, którą
mam kroczyć: kapłanami, siostrami zakonnymi a nawet świeckimi. Świadectwo tych
osób uświadomiło mi, że warto jest
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poświęcić życie Jezusowi.
Jestem szczęśliwa, że mogę należeć do
Niego i służyć Mu, jako siostra zakonna.
Dlatego pragnę Bogu wyśpiewać hymn
wdzięczności nie tyle słowem, co moim
życiem.
Ludziom, którzy pomogli mi odkryć tą
drogę, jestem wdzięczna i pamiętam o nich
przed Bogiem. Niech dobry Bóg błogosławi każdy wysiłek i trud. Życzę im, aby
każdego dnia doświadczali Bożej Miłości.
Bóg jest zawsze z nami. Nie trzeba Go
daleko szukać - jest w naszych sercach czeka tylko, abyśmy nie bali się otworzyć
Mu drzwi naszych serc. Jest obecny w
Najświętszym Sakramencie i codziennie

przygotowuje dla nas ucztę Chleba i Wina
Niebieskiego, abyśmy nie ustawali w drodze do Niego.
Z serdecznymi pozdrowieniami i modlitwą
- S.Dorota.
Ps. Ostatnio otrzymałam przeniesienie na
nową placówkę i będę w Perugi.”
Siostrze Dorocie serdecznie dziękujemy za miły list i czekamy z nadzieją na
następny, zaś przemyślenia pozostawiamy
Czytelnikom. Prosimy również o podzielenie się z Redakcją refleksjami na temat
listu, które chętnie zamieścimy na łamach
naszego pisma.
Redakcja

bądź
GASNĄCE
swoim
lekarzem ŚWIATŁO UMYSŁU
Choroba Alzheimera jest jedną z najgroźniejszych chorób naszej epoki. Dotknęła już dziesiątki
milionów osób, znajduje się na czwartym miejscu
przyczyn zgonów i jest najczęstszą przyczyną otępienia. Wiąże się to przede wszystkim ze znacznym
przedłużeniem naszego życia, gdyż choroba ta
dopada najczęściej osoby starsze. Ale obecnie
badania wskazują, że zaczyna się ona wcześniej niż
dawniej przypuszczano, nawet w sile wieku,
pozostaje więc prawdziwym problemem społecznym, medycznym i psychologicznym.
Nazwa choroby pochodzi od wrocławskiego
neurologa Alojzego Alzheimera, który ją pierwszy
opisał w 1907 roku. Przed jego odkryciem (i, niestety, jeszcze długo po nim) uważano osłabienie
procesów mózgowych w starszym wieku za
naturalne zjawisko fizjologiczne. Długo funkcjo-

nowało i jeszcze pokutuje całkowicie fałszywe
pojęcie otępienia starczego. Trzeba z całą mocą
podkreślić, że zdrowy mózg nie ulega osłabieniu
z wiekiem pod względem funkcji intelektualnych.
Jeżeli tak się dzieje, to tylko ze względów patologicznych. Najbardziej dramatyczną jest choroba
Alzheimera, choć są także inne (nadużywanie
alkoholu, zatrucia, urazy, udary, zarażenie wirusem
HIV). Tragizm choroby Alzheimera polega na tym,
że dotyczy ona nie tylko znacznego osłabienia
funkcji intelektualnych (pamięci, myślenia, samoświadomości), ale łączy się też z bardzo nasilonymi
zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak: depresja,
agresja, patologiczna podejrzliwość, dramatyczne
pogorszenie relacji i komunikacji intelektualnych.
Chory naprawdę cierpi, a wraz z nim cała jego
rodzina.
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Co jest przyczyną tej groźnej choroby? Z biologicznego punktu widzenia decyduje tutaj szybki
zanik wielu typów neuronów w najważniejszych
częściach mózgu, jak hipokamp i kora mózgowa.
Teoretycznie może zacząć się już w wieku 35 lat,
choć przez pewien czas nie daje jeszcze objawów
dzięki ogromnym możliwościom kompensacyjnym
mózgu. Dopiero po przekroczeniu progu utraty od
dwóch do trzech czwartych liczby komórek nerwowych, mózg traci już możliwości kompensacyjne
i objawy ujawniają się z pełną mocą. Z kolei
najważniejszą przyczyną zaniku tych komórek jest
formowanie się pewnych nietypowych agregatów
białkowych, głównie w formie tzw. beta-amyloidów,
co z kolei powoduje niewydolność przekazywania
sygnałów nerwowych i wreszcie śmierć komórek.
Postęp w leczeniu objawowym
Leczenie tej choroby (jak każdej innej) może
mieć charakter przyczynowy i objawowy. Niestety,
na wyraźne postępy w dziedzinie leczenia przyczynowego, zatrzymującego odkładanie się betaamyloidu, trzeba jeszcze poczekać. Jeszcze w dalszej przyszłości można oczekiwać możliwości odbudowania już zniszczonych tkanek nerwowych.
Natomiast obserwuje się ogromny postęp w dziedzinie leczenia objawowego. Przełom w tej dziedzinie dało zastosowanie tzw. inhibitorów cholinesterazy, które zwiększając obniżony poziom ważnego neuronu acetylocholiny, przywracają prawidłową komunikację pomiędzy istniejącymi jeszcze
nerwami. Leki te nie są tanie, dlatego też ważne,
aby były objęte dopłatami, gdyż chodzi przecież
o chorobę o poważnym znaczeniu społecznym. Ale
niewątpliwie najważniejsza jest profilaktyka. Tutaj
widać już pewne wyraźne wskazania. Trzeba unikać
zatruć pewnymi metalami, zwłaszcza aluminium
(nie używać gołych aluminiowych naczyń, garnków
i sztućców). Nie powinno się dopuszczać do zbyt

wysokiego poziomu złego cholesterolu (LDL) we
krwi. Leki antycholesterolowe, zwłaszcza statyny
(sortis, zocord) odgrywają istotna rolę prewencyjną.
Funkcję zapobiegawczą przypisuje się również lekom przeciwzapalnym, zwłaszcza starej, poczciwej
aspirynie. Należy zapobiegać destrukcyjnemu
działaniu wolnych rodników, stąd też duża rola
substancji antyoksydacyjnych takich jak witaminy E
i C, seleginina, kwas alfa-liponowy, wyciągi z sosny
śródziemnomorskiej, żurawiny czy aronii i wielu
innych (wybór jest tutaj duży, większość z tych
środków dostępna jest bez recepty). Prawdopodobnie dużą rolę ochronną może też wykazywać
kwas foliowy i niektóre leki blokujące kanały
wapniowe. W tej chwili pracuje się nad jeszcze
silniejszymi substancjami neuroprotekcyjnymi
(chroniącymi komórki nerwowe) jak neurotrofiny
czy leki blokujące tzw. apaptozę (przyspieszoną
śmierć komórek). Najlepszym jednak sposobem
zapobiegania chorobie Alzheimera, który nic nie
kosztuje i na który każdego z nas stać, jest po prostu
intensywne używanie i trenowanie umysłu. Aktywność intelektualna pozostaje najważniejszą metodą
prewencji, gdyż wiąże się ze zwiększonym wydzielaniem wspomnianej już acetylocholiny. Osoby
intensywnie pracujące intelektualnie z reguły nie
zapadają na tą chorobę (dzięki czemu też żyją na
ogół dłużej), a jeśli się ona nawet wydarzy (z innych
przyczyn), ma wyraźnie łagodniejszy przebieg.
Należy pamiętać, że mózg Ronalda Reagana był już
dotknięty tą chorobą jeszcze w czasie jego aktywności politycznej, a przecież uważa się go obecnie za
jednego z najwybitniejszych prezydentów USA.
A więc, jeżeli chcemy żyć dłużej i lepiej, czyli jeżeli
chcemy mieć zdrowe mózgi, używajmy ich jak
najczęściej. Najlepiej od zaraz.
lek. Daniel Nagły
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Zespół Szkół
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Tymbarku
ogłasza zapisy na rok szkolny 2005/2006
do następujących typów szkół:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
Proponujemy klasy o programowym nachyleniu:
- ekologiczno - językowym
Uczniowie tej klasy realizować będą rozszerzony program kształcenia z:
biologii oraz do wyboru z języka niemieckiego lub języka angielskiego.
Proponujemy także dla zainteresowanych nauczanie języka włoskiego.
- językowo - wojskowym
Uczniowie tej klasy będą realizować rozszerzony program kształcenia z:
języka angielskiego i geografii,
a ponadto Liceum Ogólnokształcące z klasą:
- s p o r t o w ą - jedna grupa o specjalności: PIŁKA SIATKOWA
jedna grupa o specjalności: PIŁKA NOŻNA (chłopcy)
Uczniowie klasy sportowej będą realizować rozszerzony
program kształcenia z: biologii i języka angielskiego.

T E C H N I K U M - nauka trwa 4 lata.
Proponujemy klasy kształcące w zawodach:
- technika technologii żywności
- technika agrobiznesu
- technika informatyka
Dokumenty należy składać w terminie:
16 maja - 21 czerwca 2005 r. do godz. 15:00
w sekretariacie Zespołu Szkół im. KEN
34-650 Tymbark 349 tel. (018) 33-25-030
e-mail: zstymb@poczta.onet.pl
www.zstymbark.republika.pl
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ZAMIAST POŻEGNANIA Z CIUCHCIĄ
Może jeszcze o jednej „katastrofie”, której
przyczyny i przebieg były raczej groteskowe.
Zdarzyło się to w latach siedemdziesiątych
między Tymbarkiem a Limanową. Według
wersji oficjalnej było to najechanie bez tragicznych następstw na samochód. Nastąpiło
to na niestrzeżonym, ale dobrze widocznym

z daleka i wszystkich stron, przejeździe,
a więc wyłącznie z winy kierowcy. Wina kierowcy była niewątpliwa, jednak „w kontekście nieoficjalnym” istotną rolę odegrały
okoliczności dodatkowe. Według wersji
„nieoficjalnej” (i bardzo prawdopodobnej)
było tak:

Drużyna, prowadzącego kilka wagonów
towarowych, parowozu Ty2, dostrzegła na
polnej, przecinającej tor, drodze formujący
się korowód samochodów, z polonezem
młodej pary na czele. W rozkładzie jazdy było
trochę luzu, zatrzymano więc pociąg
kilkadziesiąt metrów przed przejazdem, by
korzystając z okazji i regionalnego zwyczaju,
w odpowiednim momencie zagrodzić weselu
drogę oryginalną „bramą” i wyegzekwować
stosowny i wiadomy „okup”. Ze względów
honorowych korowód weselny powinien
wykorzystać wszystkie możliwości ominięcia lub sforsowania „bramy”; kierowca poloneza wykazał się charakterem i przekonaniem, że zdąży minąć przejazd przed wolno
nadjeżdżającym i gwiżdżącym na chwałę
nowożeńców, parowozem. Nie zdążył. Polonez, co prawda, nie zatrzymał się, ale kierunek dalszej, niedługiej już jazdy zmienił o 90
stopni. Nikomu nic się nie stało, tylko auto
poszło do kasacji. O ile wiem, wypadek nie
zakłócił zasadniczo przebiegu wesela.
Z opracowania:
Zbigniewa Sułkowskiego,
ze strony www.kolej.pl

Wnuczka ŚP Zofii Turskiej z mężem
przy nowo wmurowanej tablicy wewnątrz kaplicy Myszkowskich.
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