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Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer Głosu Tymbarku. Wydanie
każdego następnego numeru uważamy za pewnego rodzaju wydarzenie kulturalne
w naszej miejscowości. Aby było ono udziałem jak najszerszych kręgów
społeczeństwa apelujemy o udział w redakcyjnych pracach poprzez zabieranie
głosu na forum kwartalnika, poprzez wyrażanie swoich opinii nt. materiałów
zamieszczanych na naszych łamach. Miło nam będzie, jeżeli Państwo zechcą się z
nami kontaktować czy to osobiście, czy za pośrednictwem poczty lub Internetu.
Przynajmniej w połowie domów są komputery, bardzo często z dostępem do
Internetu, nie mówiąc już o kawiarenkach internetowych, skąd można przesłać
nawet sklecone na bieżąco opinie (adres mailowy zamieszczamy na ostatniej
stronie). A tak a propos, dlaczego jeszcze nic w naszej Gminie nie można załatwić
przez Internet?
Gdy już jesteśmy przy problematyce Internetu to pragnę poinformować
mieszkańców gminy, że grupa młodych, jak sądzę, ludzi założyła nieoficjalne
f o r u m d y s k u s y j n e g m i n y Ty m b a r k n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
www.tymbark.forumer.pl, gdzie można wyczytać komentarze do różnych
tymbarskich wydarzeń, a także dorzucić swoje parę groszy - zachęcam do tej
lektury również władze.
Kiedyś, kiedyś w Głosie Tymbarku była taka rubryka „Znani, nieznani”.
Powracamy, począwszy od tego numeru, do tej tematyki w cyklu pt. „Nie samym
chlebem człowiek żyje…”. Będziemy przedstawiać w nim ludzi nieprzeciętnych,
którzy mają pozazarobkowe zainteresowania i realizują je z korzyścią dla siebie i
innych. Takie postawy wykraczają poza przeciętność i zasługują na popularyzację
oraz szacunek wśród mieszkańców gminy.
Wszystkim urlopowym Gościom Tymbarku i mieszkańcom gminy
życzymy doskonałej pogody i wspaniałego wakacyjnego wypoczynku.
W imieniu Redakcji GT, red. nacz. - Adam Ociepka

W numerze:
* Kronikarskie zapiski.
* Poseł Tadeusz Parchański o swojej
działalności.
* „Powrót” Dziedziczki do Tymbarku
po 60 latach.
* Informacja o obozie tymbarskiego
wojska.
* Rozmowa z Panią prof. dr.hab. Marią Ryś
- prezesem Towarzystwa
FIDES ET RATIO.
* Refleksje Zenona Duchnika

* Przedstawiamy właściciela prywatnego
muzeum.
* Z życia parafii w Podłopieniu.
* Metamorfozy…
* Konkursowe sukcesy młodzieży
z Zespołu Szkół im. KEN.
* Pan Kowalczyk - więzień KL Auswitz.
* Wokół globalizacji.
* Jeszcze o tymbarskiej orkiestrze dętej.
* Jaskinie, jaskinie…
* Co to są zmiatacze wolnych rodników?
* …dokończenie „Spacerku po Suwalszczyźnie”.
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kronikarskie zapiski
pod redakcją Barbary Batko
5.II.2005 r. Najpopularniejszym trenerem piłki nożnej na terenie Limanowszczyzny
został tymbarczanin Marian Tajduś.
Podsumowanie VII już plebiscytu, zorganizowanego przez Podokręg Piłki Nożnej i Gazetę
Krakowską, odbyło się w zabytkowym dworku
w Słupii k. Jodłownika.
16.II. W Domu Strażaka przeprowadzono
eliminacje gminne do Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestnikami Turnieju byli
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum
i szkół średnich.
16.II. Konferencja KlubuInteligencji
Katolickiej na temat „Modlitwa Jana Pawła II”
połączona została z uczczeniem 30-lecia posługi biskupiej bpa Władysława Bobowskiego.
22.II. Podsumowano gminny konkurs
plastyczny „Woda - bezpieczeństwo - ja”,
w którym uczestniczyli uczniowie klas drugich
i trzecich SP w Tymbarku pod opieką Krystyny
Serafin oraz dzieci ze Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych przy Parafii
Tymbark. Organizatorzy konkursu to Urząd
Gminy i OSP Tymbark.
2.III. W 92 roku życia, 67 roku kapłaństwa,
zmarł - pochodzący z Tymbarku - ks. kanonik
Władysław Pachowicz, emerytowany długoletni proboszcz parafii w Samocicach. Pogrzebowej Mszy św. odprawionej w naszym kościele przewodniczył bp Bobowski. Śp. Zmarły
wniósł niebagatelny wkład w kulturę naszego
regionu.
10.III. Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi
Limanowskiej wystąpiło do tymbarskiego
Wójta z postulatem złożenia wniosku o
przyznanie Złotego Krzyża Zasługi najstarszemu sołtysowi na Limanowszczyźnie, 85-letniemu Jakubowi Dziadoniowi z Podłopienia.
Działalność na rzecz lokalnej społeczności Pan
Jakub rozpoczął tuż po zakończeniu II wojny
światowej, a w tym roku obchodził będzie 50
rocznicę sołtysowania.
21.III. Urząd Gminy zorganizował konkurs
„Pamięć wiecznie żywa” poświęcony 60
rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau. Jego celem było

uczczenie pamięci mieszkańców naszej gminy
- bohaterów Ruchu Oporu, którzy zginęli
śmiercią męczeńską w czasie II wojny
światowej. Opracowano ich biografie
i przekazano do zbiorów Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjum i Zespołu Szkół
im. KEN. Nagrodą była wycieczka do Muzeum
obozu.

1.IV. Na tymbarskim cmentarzu spoczęły
prochy byłej właścicielki dóbr tymbarskich,
Zofii Turskiej oraz jej córki Danuty.
27.IV. „Pomiędzy Wschodem a Zachodem myśliciele rosyjscy początku XX wieku”, to
tytuł prelekcji prof. Anny Gąsior z Tarnowa,
wygłoszonej w Parafialnym Centrum Kultury.
28.IV. Gminna Biblioteka Publiczna oraz
Urząd Gminy zorganizowali konkurs
plastyczny „Z ekologią na ty”. Najlepsze prace
nagrodzono dyplomami i książkami.
29.IV. Kolejny obóz przysposobienia
wojskowego dla członków „Strzelca”. Zajęcia
z technik rozpoznawania obiektów, forsowania
wejść przy użyciu środków pozorowania pola
walki oraz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej przeprowadzili funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza.
3.V. Obchody święta 3 Maja rozpoczęła
Msza św. w tymbarskim kościele. Przemówienie Wójta Gminy na płycie Rynku dotyczyło
trzech aktualnych tematów: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, śmierci Jana Pawła II
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oraz działalności straży pożarnej. Znaczenie
naszej OSP podkreślił również w swym
wystąpieniu Pan Jan Wątroba, kierując pod
adresem Druhów Strażaków wiele ciepłych
słów z okazji przypadającego na 4 maja Dnia
Strażaka. Akcentem artystycznym uroczystości był występ orkiestry „Tymbarski Ton”
oraz tańce w wykonaniu najmłodszych
uczniów SP w Tymbarku.
8.V. Po raz pierwszy w Tymbarku
zorganizowano Rajd Szlakiem Papieskim.
Przebiegał on na trasie Tymbark - Łopień Chyszówki - Zaświercze - Tymbark. Wzięło w
nim udział 80 osób. Jego celem było uczczenie
pamięci Jana Pawła II oraz 60 rocznicy
zakończenia II wojny światowej. W Chyszówkach przeprowadzono konkursy wiedzy w tym
zakresie.
10.V. W tymbarskim Kole Łowieckim
„Hubert” odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze. Prezesem Koła ponownie wybrany
został Andrzej Kosecki, łowczym - Bogusław
Pawłowski, sekretarzem - Kazimierz Pluta,
skarbnikiem - Tadeusz Ranosz. Koło działa w
rejonie Łopienia i Śnieżnicy. Zrzesza 41 osób.
Jedną ze sztandarowych imprez Koła jest
konkurs na psa myśliwskiego.
12.V. W Warszawie rozstrzygnięta została
VI edycja ogólnopolskiego konkursu poświęconego pamięci Marszałka J.Piłsudskiego.
Wśród nagrodzonych znalazły się uczennice
Zespołu Szkół w Tymbarku: Anna Pawlik
zajęła III miejsce w kategorii prac plastycznych, a Agnieszka Burek i Anna Cholewa
wyróżnione zostały w kategorii prac historyczno-literackich. Prace powstały pod kierunkiem
Haliny Jurek i Roberta Nowaka.
14.V. Tymbark gościł oficjalną delegację
partnerskiego miasta Spiskie Vlachy ze
Słowacji pod przewodnictwem Ladislava
Sterbinskyego. Celem wizyty było omówienie
szczegółów współpracy pomiędzy gminami,
między innymi - spotkania sportowców podczas Dni Spiskich Vlach i Dni Tymbarku.
19.V. W oparciu o badania, jakie przeprowadził Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
w listopadzie 2004 r., Gmina Tymbark otrzymała przyznaną przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej nagrodę pieniężną w wysokości 24 tys. zł oraz - jako jedna z trzech uhonorowana została przez Komisję Europejską Złotą Gwiazdą. Wójt Gminy wygłosił
w PISM referat na temat współpracy Tymbarku

z miejscowościami i gminami europejskimi.
24.V. W Urzędzie Gminy odbyło się
posiedzenie członków Gminnego Zespołu
Reagowania. Tematem spotkania była ocena
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
stan ochrony przeciwpożarowej i ocena
zagrożenia powodzią.
24.V. Młodzież z dekanatów: limanowskiego, ujanowickiego i tymbarskiego oraz
z parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu
spotkała się na górze Paproć. W znajdującej się
tam kaplicy, w której króluje Matka Boska Królowa Beskidów odprawiono majówkę i
Mszę św. Później młodzież bawiła się przy
muzyce. Spotkanie to zorganizowali ks.
Edward Kobos i ks. Janusz Rząca, a miało
ono związek z przygotowaniami do
planowanego w Kolonii spotkania młodzieży z
papieżem Benedyktem XVI.
30.V. W Szkole Podstawowej w Podłopieniu rozegrano finał IV edycji Konkursu
Ortograficznego o Złote Pióro Wójta. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych w Tymbarku, Podłopieniu i Zawadce.
14.VI. Na 4-kilometrowym torze przeszkód
rozegrano Powiatowe Zawody SportowoObronne Harnaś 2005. Wśród dziewcząt
zwyciężyły „Aniołki” z ZS im. KEN w Tymbarku, zaś w kategorii chłopców „Ludzie
Czarnego” ze „Strzeleca” w Tymbarku.
15.VI. Dzieci bawiły się na imprezie
zorganizowanej przez OSP Tymbark. Brały
udział w zawodach strzeleckich, konkursach
i zabawach prowadzonych przez harcerzy. Był
też konkurs wiedzy o Tymbarku.
20.VI. 10-osobowa grupa tymbarskich
Strzelców brała udział w 34 Ogólnopolskim
Rajdzie Górskim Straży Granicznej Szlakami
Obrońców Granic - Góry Stołowe 2005.
Zaproszenie do udziału w imprezie Strzelcy
otrzymali z Rady Turystyki działającej przy
MSWiA.
26.VI. Około dwóch tys. osób uczestniczyło
we Mszy św. na górze Paproć, otwierającej
kolejny sezon turystyczny. Imprezie, którą
rozpoczęto tuż po Mszy towarzyszyło wiele
atrakcji - m.in. konkursy, symultana szachowa,
pokaz taekwon-do, przejażdżki konne, ściana
wspinaczkowa, bunge tramp. Limanowskie
władze, którym dziękowano za wybudowanie
parkingu na szczycie wzniesienia zapowiedziały dalsze prace - budowę amfiteatru, studni,
punktu małej gastronomii.

5

Koniec IV kadencji Parlamentu
W związku
ze zbliżającym
się zakończeniem
IV kadencji
Sejmu chciałbym
wszystkich
mieszkańców
Gminy Tymbark
poinformować
o mojej pracy i
działaniach podejmowanych
podczas minionych 4 lat,
w czasie których
z woli wyborców pełniłem funkcję posła na
Sejm RP.
W czasie całej kadencji wygłosiłem na
posiedzeniach plenarnych Sejmu 94 wypowiedzi, w tym kilkanaście w imieniu Klubu
Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
Wiele z tych wystąpień dotyczyło spraw
mieszkańców naszego powiatu i regionu.
Pracowałem nad wieloma ustawami w kilku
komisjach oraz podkomisjach sejmowych.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć na stronach internetowych Sejmu lub
na mojej własnej - www.parchanski.pl.
Informacje te są zbyt obszerne, by je tu
przytaczać, chciałbym jedynie podkreślić,
zresztą nie pierwszy raz, że praca w komisjach
i podkomisjach to około 90% poselskich
obowiązków, o których wyborcy bardzo
niewiele wiedzą, ponieważ telewizja i prasa
zupełnie o tym nie informuje. Telewizja
najchętniej pokazuje pustą salę plenarną lub
informuje o różnych skandalach, co stwarza
wrażenie, że posłowie albo nic nie robią, albo
są aferzystami. Zapewniam Państwa, że taka
sytuacja dotyczy niewielkiej grupy posłów,
a większość po prostu solidnie pracuje. Ale
tym telewizja się nie interesuje.
W różnych sprawach, dotyczących
głównie mieszkańców naszego powiatu,
złożyłem na piśmie 18 interpelacji oraz 4
zapytania poselskie. Na wniosek wyborców
podejmowałem też wiele interwencji w różnych urzędach samorządowych oraz

administracji państwowej.
Aby umożliwić bezpośredni kontakt
mieszkańców naszego powiatu z osobami
znanymi z telewizji lub pierwszych stron
gazet, zorganizowałem następujące spotkania:
- w Słopnicach: z Bogdanem Klichem obecnie posłem PO w Parlamencie
Europejskim, z Krystyną Szumilas - posłanką
PO z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i
Młodzieży, z przedstawicielem rządu wicepremierem, ministrem gospodarki Jerzym
Hausnerem (SLD); - w Limanowej: z
Donaldem Tuskiem - przewodniczącym PO,
Janem Rokitą - szefem Klubu Parlamentarnego PO, Bogusławem Sonikiem - eurodeputowanym z ramienia PO; - w Laskowej
i Jodłowniku: z Bogusławem Sonikiem; w Dobrej i w Tymbarku: z Bogdanem
Klichem.
W czasie całej kadencji informowałem
też wyborców - za pomocą artykułów
w lokalnych gminnych gazetach lub
biuletynach - o bieżących tematach związanych z moją pracą sejmową oraz o ważniejszych wydarzeniach w Sejmie. Wielokrotnie
spotykałem się też z wyborcami osobiście na
spotkaniach, na sesjach rad gminnych lub
powiatowych, brałem udział w licznych
uroczystościach i imprezach kulturalnych na
terenie całego powiatu limanowskiego.
Ostatnio raz na dwa tygodnie spotykam się ze
wszystkimi chętnymi za pośrednictwem
internetu na czacie w środę o godzinie 19.
Informacja o czacie jest umieszczona na mojej
stronie internetowej. Możecie mnie Państwo
usłyszeć również co kilka tygodni na antenie
radia RDN Małopolska (na częstotliwości
101,2 oraz 103,6 FM) o godzinie 10:10
w cyklicznym programie radiowym „Punkt
Widzenia”, podczas debaty na aktualne tematy
polityczne
Na zakończenie pragnę Państwa
poinformować, że zamierzam ponownie
kandydować w wyborach do Sejmu V kadencji, które odbędą się 25 września 2005
roku.
Tadeusz Parchański
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Po sześćdziesięciu latach…
1 kwietnia br. na tymbarskim cmentarzu
złożono przywiezioną z Wrocławia trumnę,
zawierającą prochy ostatniej dziedziczki
dóbr ziemskich w Tymbarku, Zofii Turskiej
i jej córki Danuty. Ciekawy splot zdarzeń,
bowiem równe 60 lat temu - w 1945 r. Zofia
Turska, po likwidacji jej dworu oraz ucieczce
z aresztu Urzędu Bezpieczeństwa w Limanowej musiała opuścić te ziemie i udać się
na tułaczkę. Teraz wreszcie Jej prochy mogły
wrócić do Tymbarku by spocząć w rodzinnym grobowcu, obok męża i starszej córki
Janiny oraz innych krewnych. Warto więc
chyba przypomnieć czytelnikom nieco
faktów z Jej ciężkiego życia, Jej szlachetną
postać, która tak wiele dobrego zrobiła dla
tutejszego środowiska.
Zofia Turska była córką Józefa Myszkowskiego. W roku 1912 wyszła za mąż za Karola
Turskiego. Początkowo mieszkała z nim
w Stubnie k/Sokala w woj. lwowskim. Kiedy
jej ojciec ciężko zaniemógł, państwo Turscy
przyjechali do Tymbarku, by objąć majątek.
W roku 1925 pani Zofia została prawnie jego
właścicielką. Majątek był stosunkowo
niewielki, liczył bowiem niecałe 40 ha ziemi
uprawnej i około 1500 ha lasów, jednakże
właściwe gospodarowanie sprawiało, że
przynosił on dość poważne dochody. Nie
o zarządzanie dobrami jednak tu chodzi.
Ważniejsze jest to, co p. Turska i jej mąż
zrobili dobrego dla tutejszego środowiska.
Przypomnijmy sobie, że w okresie tym na
Ziemi Tymbarskiej rodził się ruch spółdzielczy, a jego działacze starali się wszelkimi
sposobami podnieść poziom życiowy i kulturalny tego środowiska. Dołączyli do nich
i państwo Turscy, którym również zależało
na tym, by tutejsi mieszkańcy wzbogacili się
tak materialnie jak i kulturalnie.
Kiedy powstała myśl utworzenia
Spółdzielni Mleczarskiej, pp. Turscy wraz
z ówczesnym proboszczem, ks.Józefem

Szewczykiem byli pierwszymi gorliwymi
propagatorami tej idei. Po zatwierdzeniu
statutu tej Spółdzielni pomyślano o budowie
budynków dla przetwórstwa mleczarskiego.
Plany przywiózł ze Szwajcarii Karol Turski,
który zajął się także społecznie prowadzeniem księgowości młodej spółdzielni, zaś
teren pod budowę nowych obiektów
ofiarowała pani Zofia. W kilka lat później
inż.Marek rozpoczął swą spółdzielczą
działalność i propagował ideę utworzenia
Podhalańskiej Spółdzielni Owocarskiej
(zwanej później krótko „Owocarnią”). I znowu pani Turska była jedną z pierwszych osób
gorąco popierających ten zamiar, zaś kiedy
rozmyślano, gdzie wybudować budynki dla
tej spółdzielni, ofiarowała "Owocarni"
również kawałek terenu ze swych
posiadłości.
Wybuch II wojny światowej hamuje ten
społeczny rozwój tymbarskiego społeczeństwa, gdyż obowiązuje „ordnung” władz
okupacyjnych. Przeciwstawia się temu
powstały po zakończeniu kampanii wrześniowej Ruch Oporu, który dąży do niepodległości Ojczyzny. Szybko dociera on i do
Tymbarku, gdzie znajduje wielu zwolenników. Jedną z pierwszych jest znów p.Zofia
Turska, która cały swój majątek i samą siebie,
wraz z rodziną, oddaje na usługi tegoż
Ruchu. Już w dniu 11 grudnia 1939 r. mjr
Wacław Szyćko z Janem Cieślakiem założyli
we dworze pierwszą komórkę Związku
Walki Zbrojnej (ZWZ). Na ich ręce, jako
pierwsi, przysięgę złożyli Z.Turska wraz ze
swymi najbliższymi oraz Marian Prökl administrator dworski. Tak rozpoczęła się
działalność dworu w okresie okupacji. Pisze
o niej J.Bieniek w „Roczniku Sądeckim” (T.12
z r.1971): „Poza setkami bezimiennych
zaopatrzeniowców limanowskiej wsi wymienić szczególnie należy ofiarnych ziemian,
a więc dwory i dworki Żuk-Skarszewskich
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z Przyszowej, Romerów z Jodłownika-Lipia
i Turskiej z Tymbarku oraz Spółdzielnię
Owocarską, a właściwie jej kierownika
technicznego inż. Józefa Marka „Lanca”.
Żuk-Skarszewscy aprowizowali głównie
okoliczne oddziały partyzanckie; Romerowie Sztab Obwodu i II batalion; Turska
z Markiem - Sztab Inspektoratu i dowództwo 1 PSK-AK, a poza tym każdego kto się
pod rękę nawinął.
Dwór Turskiej oraz stojące w jej
dyspozycji gajówki i leśniczówki stanowiły
coś w rodzaju „zajazdów”, w których setki
osób z konspiracyjnego partyzanckiego
szlaku znajdowało pomoc o każdej porze
dnia i nocy. Zarówno właścicielka z córką
Danutą, jak i zarządca majątku, Marian Prökl
z personelem administracyjnym, czynili
wszystko, aby w każdej potrzebie, jaka
w podziemnym kręgu zaistniała, wyjść naprzeciw we wszelki możliwy czy konieczny
w danej sytuacji sposób. Specjalnym
momentem było w tym przypadku
obywatelstwo szwajcarskie Turskiej, które
chroniło ją przed ingerencją gestapo a zarazem stwarzało możliwość otrzymywania
ze Szwajcarii cennych przesyłek, głównie
lekarstw przekazywanych w całości na
potrzeby podziemia.”
Do zasług Z.Turskiej należy jeszcze
dodać zorganizowanie i prowadzenie na
terenie Tymbarku oddziału Rady Głównej
Opiekuńczej (RGO), której przez cały czas
okupacji przewodniczyła.
Dwór tymbarski był jednym z ważniejszych dostawców żywności, leków i odzieży
dla więźniów, biednych rodzin a szczególnie
dzieci. W „Nowym Dworku” mieścił się
magazyn żywnościowy, medyczny i zasobów
odzieżowo-mundurowych. Tu znajdowała
się również jedna z głównych skrzynek
poczty podziemnej Inspektoratu, którą
obsługiwała głównie córka Z.Turskiej Danuta.
W tartaku dworskim mieścił się magazyn

broni jednostki „Trzos”. Wielu oficerów
i ludzi nauki zatrudniano na fikcyjnych
etatach, np. gajowych, by stosunkowo
swobodnie i bezpiecznie mogli poruszać się
w terenie. Zasługą Z.Turskiej był również
fakt, że dwór w czasie okupacji stanowił
ważny ośrodek kultury i oświaty. Delikatnie
inspirował życie kulturalne środowiska
(organizując np. dożynki, w które programy
wplatano wątki patriotyczne), wspierał
tworzenie tajnych kompletów nauczania,
pomagał materialnie nauczycielom tegoż
nauczania oraz udostępniał im swój bogaty
księgozbiór. Warto chyba jeszcze dodać - dla
uzupełnienia charakterystyki Z.Turskiej fragment opracowania J.Bieńka pt. „Placówka Tymbark („Tymoteusz”, „Trawna”,
„Trzos”): „Mianowana przez władze
podziemia komendantką specjalnej organizacji mającej na celu zaopatrzenie sił bojowych walczącej Polski, działającej pod kryptonimem „Uprawa” a później „Tarcza” postawiła Turska limanowski oddział
„Uprawy” na pierwszym miejscu w Okręgu.
Skrzywdzona po wojnie materialnie i moralnie zmarła w ubóstwie i zapomnieniu.”
W styczniu 1945 r. kończy się okres
niemieckiej okupacji. Polska wolna! Radość
wszystkich - lecz nie trwa długo. Dla
tymbarskiego dworu (i wielu innych) to kres
istnienia. Dla jego mieszkańców nowe
cierpienia i poniżenia, krzywda, jakiej nie da
się wypowiedzieć słowami.
W marcu 1945 r. przystąpiono do
likwidacji dworu. Dokonująca tego zadania
ekipa postępowała gorzej niż okupant
niemiecki. Mimo, iż były to już godziny
popołudniowe, a dzień był słotny i bardzo
zimny, polecono mieszkańcom natychmiast
opuścić pomieszczenia dworskie bez pytania
czy mają się gdzie udać. Poleceniom tym
towarzyszyły niewybredne, wręcz obraźliwe słowa. Wygnańców przyjął miejscowy
aptekarz mgr Ludwik Pieguszewski, oddając
im do dyspozycji swe pomieszczenia.
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Ponieważ było bardzo zimno napalono
w piecach węglowych. Kiedy rankiem
w jednym z pokojów panowała cisza,
zaniepokojony gospodarz postanowił
sprawdzić jej powód. Jakież było przerażenie, kiedy stwierdzono, że cztery panie,
które tam spały nie żyją skutkiem zatrucia
czadem. Samej Z.Turskiej w czasie eksmisji
nie było we dworze. Została nieco później
„zdjęta” z ulicy i uwięziona w areszcie
Urzędu Bezpieczeństwa w Limanowej.
Udało się jej tam nawiązać kontakt z dowódcą oddziału „Trzos” - Władysławem
Wietrznym, przebywającym również w tym
areszcie. To dzięki jego podwładnym, którzy
zorganizowali odbicie swego dowódcy,
udało się uciec również i Z.Turskiej. Przez
szereg miesięcy tułała się po kraju unikając
ponownego aresztowania, aż wreszcie,
wraz z córką Danutą, zatrzymała się na stałe
we Wrocławiu, gdzie też zakończyła swe
ofiarne, pełne poświęceń i cierpień życie,
w dniu 17 grudnia 1975 r. Pochowana została
na cmentarzu Gręboszewskim. Życzeniem
Z.Turskiej było zawsze, aby jej ciało spoczęło
w rodzinnym grobowcu na tymbarskim
cmentarzu. Długo musiała czekać na jego
spełnienie, bo aż 60 lat. Dopiero jedynej
wnuczce Z.Turskiej, pani Barbarze Zych i jej
mężowi prof.dr hab. Włodzimierzowi
Zychowi udało się wreszcie przełamać szereg przeszkód, jakie towarzyszyły ekshumacji i przetransportowaniu prochów
zmarłych z Wrocławia do Tymbarku.
Uroczystość złożenia prochów śp.
Z Turskiej i jej córki Danuty do rodzinnego
grobowca miała bardzo skromny przebieg.
Nie ogłoszono wcześniej tego faktu, gdyż
niemal do końca nie było wiadomo, kiedy
nastąpi ich przewiezienie. Tak więc ograniczono się do skromnej ceremonii. Przeniesiono trumnę z samochodu na płytę grobowca. Ksiądz odmówił modlitwy, a następnie
wprowadzono trumnę do niszy grobowca,
którą zamurowano. W ceremonii tej

uczestniczył tylko mąż P.Barbary oraz grupka
członków i sympatyków Towarzystwa
Miłośników Tymbarku.
Pragniemy natomiast powiadomić, że 6
sierpnia 2005 roku, w kościele parafialnym
w Tymbarku, o godzinie 1100, odprawiona
zostanie uroczysta msza św. za zmarłych
członków rodziny Myszkowskich i Turskich,
którzy spoczywają na Ziemi Tymbarskiej (w
kaplicy obok Parafialnego Centrum Kultury
oraz w grobowcu na cmentarzu).
Na nabożeństwo to już dzisiaj serdecznie zapraszamy w imieniu rodzin zmarłych
oraz Towarzystwa Miłośników Tymbarku.
Stanisław Wcisło

Obóz klas pierwszych
Liceum Wojskowego z Tymbarku
Majowy obóz był dla mnie niesamowitym przeżyciem. Po raz pierwszy
całą klasą spaliśmy pod namiotami.
Gdy obóz się rozpoczynał byłam
przekonana, że między pierwszymi
klasami będzie ogromna rywalizacja.
Jednak tak nie było. Każdy każdemu
starał się pomóc. Podczas ogniska
panowała wspaniała atmosfera
jedności. Żołnierze z 16 Batalionu
byli do nas bardzo przyjaźnie
nastawieni. Prowadzone przez nich
zajęcia z łączności, saperki, sanitarki
i wspinaczki, chemiczne i strzeleckie
były bardzo ciekawe, chętnie braliśmy w nich udział. Mile zaskoczyła
nas obecność ks. Edwarda Kobosa, p.
dyrektora Józefa Piętaka i p. starosty
limanowskiego Romana Duchnika,
którzy towarzyszyli nam podczas
polowej majówki.
Maria Smoła
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UNIWERSYTECKIE TOWARZYSTWO

FIDES ET RATIO
Z pochodzącą z Tymbarku prof. dr hab. Marią Ryś, psychologiem rodziny,
prodziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Prezesem TUFR rozmawia Maria Wilczek

M.W. W sobotę 19 marca 2005 roku, w czasie uroczystości w Katedrze Warszawskiej,
Prymas Polski kard. Józef Glemp ogłosił
powołanie Towarzystwa Uniwersyteckiego
FIDES ET RATIO (TUFR), a Panią
mianował jego Prezesem. Jaka jest idea
tego Towarzystwa?
M.R. Towarzystwo Uniwersyteckie
FIDES ET RATIO powstało z inicjatywy
Księdza Prymasa. Ma ono na celu promocję idei jedności nauki i wiary, poszukiwań naukowych, twórczych i kontemplacji, a także integrację środowisk
akademickich, naukowych, twórczych
i społecznych wokół wartości chrześcijańskich. Ważnym zadaniem będzie także
krzewienie polskich tradycji patriotycznych i solidarności społecznej.
M.W. W jaki sposób Towarzystwo będzie
realizowało te cele?
M.R. Przede wszystkim chcemy zgłębiać
przesłanie zawarte w encyklice Ojca Św.
Jana Pawła II „FIDES ET RATIO”, a także
papieskie nauczanie dotyczące poszukiwania prawdy, zasad budowania relacji
międzyludzkich, społecznych. Pragniemy
promować te osoby, które w swoim życiu
naukowym, twórczym bazują na chrześcijańskich wartościach. Ważnym celem
będzie także ukazywanie prawdy o ludzkim życiu, prawdy o normach moralnych,
o wartościach. Będziemy to czynić
poprzez przygotowywanie sesji, sympozjów, konferencji. Chcemy, szczególnie
młodym ludziom, przybliżać atrakcyjność
- niełatwych przecież - dróg dążenia do
prawdy, poszukiwania swojego miejsca w
świecie, służenia innym.
M.W. Ks. Prymas powołał Zarząd Towarzystwa, a kto może należeć do TUFR?

M.R. Zarząd stanowi tzw. grupę inicjatywną. Są to na razie pracownicy naszego
Uniwersytetu. Mamy jednak nadzieję, że
Stowarzyszenie będzie się prężnie
rozrastać łącząc naukowców, twórców,
działaczy społecznych, tych wszystkich,
dla których Chrystus jest fundamentem
życia.
M.W. Stowarzyszenie powstaje w trudnych
czasach, w których wielu młodych ludzi
jest coraz bardziej zagubionych.
M.R. Ojciec Św. podkreśla w Encyklice
FIDES ET RATIO potrzebę sensu, jaką
człowiek bardzo mocno odczuwa w swoim
sercu. Od odpowiedzi na pytanie „po co
żyję?”, zależy przecież kierunek, jaki
każda osoba nada swojemu życiu.
M.W. Wasze przesłanie jest więc skierowane do szerokiego grona, nie tylko
naukowców?
M.R. Tak. Środowiska twórcze odgrywają
ważną rolę w kształtowaniu naszej rzeczywistości. Jan Paweł II pisze w swojej
encyklice, że dzisiaj „literatura, muzyka,
malarstwo, rzeźba, architektura i wszelkie
inne wytwory ludzkiej inteligencji stały się
środkami wyrażania niepokoju, który
skłania człowieka do nieustannych
poszukiwań” (FeR, 24). Pragniemy nasze
przesłanie wspólnego budowania lepszego
świata - świata pokoju, miłości, przebaczenia, skierować do twórców, wszystkich
także do wszystkich tych, których
fascynuje poszukiwanie prawdy i jej
wspieranie, promowanie dobra.
M.W. Stowarzyszenie czerpie idee z Encykliki Papieskiej FIDES ET RATIO?
M.R. Tak. Encyklika była inspiracją
powołania tego dzieła, do niej sięgamy,
staramy się ją bardziej zrozumieć, jakby
odkryć na nowo, przybliżyć bardzo
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głębokie myśli Ojca św. w niej zawarte.
Począwszy od wspaniałej metafory dwóch
skrzydeł - wiary i rozumu - unoszących
ducha ludzkiego, poprzez zmagania się
człowieka w poszukiwaniu prawdy o
sobie, o świecie, o Bogu, aż do odkrywania, że trwałym fundamentem, na
którym warto budować życie osobiste
i społeczne jest Chrystus.
M.W. Poszukiwanie prawdy staje się więc
fundamentem działań nowego Stowarzyszenia?
M.R. Nikomu nie powinno być obojętne,
czy wiedza, którą posiada jest prawdziwa
(FeR, 25). Św. Augustyn, przytaczany
w encyklice przez Ojca Św. napisał:
„Wielu spotkałem takich ludzi, którzy
chcieliby oszukiwać, ale takiego, który
chciałby być oszukiwany, nie spotkałem.”
Ojciec Św. określa człowieka jako tego,
który szuka prawdy (FeR, 28). Jeśli naukowiec kierujący się jakąś intuicją zaczyna
szukać logicznego i sprawdzalnego
wyjaśnienia określonego zjawiska i od
początku jest przekonany, że znajdzie
odpowiedź, nie zraża się niepowodzeniami.
M.W. Jan Paweł II pisze, że powołaniem
człowieka jest dążenie do prawdy...
M.R. Właśnie te dążenia chcemy jednoczyć. Ważne jest tu szczególnie dążenie
człowieka do tej prawdy, która przekracza
jego samego (FeR, 5). Ojciec Św. pisze, że
„prawda jawi nam się jako bezinteresowny
dar, który pobudza do myślenia i domaga
się, by przyjąć ją jako wyraz miłości”.
Wiara wkracza nie po to, aby pozbawić
rozumnego człowieka autonomii, czy
ograniczyć ludzką przestrzeń działania, ale
wiara uzmysławia człowiekowi działanie
Boga. Papież zwraca uwagę na wspaniałą
„księgę natury”. Odczytując ją możemy
dojść do poznania jej Stwórcy.
M.W. Bardzo głęboka myśl Jan Pawła II
zawarta w tej encyklice dotyczy także
relacji z innymi.
M.R. Pragnę tu zacytować Ojca Św.:

„Człowiek odkrywa ze zdumieniem, że
żyje w świecie i jest związany z innymi
istotami podobnymi sobie, z którymi łączy
go wspólne przeznaczenie” (FeR, 4).
„Człowiek potrafi zrozumieć siebie jako
byt w relacji: w relacji z sobą, z narodem,
ze światem i z Bogiem” (FeR, 21).
I tu fundamentalne stwierdzenia. Pierwsze
z nich dotyczy wolności. Wolność jest
nieodzownym warunkiem rozwoju
człowieka, jego działania, jego wiary.
Tylko będąc wolnym człowiek może być
w pełni sobą i w pełni osobą. Akt wiary jest
zasadniczym wyborem w życiu człowieka,
to w nim wolność dochodzi do pewności
prawdy.
M.W. Rozważania Jana Pawła II dotyczą
zależności pomiędzy wolnością człowieka
i wiarą.
M.R. Ojciec Św. stwierdza, że relacja
pomiędzy wolnością a wiarą osiąga swój
szczyt wtedy, kiedy człowiek decyduje się
przekroczyć samego siebie, otworzyć na
Boga.
M.W. Poszanowanie wolności własnej
i innych jest tak istotne w naszych czasach,
w których często człowiek sam niszczy
swoją wolność, czy daje się zniewalać
innym, zazwyczaj odwołującym się do
wzniosłych (ale fałszywych) idei „wyzwolenia” człowieka.
M.R. Człowiek nie może oprzeć swojego
życia na niepewności bądź kłamstwie,
gdyż „takie życie byłoby nieustannie
nękane przez lęk i niepokój” (FeR, 28).
Ważne jest także to, że człowiek zawierza
wiedzy zdobytej przez innych. I tu
podstawą staje się zaufanie do drugiego
człowieka, zaufanie do rodzica, który
przekazuje wiele prawd, do nauczyciela,
wychowawcy, naukowca. W tym zaufaniu
człowiek odnajduje pewność i bezpieczeństwo. Człowiek ufa prawdzie, którą
ukazuje mu druga osoba (FeR, 32). Rozważania te zwracają uwagę na ogromną
rolę prawdziwości przekazu, nie fałszowania rzeczywistości. To, co jest tak
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ważne, to odpowiedzialność każdego z nas
- tam gdzie żyje, gdzie działa - za każdą
głoszoną prawdę.
M.W. A relacja pomiędzy prawdą a
dobrem?
M.R. Jan Paweł II wytycza tu drogę
osobom szukającym w życiu szczęścia.
Pisze On: „podejmując bowiem działanie
etyczne i postępując zgodnie ze swoją
wolną i prawidłowo ukształtowaną wolą,
człowiek wchodzi na drogę wiodącą do
szczęścia i dąży do doskonałości.” (FeR,
25). A więc jest rzeczą konieczną, aby
wartości, które człowiek w życiu wybiera i
do których dąży były prawdziwe, ponieważ tylko dzięki prawdziwym wartościom
człowiek może stawać się lepszy,
rozwijając w pełni swoją naturę (tamże).

M.W. Na zakończenie myśl dotycząca kobiety. Ks. Prymas ogłasza dekret, w którym
na Prezesa Uniwersyteckiego Towarzystwa FIDES ET RATIO powołuje kobietę...
M.R. Pewnie dla wielu osób było to
zaskoczeniem. Ja na każdą funkcję patrzę
jako na służbę jakiemuś dobru i bardzo
chciałabym, aby ta moja służba była
owocna. Jako kobieta będę chciała służyć
także i kobietom w ukazywaniu prawdy
ich życia, również rodzinnego, czy
społecznego.
Przyjmując tę funkcję bardzo
chciałabym symbolicznie łączyć rolę
Marii i Marty, a więc człowieka poszukującego prawdy, słuchającego prawdy
i służącego innym.

Pasja

Pani Julii
Maleńki pokoik z oknem, balkonem.
Kominek
Na którym stoi pyszny bukiet suchych kwiatów.
Przy stoliku w rogu pokoju
Tryskająca młodością starsza pani.
Oddaje się swojej amatorskiej pasji.
W ogromnej księdze spod szybkich ruchów kobiety
Ukazują się obrazy,
Sceny z życia,
Szczegóły.
Wprawne ręce konstruują płynące z serca
Rzędy liter.
Uśmiechając się lekko sięga ona po farby.
Kilka prostych ruchówScenka jest gotowa.
Kobieta uśmiecha się jak dziecko,
Które spłatało figla.
Kolejna strona kroniki jest gotowa.
Znów jej się udało.
Zmęczona zdjęła okulary.
Gruba księga powędrowała na stos jej
podobnych dzieł

Zbieractwo,
kolekcjonerstwo,
chronienie od zapomnienia, twórczość, działalność społeczna, praca
z ludźmi i dla ludzi, nietuzinkowe zainteresowania po prostu konik, pasja.
Kiedyś, prowadząc Klub Krajoznawczy „Elita
Włóczęgów” w Piekiełku, wędrowałem z młodzieżą po górach, muzeach, galeriach, prywatnych
domach. Zachodziliśmy do ludzi, którzy czymś się
zajmowali, kolekcjonowali, mieli jakąś pasję.
Czasem był to stary, zabytkowy dwór, którego
dzieje wypisane są na sosrębie (tragarzu), innym
razem galeria gromadząca współczesną twórczość,
pracownia rzeźbiarska czy malarska. Ludzie chętnie nas przyjmowali, opowiadali o swoich zainteresowaniach, pomysłach, snuli plany na przyszłość,
ale też często trzeba było kogoś przekonywać
o wartości tej pracy i otwarciu się na innych.
Wracając z takiej wycieczki byliśmy bogatsi o wiele
ciekawych informacji i spostrzeżeń.
Dziś uczestnicy tych wypraw zdobyli wykształcenie, zakładają swoje rodziny, mają swoje problemy, ale i różne zainteresowania. Chciałbym, aby
przynajmniej niektóre z nich ujrzały światło
dzienne.
Poniżej nietypowa prezentacja dwóch pasjonatek: poetka Jadzia z Piekiełka (podpisująca się
Jaga), pod wpływem spotkania w jednym z tymbarskich domów, stworzyła poetycką wizję innej pasji kronikarskiej działalności Pani Julii.

Zenon Duchnik
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Nie samym chlebem człowiek żyje…

Prywatne muzeum
Jan Zenon Duchnik - urodził się
w roku 1945 w Piekiełku. Właściwie całe
Jego życie związane jest z tą miejscowością. Ale do szkoły chodził w Łososinie Górnej. Kierownik szkoły, Stanisław
Odziomek, był bardzo barwną postacią.
Służył w Legionach Piłsudskiego
(również ojciec Zenka był legionistą).
Malował, był modelarzem lotniczym,
entomologiem, organizatorem wielu
spotkań z ciekawymi ludźmi. Pan
Odziomek (a właściwie jego zainteresowania) zaimponował małemu Zenkowi
i to Mu zostało do dzisiaj. Pan Duchnik
z wykształcenia jest elektroenergetykiem. I Jego praca była związana z tym
zawodem. W latach osiemdziesiątych
XX w., pracował w SKR Stara Wieś.
Czas ten, był wiosną ludzi pracy.
Zapewne postacie Odziomka i Zenkowego Ojca, jako legionistów i współtwórców wolnej Polski miały kolosalny
wpływ na postawę ideową Duchnika.
Wówczas powstawały struktury ogólnopolskiego zrywu - „Solidarności”. Zenon
stał się gorliwym działaczem tego
związku zawodowo-społecznego.
Zaangażował się w pracę na terenie
swojego zakładu oraz był działaczem
Delegatury w Limanowej, był uczestnikiem strajku w sądeckim ratuszu i jednym z 12 przedstawicieli związku
w rozmowach sądecko-rządowych.
Nadszedł grudzień 1981 roku. Stan
wojenny. 13 grudnia, o godz. 0:30,
załomotali do drzwi Jego domu
przedstawiciele ówczesnej władzy i z
polecenia SB zabrali i zawieźli do
Załęża k/Rzeszowa. Tak zaczął się
trzymiesięczny okres internowania
Duchnika. Tam poznał wielu wybitnych
ludzi, którzy byli również skazani na
przymusowe odosobnienie za to, że
chcieli aby Polska wydostała się z

prawie półwiecznej hegemonii „jedynie
słusznych idei”. Po powrocie z internowania Duchnik nie otrzymał żadnej
„państwowej” pracy. Rozpoczął się
okres jego wyjazdów „za pracą”. 2,5
roku spędził w okolicach Warszawy,
pracując w prywatnej firmie. Będąc tam,
uczestniczył w pracy konspiracyjnej
(przecież to był okres przed 1989
rokiem). Brał udział w spotkaniach
w Podkowie Leśnej u ks. Kantorskiego i
w comiesięcznych mszach za Ojczyznę
w kościele Stanisława Kostki na Żoliborzu. Spotkania te kreśliły przyszłość
Polski po zmianie systemu, a służyły
również wymianie nielegalnej „bibuły”.

Wróćmy do zainteresowań Zenona.
„Od zawsze” interesował się geografią,
folklorem, turystyką. Pasje te realizował
zostając przewodnikiem beskidzkim,
gorczańskim, tatrzańskim… Skupił
wokół siebie młodych ludzi i zaszczepiał
w nich miłość do własnych korzeni, do
swoich małych miejscowości - utworzyli
przy Szkole Podstawowej w Piekiełku
grupę turystyczną pn. „Elita Włóczęgów” i tam realizowali w czasie różnych
wycieczek i spotkań patriotyczno-krajoznawcze cele. Wielkim wyzwaniem
postawionym sobie przez Zenka była
budowa nowego domu mieszkalnego.
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Wyspecjalizował się we wszystkich
rodzajach robót budowlanych, a już
marzył o tym, by w suterynach tego
domu urządzić małą „Mekkę” dla
turystów. I tak też się stało. Przez cały
czas interesowały go stare, wychodzące z użytku przedmioty. Wielu bliższych
czy daaalszych sąsiadów przeznaczało
je na „straty” - Zenek pomagał im w tym,
przewożąc do siebie ten szmelc i przekształcał go w perełki minionych
czasów. W ubiegłym roku, na lipcowym
spotkaniu Towarzystwa Miłośników
Tymbarku nastąpiło oficjalne otwarcie
Jego zbiorów. Takimi eksponatami
mogłoby się poszczycić niejedno
muzeum z prawdziwego zdarzenia.
Proszę naocznie sprawdzić. Wystarczy
telefonicznie (18 3325554) lub osobiście z Nim się umówić i… świat
przeszłości stanie przed nami otworem.
Szczególnym „oczkiem w głowie”
właściciela tego prywatnego muzeum
są zbiory upamiętniające czasy
„Solidarności” oraz gablota z eksponatami związanymi z turystyką - Jego
drugą „miłością”. A co tam jeszcze jest?
Otóż są: narzędzia stolarskie,

kowalskie, bednarskie, przedmioty
domowego i gospodarskiego użytku,
obrazy na szkle malowane, kręciołki do
liczenia, adaptery, radioodbiorniki,
stare monety i medale…
Sprowadził nawet nieużywany kierat
(czy ktoś pamięta co to było? proszę się

zapytać starszych) i ma zamiar go
uruchomić. Oddzielną wartość przedstawia zbiór książek Duchnika. Zawsze,
gdy zarobi jakiś grosz, już ma upatrzoną
pozycję w którejś z księgarń i to jest
właśnie miejsce, w którym zostawia
dużą część tego „grosza”. Z Jego
księgozbioru i wiedzy korzystało już
wielu uczniów i studentów.

Na poczesnym miejscu znajdują się
również wszystkie numery naszego
Głosu Tymbarku, w którym Zenon od
czasu do czasu publikuje artykuły
związane ze swoimi zainteresowaniami. Ta krótka charakterystyka
Człowieka nie wyczerpuje wszystkich
Jego talentów. Wystarczy jeszcze
przypomnieć, że powstanie kaplicy na
Paproci i organizowanie nabożeństw na
rozpoczęcie sezonu turystycznego to
była przecież jego inspiracja.
O ludziach nieprzeciętnych często niektórzy mówią z lekceważeniem,
starając się ich zdyskredytować
w oczach innych lub budować swój
wizerunek na ich sukcesach. Zenek
zdaje sobie sprawę ze swojej wartości
i to co robi, robi bezinteresownie, robi
dla idei, które zaszczepili w nim w latach
dzieciństwa Jego nauczyciel - Stanisław Odziomek i Ojciec - legionista.
AO
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„W ramionach Ojca Pio”
Już za życia o.Pio nazywany był świętym. Sprawiły to nadzwyczajne dary jakie posiadał: uzdrawianie z ciężkich chorób, czytanie w myślach
innych ludzi, bilokacja - czyli możliwość przebywania w dwóch miejscach jednocześnie, a nade
wszystko stygmaty. Ojciec Pio jest pierwszym kapłanem, który dostąpił łaski noszenia na swym
ciele ran Pana Jezusa. Umiał cierpieć z Jezusem.
Z relacji współbraci dowiadujemy się, że Padre Pio
nigdy o sobie nie opowiadał, ani też nie skarżył
się. Pewnego razu, gdy ktoś zapytał go, czy rany
sprawiają mu ból odparł: „A myślisz, że Pan Bóg
zesłał mi je dla ozdoby?”
Ten wierny naśladowca św. Franciszka
urodził się 25 maja 1887 roku w Pietralcinie,
jako drugie dziecko Grazio i Giusseppe
Forgione. Na chrzcie świętym otrzymał imię
Franciszek. W wieku 12 lat przyjął sakrament I Komunii św. i bierzmowania. Jako
szesnastoletni chłopiec wstąpił do nowicjatu
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, gdzie
po miesiącu otrzymał habit i przyjął imię
zakonne brata Pio (Piusa). Rok później
złożył pierwsze śluby zakonne, a w 1907
roku śluby wieczyste, natomiast święcenia
kapłańskie przyjął trzy lata później. Ze
względu na problemy ze zdrowiem do 1916
roku przebywał u swojej rodziny. Później
został wysłany do klasztoru w San Giovanni
Rotondo i pozostał tam aż do śmierci. Zmarł
23 września 1968 roku.
Od lutego 2004 roku w parafii Podłopień odbywają się spotkania Grupy Modlitewnej Ojca Pio, które prowadzi ks. Andrzej
Liszka - założyciel takich grup w naszej diecezji. Na ten temat rozmawiam z proboszczem parafii Podłopień, księdzem Tadeuszem Machałem.
Skąd ksiądz zaczerpnął pomysł, aby w parafii Podłopień odbywały się spotkania Grupy
Modlitewnej Ojca Pio?
Słyszałem, że w Nowym Sączu działa prężnie
Modlitewna Grupa Ojca Pio, że liczy ona kilka
tysięcy członków, a także, że ludzie uczestniczący
w modlitewnych spotkaniachgrupy doznają większych łask, wręcz cudownych darów. Sam zacząłem poznawać życie o.Pio i czytać literaturę
opisującą niezwykłe działania tego świętego.
Będąc w Rzymie, na uroczystości kanonizacji sios-

try Faustyny, odwiedziłem bazylikę w Pietralcinie,
w której spoczywa ciało o.Pio. Doznałem tam
osobistego znaku. Zaświtała mi myśl.gorliwszej
modlitwy do Boga za pośrednictwem o.Pio w
parafii Podłopień.
Kiedy i w jakich okolicznościach doszło do
pierwszego spotkania Grupy Modlitewnej
Ojca Pio?
Miało ono miejsce w lutym 2004 roku. Odwiedził
nas ks. Liszka i chyba sześć osób z grupy z Nowego
Sącza. Było to zapoznanie parafian z klimatem
nabożeństw. Po świętach Wielkanocnych, w pierwszą środę maja, odbyło się już formalne spotkanie. Od tej pory grupa spotyka się systematycznie
w pierwsze środy miesiąca.
Ilu stałych uczestników liczy GMOP?
Nie ma żadnej listy. Trzeba jednak powiedzieć, że
krystalizuje się grupa stałych uczestników
spotkań.
Jak wyglądają spotkania GMOP?
Każde spotkanie ma trzy części. Część pierwsza Maryjna, rozpoczyna się zwrotem do Maryi,
następnie zebrani odmawiają cząstkę różańca
z rozważaniami. Na koniec czytanie podziękowań
i próśb do Pana Boga przez pośrednictwo świętego
o.Pio i wreszcie kilkuminutowy zwrot do o.Pio.
Część pierwsza trwa godzinę. Część drugą stanowi Eucharystia z głębokim kazaniem księdza
Andrzeja Liszki. Na część trzecią składa się adoracja Chrystusa wystawionego w Najświętszym
Sakramencie i błogosławieństwo na sposób
lourdcki. Całość trwa ok. 2,5 godz.
W jakich intencjach najczęściej modlą się
zebrani?
Są to prośby w potrzebach codziennego życia.
Wielu z przybyłych określa wymiar spotkań
jako możliwość „naładowania swoich akumulatorów” na cały trudny miesiąc. Jaki jest
stosunek księdza do tych słów?
Ks. Andrzej ma szczególny charyzmat w prowadzeniu tych spotkań, potrafi wspaniale łączyć
ludzi z Bogiem. Sam jestem ubogacony po takim
spotkaniu.
Dziękuję za rozmowę, życząc wielu tak
wspaniałych przedsięwzięć, jak spotkania
GMOP.
Rozmawiała Anna Franczyk
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KONKURS
12 maja 2005 r. rozstrzygnięta została VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu
poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Organizatorem był Związek
Piłsudczyków, a honorowy patronat objął ostatni prezydent RP na uchodźctwie - Ryszard
Kaczorowski. Wśród nagrodzonych znalazły się uczennice Zespołu Szkół w Tymbarku:
Anna Pawlik - III miejsce w kategorii prac plastycznych, Agnieszka Burek i Anna Cholewa wyróżnienia w kategorii prac historyczno - literackich. Tematyka konkursu związana była
z przypadającą w tym roku 85 rocznicą Bitwy Warszawskiej oraz 70 rocznicą śmierci
Marszałka Piłsudskiego. Wręczenie nagród miało miejsce w Warszawie w trakcie centralnych
uroczystości obchodów rocznicy śmierci J. Piłsudskiego. Nagrodzeni wraz z opiekunami
uczestniczyli w Mszy świętej w intencji Marszałka odprawionej w katedrze św. Jana oraz apelu
na Placu Piłsudskiego. Nagrody i wyróżnienia zostały rozdane podczas spotkania z żyjącymi
jeszcze uczestnikami walk legionowych, przedstawicielami Związku Piłsudczyków
i władzami Warszawy, w trakcie akademii w Muzeum Niepodległości. Nagrodzone prace
powstały pod kierunkiem mgr Haliny Jurek z Zespołu Szkół oraz komendanta tymbarskiego
"Strzelca" - Roberta Nowaka. Poniżej przedstawiamy nagrodzone prace literackie.

Kapitan Tadeusz Paolone (Paulone)
Urodził się 23 czerwca
1909 roku w Krzywczycach. Syn Franciszka
Paolone i Julii Homa.
W Piekiełku ukończył
4-letnią szkołę ludową,
później szkołę w Tymbarku, następnie II
Gimnazjum im. Króla
Bolesława Chrobrego
w Nowym Sączu, potem wojsko i służba zawodowa. W stopniu już kapitana brał udział w kampanii wrześniowej. Po jej zakończeniu ukrywał
się krótko w Rabce u inż. Grochowolskiego,
gdzie nawiązał kontakt z mjr Franciszkiem Galicą, szefem tworzącego się tam podziemia. Pod
koniec października Paolone przeniósł się w rodzinne strony matki do Tymbarku. Tu przy
pomocy Mariana Prökla, który fikcyjnie zatrudnił go jako gajowego pod Mogielicą, objął kierownictwo nowopowstałej komórki ZWZ,
podporządkowując się rabczańskiemu ośrodkowi, którego komendantem był mjr Galica.
Na początku 1940 roku, dzięki pracownikowi Urzędu Gminy w Tymbarku Michałowi
Macko - otrzymał nowe dokumenty na nazwisko
Lisowski oraz dodatkowe zaświadczenie pisemne wystawione dla niego, jako organizatora

zbioru runa leśnego i grzybów, przez Owocarnię, z podpisami pod pieczęcią firmową inż.
Józefa Marka i mgra Józefa Kulpy. Ponieważ
praca konspiracyjna nie dawała mu dostatecznego zadowolenia - w marcu tegoż roku wybrał
się do armii gen. Sikorskiego.
Kpt. Paolone nie był człowiekiem tuzinkowym, dlatego warto bliżej poznać jego osobowość, zwłaszcza z okresu pobytu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, w którym zginął.
Kpt. Paolone, ps. Lisowski, oficer zawodowy 4 PSP w Cieszynie, dowódca konnego
zwiadu - po zakończeniu kampanii jesiennej
1939 roku, powracając w swoje rodzinne strony,
zatrzymał się w Rabce u inż. Antoniego Grochowolskiego w willi ” Zgoda” i tu właśnie złożył
przysięgę w organizacji podziemnej ZSP.
Po kilkudniowym odpoczynku przyjechał
nocą do Tymbarku i zatrzymał się w Starym
Dworze pani Zofii Turskiej, nawiązując kontakty
z Ludwikiem Myszkowskim, por. Wesołowskim,
ppor. Władysławem Duchnikiem, ppor. Szymonem Pyrciem.
Kpt. Paolone nie zamierzał pozostać w kraju: na apel gen. Władysława Sikorskiego zamierzał wstąpić do tworzącej się Armii Polskiej we
Francji, aby walczyć z Niemcami.
W marcu 1940 roku udał się ku granicy, by
poprzez Słowację dotrzeć na Węgry. Niestety
wyprawa nie powiodła się, nie wiadomo
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dlaczego. Trzeba zauważyć, że to wszystko działo
się na początku wojny. Szlaki kurierskich
wędrówek na Węgry nie były jeszcze w owym
czasie dopracowane. Został aresztowany na
terenie Słowacji przez tamtejszą policję i przekazany w Muszynie gestapo. Po potwornych
torturach w śledztwie przez gestapo w Nowym
Sączu, przewieziony został do Oświęcimia. Do
końca figurował tam pod nazwiskiem Lisowski.
Trudno wyobrazić sobie, jakie byłyby skutki dla
tych, którzy ”uzbroili” go w lewe dokumenty,
gdyby zdradził.
Gorąca miłość do Ojczyzny, głęboko pojmowany obowiązek oficera - żołnierza kazały
mu i tam działać. Z kilkoma więźniami - oficerami utworzyli podziemną organizację, przygotowującą generalną rozprawę z okupantem
w odpowiednim czasie. Niestety gestapo wykryło tę organizację, a jej członków, w tym Tadeusza
nr 329, postawiło przed sądem. Sąd skazał
wszystkich na karę śmierci przez rozstrzelanie.
Oskarżony w 1943 roku o przynależność do
spisku wojskowego, został 11.X.1943 roku
rozstrzelany pod Ścianą Straceń przy bloku 11.
Ludwik Rojewski, więzień Oświęcimia,
w książce pt. ”Oświęcim w systemie RS” na str.
111 pisze: „Sprawa wojskowych w Oświęcimiu 25
września 1943 roku w sobotę po apelu wieczornym, wyczytani zostali przez blokowych różnych
bloków więźniowie, których zaprowadzono
przed kuchnię. 43 ludzi, pełnych wzruszenia,
niespokojnych o swój los. - Polityczny oddział
w obozie - to zły znak - to na pewno śmierć. Oskarżenie wypłynęło od Bogera. - Krwawy zbir
rzucił pod adresem tych ludzi oskarżenie, za
które grozić mogła tylko śmierć. Oskarżeni
o spisek wojskowy wewnątrz obozu. Płk Dziania,
płk Gilewicz, mjr Bończa i kpt. Lisowski- Paolone, jako główni oskarżeni byli zamknięci tydzień
wcześniej - a teraz pozostałych zamykali do
bunkra, by się rozprawić jak należy (płk Stamirowski, adw. Woźniakowski, adw. Szumański,
kpt. Keler i wielu, wielu innych). - Śledztwo
trwało 16 dni - 16 dni męki i świadomości, że
stąd się nie wraca. - Pamiętam słowa wyryte w celi
18-tej, celi śmierci: „Ci, którzy weszli tutaj porzućcie wszelką nadzieję”. Piekło tam było przez
16 dni. - Ile to razy wyciągały te zbiry naszych
towarzyszy i prowadziły pod „ekran”. - Nie
wszyscy byliśmy przesłuchiwani. Zbyszek Mosakowski, 20-letni chłopiec, Karol Karp nr 626,
Antek Szczulak, Henryk Kalinowski i wielu
innych, bez przesłuchania, bez badania poszli
pod ekran 11 października. - Tylko przypadek
zrządził, że nas dwunastu zostało zwolnionych, dlaczego - trudno powiedzieć. - Przecież szło

zbirom o zniszczenie inteligencji polskiej,
ewentualnych kierowników - przypuszczalnej
samoobrony więźniów. I tak właśnie 11
października, między godziną 1020 a 1100, gdy
kilku z nas czekało w politycznym, dokąd przeprowadzano z bunkra - nasz los jeszcze
niepewny - w tym czasie rozprawiali się w krwawy
sposób z ludźmi, nieprzesłuchiwanymi, których
jedyną winą mogło być tylko to, że byli Polakami. Inni przesłuchiwani jak: Gilewicz,
Woźniakowski, Szumański, Lisowski-Paolone bronili się tak samo jak i my przed zarzutem
spisku wojskowego - ich odpowiedzi i wyjaśnienia były bez znaczenia. - Sprawa zanim powstała, była przesądzona. - Wyrok śmierci na
kilkudziesięciu ludzi - to gwarancja spokoju
w obozie.
Jako pierwsi szli pod ekran płk Dziana i kpt.
Lisowski-Paolone. Szli jak przystało na żołnierzy.
- Gdy podeszli pod ekran, Dziana zwrócił się do
katów - wykonujących wyrok śmierci: Steiwitza
i Mauzena z prośbą o niestrzelenie w tył głowy
z ”wiatrówki”, lecz jak do żołnierza z pistoletów
i prosto w twarz. Widać, że docenili odwagę tych
żołnierzy, bo uwzględnili ich prośbę. - Paolone
jeszcze krzyknął: ”Niech żyje Wolna i Niep”....
I to było jego ostatnie słowo.
Zginęli jak żołnierze, jak wierni synowie
Tej, co zginęła...”.
Kapitan Paolone to jedna z pierwszych
ofiar Ruchu Oporu ziemi tymbarskiej, lecz nie
ostatnia. W sierpniu 1940 roku został aresztowany prof. Władysław Duchnik, a kilka tygodni
później zastępca kpt. Paolone'go - Zbigniew
Kołowski. Wiosną 1941 roku zostali aresztowani: Ludwik Myszkowski i kpt. Szyćko z żoną
Marią. Skutkiem tych aresztowań ruch podziemia nieco zamiera, ale nie przestaje działać.
Komendantem placówki, po aresztowaniu
Paolone'go został ppor. Jan Lenartowicz ps.
Franek, nauczyciel ze Żmiącej, zaś placówka
Tymbark otrzymuje kryptonim „Tymoteusz”.
Na koniec należy wyjaśnić, że Paolone to
nazwisko włoskie. Dziad Tadeusza, jeszcze przed
I wojną światową przywędrował do Piekiełka.
Jego syn, Franciszek Paolone, ojciec Tadeusza,
wyemigrował przed II wojną światową wraz
z liczną rodziną do Argentyny. W Polsce został
Tadeusz, który na ołtarzu wolności złożył swe
życie.
Czy dla Tadeusza Paolone było jakieś wyjście z tego obozu śmierci, Oświęcimia? Wydaje
się, że tak - gdyby Tadeusz ujawnił swoje włoskie
pochodzenie.
Agnieszka Burek uczennica klasy II LO w Tymbarku
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Szczęście kute cierpieniem
Pada deszcz,
Jest pochmurno, mglisto, wietrznie.
Mężczyźni,
Mężowie,
Chłopcy,
Szykują się do bitwy.
Żony,
Kobiety,
Dzieci
Płaczą, bo wiedzą,
Że ludzie, których kochają mogą już nie
wrócić,
Wiedzą,
Że każdy z nich idzie na śmierć,
Ale Ci:
Mężczyźni,
Mężowie,
Chłopcy,
Nie poddają się
Oni chcą walczyć,
Pragną dać uśmiech, szczęście i wolność
innym,
Następnym ludziom...
Rozlega się pierwsza komenda,
Pierwszy strzał,
Pierwsza śmierć.
Ten strach,
Ten ból,
Te łzy,
Mówią o słabości
Jak również o wielkiej odwadze,
Bohaterstwie,
Męstwie,
O woli walki.
Każdy z tych Mężczyzn,
Mężów,
Chłopców,
Widzi swego Przyjaciela,
Brata,
Sąsiada,
Umierającego, cierpiącego, ale spokojnego.
Bo oni walczyli!
O to,
By dane było nam żyć,
W pięknym,
Wolnym kraju!
By,

Każdy z nas miał to, co najlepsze.
Już wszystko się rozstrzygnęło,
Skończyło
Przeminęło.
Oni zginęli!
Odeszli!
Bo walczyli dla nas,
Ludzi, którzy żyją teraz, i którzy się urodzą
by żyć dla innych.
To dzięki Ich śmierci,
Walce i miłości,
Nasze życie jest wolne,
Jest piękne.
Ty zapomniałeś! O twym Dziadku,
Ojcu,
Przyjacielu,
Zapomniałeś!
Że Oni walczyli byś mógł być szczęśliwy!
Bili się o Twą wolność!
A Ty zapomniałeś!
Dlaczego?
Bo nie rozumiesz!
Nie przeżyłeś tego!
Nie widziałeś.
Otwórz oczy i spójrz w przeszłość,
Otwórz serce i przeżyj to,
A zrozumiesz,
i już nie zapomnisz
Mężczyzno,
Mężu,
Chłopcze
Dziękuję.
Dziękuję ci za wolność,
Szczęście,
Za piękny świat,
Który mi dałeś.
To Ty
Nauczyłeś mnie, co to znaczy,
Miłość,
Rodzina,
Ojczyzna,
Wolny świat!
Dziękuję...
Anna Cholewa
uczennica klasy II LO w Tymbarku
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Miłe odwiedziny
Z przyjemnością informujemy Drogich Czytelników, że Towarzystwo Miłośników Tymbarku odwiedził mgr Ludwik
Kowalczyk z Krakowa, który z Tymbarkiem
związany jest od lat jako były pracownik
„Owocarni”.
Pan Kowalczyk jest sympatykiem
naszego Towarzystwa i stałym czytelnikiem
Głosu Tymbarku. Pochodzi z Pisarzowej.
W czasie okupacji należał do Ruchu
Oporu i organizował oddziały partyzanckie w Wilkowisku, Kostrzy i Szczyrzycu
(dowodził nimi por. Wiktor Lach
z Wilkowiska). 15 lutego 1943 roku Pan
Ludwik został aresztowany przez gestapo.
Kiedy go, skutego kajdanami, prowadzono
do samochodu, w pewnym momencie
odtrącił gestapowców i uciekł. Został
jednak ranny w czasie ucieczki w obie nogi.
Wskutek utraty dużej ilości krwi, po prawie
godzinnym pościgu został ujęty, pobity
i zawieziony do więzienia gestapo w Nowym Sączu. Spędził tam kilka tygodni na
przesłuchaniach, którym towarzyszyły
tortury różnego rodzaju, szczególnie zaś
bicie kablem aż do utraty przytomności.
Systematyczne razy powodowały szarpanie
ciała, które odpadając sprawiało ogromny
ból. Kiedy Pan Kowalczyk był już prawie
całkowicie wyczerpany i nie reagował na
żadne bodźce, naczelnik więzienia, Haman, kazał zakończyć śledztwo i po kilku
dniach odesłać go do więzienia na Montelupich w Krakowie. Przebywał w nim ok.
3 miesięcy, a następnie wywieziony został
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W październiku 1944 roku przewieziono go, podobnie jak wielu innych, do
obozu w Oranienburgu, a następnie do
Sachsenhausen pod Berlinem. W trakcie
kolejnej ewakuacji przed zbliżającym się
frontem, żołnierze SS eskortujący maszerujących więźniów, pozostawili ich samych
sobie w lasach pod Scherinem. Błąkając się
po okolicy, Pan Kowalczyk wraz z kolegą
zdobyli motocykl i dojechali nim na tereny

zajęte przez wojska radzieckie. Zostali
jednak zatrzymani przez zwiad radziecki
i jako podejrzani o szpiegostwo - włączeni
do kolumny jeńców niemieckich. Po kilku
dniach udało im się zbiec i zgłosić do
najbliższego posterunku wojskowego,
w którym otrzymali karty byłych więźniów
obozu oświęcimskiego. Po dalszych
perypetiach i różnych związanych z tym
przygodach wrócił w rodzinne strony 27
maja 1945 roku.
Ciekawe są przeżycia człowieka, który
przeszedł gehennę obozową i wyszedł cało
z tego piekła. Więcej o tym będziecie
mogli, Drodzy Czytelnicy, dowiedzieć się z
opracowania, którym obecnie zajmuje się
Pan Kowalczyk. Na prośbę międzynarodowej organizacji byłych więźniów
Oświęcimia, pisze on pracę o tym obozie
koncentracyjnym. Pierwszą część opracowania wraz z prośbą o poinformowanie
o tym Czytelników GT wręczył nam Autor
w trakcie odwiedzin w Tymbarku. Zawiera
ona dane dotyczące Oświęcimia i jego
położenia oraz informacje kogo Niemcy
przywozili do obozu, pracy więźniów, ich
wyżywienia, opieki lekarskiej czy przeprowadzanych na nich doświadczeń pseudomedycznych.
Materiały te znajdują się w posiadaniu
TMT i można z nich korzystać. Autorowi
zależy na opiniach i uwagach czytelników,
by na ich podstawie mógł dokonać
uzupełnień czy poprawek przed ostatecznym przygotowaniem materiału do druku.
O ukazaniu się dalszych części tego
opracowania będziemy informować.
Panu Kowalczykowi dziękujemy za
okazane nam zaufanie i życzymy szybkiego
zrealizowania zamierzonego celu. Czytelników zaś zachęcamy do lektury, która
może być cennym uzupełnieniem wiadomości z zakresu niedawnej historii polskiej
ziemi.
TMT
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Wokół globalizacji
Referat wygłoszony przez mgra Kazimierza Czernka na spotkaniu
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Tymbarku w dniu 15 czerwca 2005 r.
Globalizacja to charakterystyczne
i dominujące w końcu XX i na początku
XXI wieku tendencje w światowej
ekonomii, polityce, demografii, życiu
społecznym i kulturze, polegające na
rozprzestrzenianiu się analogicznych
zjawisk niezależnie od kontekstu geograficznego i stopnia gospodarczego
zaawansowania danego regionu. Globalizację można uważać za końcowy etap
historycznej transformacji, której początek wyznaczają czasy nowożytnej gospodarki kapitalistyczno-kolonialnej.
Ówczesna dominacja społeczno-gospodarcza Zachodu nad resztą świata przyjmuje obecnie postać dominacji światowej finansów, technologii i elektronicznie przekazywanej kultury popularnej,
połączonej z propagowaniem ideologii
liberalnej przez rozwinięte państwa
demokratyczne.
Termin „globalizacja” staje się
wyrazem bardzo popularnym w ostatnich
kilkunastu latach. Oddaje złożoność
przemian dokonujących się pod wpływem nowoczesnych technologii. Internet, telewizja kolorowa i satelitarna,
wirtualna przestrzeń i nieograniczona
możliwość przepływu informacji, stworzyły nieznane do tej pory poczucie
„globalności” - świadomość, że wszyscy są
w jednym wspólnym miejscu, którym to
miejscem jest zamieszkiwany przez
ludzkość świat. Potęguje to zwiększone
możliwości turystyki i migracji, a także
przekraczające granice państw i kontynentów - zależności ekonomiczne i polityczne.
W wyniku globalizacji tracą znaczenie granice terytorialne i zmniejsza się
rola tradycji w wyborach życiowych ludzi

oraz nasilają się procesy migracyjne. Te
zjawiska powodują zacieranie się barier
kulturowych, wzajemne przenikanie
elementów różnych kultur, normą staje
się rzeczywistość wielokulturowa, zwłaszcza w odniesieniu do wielkich aglomeracji. Ludzka wyobraźnia w coraz większym stopniu jest kształtowana przez
mass-media, są więc one uznawane za
głównego sprawcę globalizowania się
treści ludzkiej świadomości.
Wokół zjawiska globalizacji istnieje
jednak szereg narastających kontrowersji. Protesty mają na celu ograniczenie
dominacji rynku kapitałowego globalizującej się ekonomii i gospodarki. Jest więc
pytanie, czy globalizacja jest nadzieją, czy
też obawą „jutra” życia społecznego
ziemskiego globu. Są konkretne szanse,
ale są też zagrożenia.
Co to jest globalizacja? Na obecnym
etapie badań trudno byłoby podać szczegółowy wykaz ujęć analitycznych, tworząc
tym samym wyczerpujący zbiór modeli
pojęciowych globalizacji. Można by tu
wymienić 3 modele zasadnicze:
1. Globalizacja ujęta jest jako mechanizm rozciągnięcia zasięgu stosunków
społecznych poza granice współobecności aktorów życia społecznego w określonym miejscu. Ten model podkreśla
niespotykaną do tej pory zależność wydarzeń lokalnych od wydarzeń globalnych
i odwrotnie.
2. Drugi model globalizacji podkreśla mechanizm „kompresji”, czyli kurczenia się świata, tworzenie tak zwanej
kultury globalnej.
3. Trzeci model podkreśla schemat
nasilania się współzależności pomiędzy
poszczególnymi członkami i grupami
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życia społecznego, a także pomiędzy różnymi poziomami życia społecznego.
Obawy związane z globalizacją to:
1. W dziedzinie ekonomicznogospodarczej proces globalizacji może
sprzyjać powiększaniu różnic między
posiadającą mniejszością a biedną
większością.
2. W sferze życia politycznego
globalizacja sprzyja państwom o silnej
koncepcji politycznej. Dominacja polityczna może doprowadzić do zjawiska
określanego mianem neokolonializmu.
3.W procesie globalizacji istnieje
obawa - czy będzie to federacja kultur, czy
tez kulturowy tygiel bez społeczeństwa.
Kultura wszystkich razem, ale nikogo
z osobna spowodować może utratę
tożsamości osobowej lub narodowej.
Nadzieje związane z globalizacją.
Pośród zasad sprzyjających budowaniu ładu społecznego najczęściej wymienia się zasadę godności człowieka, dobra
wspólnego, pomocniczości i solidarności. Pluralizm w skali globu i łatwy
dostęp do wielu centrów kulturowych
zwiększają możliwości rozwojowe poszczególnych ludzi i grup społecznych.
W ten sposób można w globalizacji
upatrywać szansę na szybszy i pełniejszy
rozwój osobowy i grupowy. Z kolei zasada
dobra wspólnego pozwala spoglądać w
kierunku globalizacji nie tylko z nadzieją, ale i z oczekiwaniem. Zasada dobra
wspólnego, uznająca w wielości i różnorodności urok życia społecznego i sposób
wzbogacenia dobra wspólnego, pozwala
spoglądać na globalne zmiany jako na
proces globalizacji dobra wspólnego.
Proces globalizacji umożliwia sprawny
rozrost tego wspólnego dobra.
Dzięki przemianom o globalnym
charakterze zwiększa się zakres i skuteczność pomocy, jakiej mogą udzielać w myśl zasady pomocniczości - społeczno-

ści większe społecznościom mniejszym
lub konkretnym jednostkom będącym w
uzasadnionej potrzebie. Proces globalizacji powinien też stworzyć szereg
sprzyjających okoliczności dla realizowania zasady solidarności, dla wytworzenia
postawy współpracy i współdziałania
w wymiarze globu ziemskiego.
Trzeba stwierdzić, że globalizacja jest
procesem nie dającym się powstrzymać
działaniami ani poszczególnych państw,
ani w drodze sojuszy międzypaństwowych: trudno przewidzieć, do czego
doprowadzi w przyszłości, czy będzie to
ujednolicenie świata, czy współistnienie
tego, co globalne z na nowo przemyślanymi tradycjami lokalnymi.
Lech Wałęsa w przemówieniu na
Papieskim Uniwersytecie Laterańskim
w dniu 10 listopada 2004 r. („Gość
Niedzielny” nr 47 z 21 listopada)
powiedział, że „Europa stoi przed wielką
szansą, ale potrzebuje integracji i globalizacji poprzez solidarność i wspólne
wartości /.../. Globalizacja musi służyć
człowiekowi, a zwłaszcza człowiekowi
słabszemu /.../. Integracja europejska
i mądra globalizacja staną się szansą na
to, aby XXI wiek uczynić erą solidarności, więcej niż narodowej czy kontynentalnej, bo - solidarności globalnej. To jest
zadanie dla nas wszystkich”.
Globalizacja w refleksji Ojca
Świętego Jana Pawła II.
W refleksji Ojciec Święty zwraca
uwagę na zagrożenia związane z bezkrytycznym zafascynowaniem się procesem
globalizacji. „Złożone procesy wywołane
przez globalizację gospodarki i środków
społecznego przekazu stopniowo zmierzają do uczynienia z człowieka jednego
z elementów rynku, towaru wymiennego
czy też czynnika pozbawionego znaczenia dla decydujących wyborów. W konsekwencji człowiek może poczuć się
unicestwiony przez bezosobowe mecha-
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nizmy o zasięgu światowym i stopniowo
utracić własną tożsamość i godność
osoby”.
Globalizm - zdaniem Jana Pawła II może stać się także poważnym zagrożeniem dla pluralizmu kulturalnego.
Fakt, że niewielka liczba państw posiada
monopol w dziedzinie „przemysłu”
kulturowego i upowszechniania jego
wytworów we wszystkich częściach świata,
może stać się poważnym zagrożeniem dla
specyfiki różnych kultur.
Papież mówi, że globalizacja „to
zjawisko nowe, które trzeba poznać.
Globalizacja może być dobra dla
człowieka i społeczeństwa, ale może też
okazać się zjawiskiem szkodliwym o
poważnych konsekwencjach /.../.
Wszystko zależy od tego czy globalizacja
służyć będzie człowiekowi, czy też
rozwojowi oderwanemu od zasad solidarności i współudziału oraz odpowiedzialnie stosowanej zasady pomocniczości”.
Globalizacja nie jest więc a priori
(z góry) dobra ani zła. Będzie taka, jaką
uczynią ją ludzie. Dlatego Jan Paweł II
odczytuje dwuznaczność globalizacji
jako wyzwanie dla Kościoła.
Globalizacja w refleksji Ojca Świętego Jana Pawła II, z uwagi na wielowymiarowy charakter procesu i jego roli
w kształtowaniu człowieka i społeczeństwa, kultury i polityki, jest procesem
domagającym się dookreślenia. Jest
wyzwaniem dla polityków, twórców
kultury i ekonomii, wymaga stworzenia
nowej kultury, nowych reguł i nowych
instytucji o zasięgu światowym.
Duszpasterstwo okresu globalizacji.
Globalizacja jest także wyzwaniem
dla Kościoła, Kościoła świadomego
możliwości zaangażowania tego procesu
w dzieło ewangelizacji. Dwuznaczność
bowiem globalizacji domaga się

nieustannego wysiłku, aby proces ten stał
się narzędziem realizacji wartości na
miarę godności człowieka.
Duszpasterstwo okresu globalizacji
powinno w szczególny sposób uwzględnić stwierdzenie, że wiara powinna być
rozumna, człowiek doświadcza zbyt wielu
alternatywnych propozycji i sugestii.
W efekcie stan ten może pozostawić
w człowieku zmęczenie różnorodnością
oraz poczucie względności i relatywizmu.
Może zdarzyć się, że w nadmiarze
różnorodności człowiek okresu globalizacji może przekornie odrzucić te
prawdy, które ostatecznie są dla niego
najważniejsze. Człowiek tego okresu
określany jest jako błąkający się po całym
świecie włóczęga, pozostający w nieustannej podróży od stacji do stacji wydarzeń
codzienności. Określany jest także jako
turysta przemierzający swoje życie w poszukiwaniu niecodziennych wrażeń.
Duszpasterstwo okresu globalizacji
powinno się więc skupić na zgłębianiu
rozumienia prawd wiary, np. przez dobrą
książkę, czasopisma, sympozja czy
kazania katechetyczne. Globalizacja
sprzyja podziałom i destabilizacji społecznej z uwagi na istniejącą przepaść między
ubogimi a bogatymi, która nigdy nie była
tak oczywista i dotkliwa. Zadaniem więc
wspólnot parafialnych jest usilna praca
nad przywracaniem więzi społecznych,
gotowych do wzajemnej pomocy i solidarności.
Duszpasterstwo okresu globalizacji
powinno podjąć wyzwanie związane
z pluralizmem religijnym, wytwarzając
postawy zdolne twórczo odnaleźć się
w rozmaitości i podobieństwie religii
w skali świata.
W dobie globalnych przemian dokonuje się wzrost świadomości ludzkiej
dzięki środkom komunikacji. W edukacyjnej roli globalizacji może doskonale
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zaistnieć duszpasterstwo, czyniąc z niej
swoje narzędzie. Środki, jakimi dysponuje globalizacja, mogą posłużyć do
rozległej działalności ewangelizacyjnej;
transmisja modlitwy z konkretnego
miejsca w świecie, zamieszczanie w internecie treści nauk rekolekcyjnych, informacji z życia konkretnych parafii, dokumentów Magisterskiego Urzędu Kościoła, listów pasterskich, itd.
Trzeba odejść od mentalności lęku
przed społecznymi skutkami globalizacji
w kierunku traktowania tego procesu
jako wyzwania do wykorzystania go dla
dobra życia społecznego. Wyrazić się to
powinno w możliwości zaangażowania
tego procesu do wzmożonej działalności
charytatywnej. Dzięki globalizacji konkretne wspólnoty parafialne mogą
dotrzeć ze swoją pomocą do wspólnot
lokalnych z całego świata, udzielając
pomocy tam, gdzie jest to najbardziej
potrzebne. Zaangażowanie tego typu
konsoliduje parafię i sprzyja pogłębianiu
jedności w obrębie parafii.
Globalizacja- suplement.
Globalizacja to termin nowy. Nie ma
go w encyklopediach i słownikach z lat
osiemdziesiątych. Ale znany był wyraz:
„globalny” - czyli obliczony ogólnie,
całościowy, np. spostrzeganie całościowe.
A globus to kula ziemska.
Globalizacja - to zniesienie barier
krępujących wolny handel i ściślejsza
integracja gospodarki w skali międzynarodowej. Na tej planecie jesteśmy
bowiem wszyscy wspólnotą globalną. To
łączenie się państw w ponadnarodowe
wielkie struktury, jest to w istocie
ściślejsza integracja państw oraz ludzi na
świecie spowodowana ogromną redukcją
kosztów transportu i telekomunikacji, a
także zniesieniem sztucznych barier w
przepływach dóbr z kraju do kraju. Rządy

nad globalizacją sprawują: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy
i Światowa Organizacja Handlu. Globalizacja zmniejszyła poczucie izolacji w krajach rozwijających się i zapewniła licznym
jch mieszkańcom dostęp do wiedzy.
Globalizacja nie jest sama w sobie ani
czymś dobrym, ani czymś złym. Niektórym krajom Azji Wschodniej przyniosła
korzyści, ale w większości krajów świata
nie dała porównywalnych efektów.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
ma wspierać kraje przez niskie kredyty.
Krytycy globalizacji oskarżają kraje
Zachodu, że nakłoniły biedne kraje do
zniesienia barier handlowych, ale własne
bariery utrzymały, uniemożliwiając
krajom rozwijającym się wywóz ich
płodów rolnych, co powoduje brak
dochodu z eksportu, a import powoduje
bezrobocie. Dlatego od 1999 roku
nasilają się protesty podczas większych
konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego,
Organizacji Handlu.
Europejski Szczyt Gospodarczy
odbywał się w ostatnich latach m.in. we
Włoszech (Genua), w Szwajcarii
(Dawos), w Czechach, w ubiegłym roku w
Polsce (Warszawa). Ale globalizacja nie
służy dziś potrzebom licznych biednych
na tym świecie. Nie ustrzegła się błędów,
budzi niezadowolenie i to słuszne.
Dlatego istnieje potrzeba reformy
instytucji międzynarodowych, które rządzą
globalizacją. Ale globalizacji nie można
już cofnąć, zadomowiła się w naszym
życiu na dobre, stąd
mówi się niekiedy
o dobie globalizmu,
o epoce globalizmu.
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Tymbarska orkiestra dęta
- uzupełnienie

W poprzednim, tj. 53 numerze „Głosu
Tymbarku” ukazał się artykuł omawiający
historię orkiestry dętej w Tymbarku, który
wzbudził wśród czytelników dość duże
zainteresowanie. Wiele osób z przyjemnością, a nawet z rozrzewnieniem wspominało
te czasy, kiedy istniała „Orkiestra Owocarska” pod patronatem Zakładów Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego. Szczególne
zainteresowanie artykułem wykazali byli jej
członkowie, prosząc o uzupełnienie listy
muzyków. Czynimy to z przyjemnością
i cieszymy się, że w ten sposób przyjmujecie
Państwo nasze artykuły. Jest to bowiem
wspólne działanie w uzupełnianiu naszej
lokalnej historii. A oto nazwiska członków
orkiestry, które nie były wymienione w poprzednim artykule. Podajemy je w kolejności
alfabetycznej: Stanisław Bulanda, Ludwik
Juszczak, Antoni Kęska, Stefan Król,
Władysław Leśniak, Julian Pławecki, Antoni

Ryś i Władysław Zając.
Podano nam również pewne dane dotyczące zakładowego chóru żeńskiego. Jego
organizatorem i kierownikiem był Jan
Grzywacz ze Skrzydlnej. Zespół ten powstał
w 1952 r. i liczył około 15 członkiń. Liczba ta
nie była stała, gdyż chórzystki z różnych
powodów zmieniały się. Do „stałych” można
zaliczyć jednakże Panie:
Maria Bubula - po mężu Kuc, Kazimiera
Bubula, Genowefa Drożdż - Kęskowa,
Genowefa Kapturkiewicz - Plackowa, Maria
Kapturkiewicz - Krzeszowska, Stanisława
Szumilas - Wigurowa, Kazimiera Wzorek Stasikowa.

Głównym zadaniem chóru było uświetnianie
uroczystości państwowych i środowiskowych oraz wyjazdy (obowiązkowe) do
spółdzielni rolniczych i państwowych
gospodarstw rolnych.
Chór istniał zaledwie 6 lat. Po odejściu Jana
Grzywacza, który musiał zrezygnować z tego
stanowiska ze względów politycznych
(przynależność do Armii Krajowej w czasie
okupacji), jego miejsce zajął młody, energiczny i uzdolniony Józef Czech z Dobrej.
Pracował jednakże krótko, gdyż, wg relacji
pracowników ZPOW, na skutek nie
układającej się współpracy z kierownikiem
działu, w którym był zatrudniony, musiał zrezygnować z pracy. Wraz z jego odejściem
nastąpiło i rozwiązanie chóru. Miało to
miejsce w 1958 r.
Stanisław Wcisło
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Kolejne jaskinie w Beskidach

Zarząd Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego.
Pierwszy z lewej Adam Kapturkiewicz - prezes Stowarzyszenia

Mówiąc o Beskidach, wydawałoby
się, że obecnie nie są tu już możliwe
żadne nowe odkrycia. Góry te są łatwo
dostępne, a człowiek wszedł już na
wszystkie ich szczyty. Amatorzy przyrody,
wędrówek i innych rozrywek przemierzyli wszerz i wzdłuż beskidzkie 140lasy.
Jednak pod ziemią wciąż kryje się coś
dla nas nieznanego. O ile nawet
najbardziej niedostępne szczyty są
widoczne i znana jest ich wysokość, to
podziemne korytarze są skutecznie
ukryte przed nami i tak naprawdę nie
wiadomo, czy i gdzie istnieją nieznane
nam pustki. Góry jednak „żyją” poprzez
istnienie osuwisk i ich powolny ruch,
czasem możliwe jest „otwarcie się”
wejścia do dotychczas niedostępnych
podziemi. Typowym tego przykładem
z ostatnich lat jest odkrycie jaskini
Słowiańskiej/Drwali w Beskidzie Niskim.
Została odkryta przypadkowo, podczas
dojścia do znanych wcześniej jaskiń,
w czasie trwania spotkania klubowego
Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego. Wykarczowanie okolicy otworu
przez drwali ułatwiło niewątpliwie
odkrycie, studni wejściowej pięciometrowej głębokości. Zwiedzając jaskinię

pierwszy raz, wszyscy byliśmy niesamowicie podnieceni. Mieliśmy świadomość,
że nikt przed nami nie był w środku. Jest
to duża - jak na warunki beskidzkie jaskinia. Spod studni wejściowej
rozchodzą się trzy obszerne korytarze,
którymi można się swobodnie poruszać,
zachowując postawę wyprostowaną.
Prowadzą one do dalszych partii jaskini.
Wewnątrz są jeszcze trzy pięciometrowej
głębokości studnie i kilka większych sal.
Występują duże - jak na warunki
beskidzkie - nacieki, a w jednej z sal
dolnych partii, przy sprzyjających
warunkach, przez cały rok utrzymuje się
lód. Obecnie jaskinia ta jest drugą co do
długości w całych polskich Beskidach, jej
długość wynosi 564 m. Ciekawostką jest
to, że jaskinia ma bardzo ciasne
połączenie ze znanym wcześniej
obiektem pięciometrowej długości,
który okazał się jej częścią. Ponadto
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istnieje teoretyczna możliwość połączenia z sąsiednimi jaskiniami w system
o długości 1 km.
Kolejnym „nowym” obiektem jest
jaskinia Oblica w Beskidzie Żywieckim.
Historia jej odkrycia i poznania, która
zakończona została w tym roku sporządzeniem planu (jak w przypadku każdej
nowoodkrytej jaskini), jest nieco inna.
Poprzednia otworzyła się niejako sama,
o istnieniu Oblicy poinformował nasz
klub młody mieszkaniec pobliskiej wsi.
Jaskinia znajduje się nieopodal leśnej
drogi, jednak była nieznana grotołazom.
Miejscowa ludność znała tylko wstępne
jej partie. Podczas kolejnych wyjazdów
do jaskini, członkowie SSB odkryli
większość znanych obecnie partii.
Podobnie jak w przypadku Jaskini
Słowiańskiej/Drwali, eksploracji tej
obszernej jaskini towarzyszyło dużo
emocji. Wejście do jaskini nie jest trudne,
doprowadza do obszernego korytarza
i następnie do okazałej trzymetrowej
studni, którą schodzimy na dół lub
trawersujemy nad nią, przechodząc na
drugą stronę. W jaskini tej jest jeden
bardzo ładny i ciekawy naciek, pozostałe
nie są już tak imponujące. W chwili
obecnej Jaskinia Oblica jest piątą co do
długości jaskinią Polskich Beskidów, ma
416 m długości. W najniższych partiach,
w najobszerniejszej sali tej jaskini,
odkryliśmy największą do tej pory,
sfotografowaną w Polsce, zimową
kolonię rzadkiego nietoperza - nocka
orzęsionego (Myotis emarginatus). Druga
kolonia tej wielkości znajduje się w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie w Sudetach

Wschodnich, a największa polska kolonia
rozrodcza tego rzadkiego nietoperza
znajduje się w Opactwie Cystersów
w Szczyrzycu.
W kwietniu tego roku członkowie
SSB mieli okazję zobaczyć jeszcze inną
nowoodkrytą jaskinię - Jaskinię pod
Spisškou w Górach Lewockich na
Słowacji. Szacuje się, że jest to obecnie
największa pseudokrasowa słowacka
jaskinia, którą eksplorują nasi przyjaciele
ze Speleoklubu Šariš. Poznanie tej jaskini
nie jest zakończone i wciąż odkrywane są
nowe partie. Położenie otworu jaskini
wskazali naszemu koledze Walentowi
mieszkańcy wsi Brutovce. Mówili, że do
jaskini wpadają krowy. Na dnie głębokiej
studni wejściowej grotołazi zastali kilka
rozkładających się ciał dzików. Wejście do
jaskini to głęboka, szesnastometrowa
studnia. Pierwotnie wlot nie był obszerny, ale dla bezpieczeństwa został, w swojej
górnej części, nieco poszerzony z powodu kruszyzny - budowały go luźne
kamienie i ziemia. Obecnie teren wokół
otworu ogrodzony jest siatką. Wspomnianą głęboką studnią zjeżdża się do
pochylni, którą schodzi się w dół. Jaskinia
posiada niespotykane w polskiej części
Beskidów przestrzenie, korytarze mają
do 10 m wysokości i do 5-6 m szerokości.
Występują w niej liczne nacieki, mieszkają nietoperze.
Ciekawe zdjęcia z eksploracji jaskiń
znajdują się na stronach:
http://www.ssb.strefa.pl/_k/39sejb/index.htm,
http://www.ssb.strefa.pl/_k/38galeria/index.htm,
Adam Kapturkiewicz
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bądź swoim lekarzem

Zmiatacze wolnych
rodników

(czynników chorobotwórczych serca i nowotworów)
Rozpowszechnione w świecie roślinnym występują w kwiatach, owocach,
nasionach, liściach i korzeniach.
Flawonoidy - związki, których jest ponad
pięć tysięcy, skutecznie zmniejszające
ryzyko zachorowania na choroby układu
krążenia i choroby nowotworowe.
Nazywane są zmiataczami wolnych
rodników, które tworzą się w organizmie
w sposób naturalny, przy czym w stanach
patologicznych (stany zapalne, miażdżyca, nowotwory) dochodzi do syntezy
nadmiernych ilości rodników tlenowych,
tlenków azotu i nadtlenków lipidowych,
niebezpiecznych dla zdrowia człowieka.
Wolne rodniki tlenowe występują też
w dymie papierosów, spalinach, zanieczyszczeniach powietrza. Dlatego
w codziennej diecie powinno się znaleźć
około 75-80 dag warzyw i owoców najcenniejszych dla człowieka źródeł
flawonoidów. Podstawową ich cechą są
dwa pierścienie aromatyczne, połączone
trójwęglowym łańcuchem. Nadają
roślinom kolor, smak, zapach. Źródłem
flawonoidów w żywieniu są warzywa,
owoce oraz herbata zielona, czerwone
wino, przyprawy ziołowe (np. majeranek,
rozmaryn). Z warzyw i owoców najwięcej
flawonoidów zawierają: cebula, kapusta
włoska, fasola, brokuły, cykoria, seler,
żurawiny, czarne jagody, czarne
porzeczki, ciemne winogrona, grejpfruty,
pomarańcze, jabłka, pomidory. Flawonoidy często nazywane są bioflawonoidami lub witaminą P, ponieważ wykazują
szerokie spektrum biologicznego działania na organizm człowieka. W zależności
od gatunku - rośliny i owoce zawierają
różne związki flawonoidalne. Spożycie
flawonoidów w diecie, a także udział
produktów w dostarczaniu organizmowi

tych związków jest różny w poszczególnych krajach. I tak np. w Holandii
spożycie flawonoidów wynosi średnio ok.
30 mg dziennie - pochodzą głównie
z herbaty, cebuli, jabłek. W USA - ok. 20
mg, a ważnym ich źródłem obok herbaty,
cebuli i jabłek są brokuły. Japończycy
spożywają ok. 80% flawonoidów
z herbaty, natomiast w diecie Włocha
40% tych związków pochodzi z czerwonego wina.
Jak wykazują badania prowadzone
w Holandii i Finlandii flawonoidy chronią
organizm przed chorobami krążenia
i nowotworami. Wyniki uzyskane po
pięciu latach obserwacji sugerują, że
wysokie spożycie flawonoidów zmniejsza
ryzyko zgonów z powodu choroby
niedokrewnej serca, udaru mózgu oraz
zawału serca.
Badania epidemiologiczne wskazują,
że we Francji, pomimo iż Francuzi
spożywają pokaźne ilości nasyconych
kwasów tłuszczowych, notuje się niską
umieralność z powodu niedokrwiennej
choroby serca. Dlaczego? Powodem jest
wysokie spożycie czerwonego wina,
będącego bardzo dobrym źródłem
niealkoholowych polifenoli, do których
należą reweratyna, ketecholina, myrecitina, epiloketecholina. Czerwone wino
zawiera również roseferatrol, pochodzący ze skórek winogron. Działanie
przeciwmiażdżycowe tych związków
polega na ich własnościach oksydacyjnych, czyli związki te chronią cholesterol
LDL przed utlenianiem, (utleniony jest
szkodliwy).
Bioflawonoidy pochodzące z czerwonego wina są lepiej przyswajalne przez
organizmy niż te zawarte w owocach,
a występujące w połączeniu z innymi
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związkami (np. z cukrem w formach glukozydowych, a więc są gorzej wchłaniane). W ochronie przed chorobą niedokrwienną serca, zakrzepicą i zawałem
mięśnia sercowego, równie skuteczny jak
aspiryna, może być sok z czerwonych
winogron - wydaje się, że jest to bardzo
dobry środek spożywczy w profilaktyce
i chorobach układu krążenia.
Innym produktem bogatym we flawonoidy jest herbata, zwłaszcza zie-lona,
zawierająca epikatechinę, epiga-letochinę i inne. Właściwości antyoksy-dacyjne
zielonej herbaty są sześcio-krotnie wyższe niż czarnej herbaty - szklanka tego
napoju zawiera około 140 mg flawonoidów.
Podsumowując, flawonoidy wykazują silną aktywność antyoksydacyjną,
czyli chronią „dobry” cholesterol przed
utlenianiem, neutralizują toksyczne
wolne rodniki tlenowe, hamując w ten
sposób rozwój miażdżycy i nowotworów,
zmniejszają przepuszczalność naczyń
krwionośnych i osłabiają rozkład witaminy C, przedłużają jej obecność w organizmie, wspomagają układ odpornościowy,
a rozkurczając naczynia krwionośne
lekko obniżają ciśnienie krwi, zmniejsza-

jąc ryzyko zakrzepów.
Obecnie istnieje szereg dowodów na
to, że substancją zmniejszającą ryzyko
zachorowań na choroby układu sercowonaczyniowego i niektóre nowotwory, jak
rak gruczołu krokowego, rak przewodu
pokarmowego, spowalnia też proces starzenia się organizmu jest likopen. Bogate
w ten związek są sosy i przeciery pomidorowe. Okazuje się, że likopen otrzymany
ze skórek pomidorowych wchłania się
lepiej w organizm, gdy pomidory są przetworzone. W diecie około 85% likopenu
pochodzi z pomidorów i przetworów pomidorowych. Działanie likopenu polega
na wiązaniu rodników tlenowych, które
uszkadzają struktury komórek ustroju.
Likopen skuteczniejszy jest wtedy, gdy
przyjmowany jest razem z witaminami C
i E. Znajduje się on w niewielu produktach, m.in. w papryce, arbuzach i czerwonych grejpfrutach, ale w pomidorach jest
go najwięcej. Lekarze zalecają żeby
codziennie, przynajmniej w jednym posiłku, znajdowało się warzywo lub owoc
bogaty w ten składnik.
Daniel Nagły
- lek. chorób wewnętrznych,
specjalista medycyny ogólnej.

SPACERKIEM

PO SUWALSZCZYŹNIE
W poprzednim numerze GT odcinek kończył się słowami: „sforsowanie każdej
z siedmiu stojących na naszej drodze śluz
było przygodą…”. I tak było rzeczywiście.
Śluza, to obudowany przesmyk pomiędzy
zbiornikami wodnymi znajdującymi się na
różnych poziomach (najczęściej różnica ta
wynosi ok. 3 m). Umożliwia ona przepływ
różnych jednostek pływających (stateczków, motorówek, kajaków, żaglówek,
tratw) z poziomu niższego na wyższy lub
odwrotnie. Obmurowany przesmyk
wyposażany jest w dwoje wrót. I tak, przy

- dokończenie

trasie na wyższy poziom, wpływa się przez
dolne wrota, które są zamykane, a przez
otwory w górnych wrotach wpływa woda
aż do wyrównania poziomów w przesmyku i na „górnej wodzie”. Wówczas
otwierane są górne wrota i bez problemu
można płynąć dalej (ilustrują to zdjęcia).
Na jednym z następnych noclegów skorzystaliśmy z gościnności użytkowników pola namiotowego, które, jak się
potem okazało, spełnia dość ciekawą rolę.
Otóż byli studenci z łódzkich uczelni kiedyś
tutaj co roku spędzali wakacje. I tak już
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zostało, z tym że obecnie na wynajmowanym przez siebie skrawku lasu
organizują obozy dla dzieci niepełnosprawnych w dość ciekawy sposób. Budują
potężne tratwy, na których mieszczą się po
dwa kilkuosobowe namioty, miejsce na
ognisko, kuchnię, zapasy i wypływają z tymi
dzieciakami na jeziora. (Już po powrocie ze
spływu okazało się, że jednymi z tych
byłych studentów są Maria i Lech
Nowakowie z Tymbarku).

Wreszcie podpływamy do wyspy
Studzienicznej, na której znajduje się
okrągły kościółek - jest to sanktuarium
Matki Boskiej Puszczańskiej. Woda tutaj tak
czysta, że kolega, widząc piaszczyste dno
sądził, że jest ono na głębokości nie
większej niż 20 cm, postanowił wysiąść
z kajaka i... okazało się, że nie sięgnął do dna
i omal nie wywrócił swojej łódki wraz
z bagażem i partnerem. Woda czysta, ale...
nie ma tam ryb. Wielką plagą tamtejszych
jezior są kłusownicy. Ponoć potrafią wypływać w nocy z agregatami prądotwórczymi
na łodziach i polować na ryby porażając je
prądem elektrycznym. Oczywiście
porażeniu ulegają nie tylko ryby duże, ale
również narybek. Wyciągane są tylko te
duże... Wróćmy na wyspę. W 1999 roku, w
czasie pielgrzymki do Polski, przypłynął
tutaj stateczkiem z Augustowa Jan Paweł II.
Na pamiątkę tego wydarzenia postawiono
rzeźbę Papieża - staruszka z laseczką wychodzącego po pomoście „z jeziora”.
Na cokole widnieje napis będący cytatem
z jego wystąpienia w tym miejscu: „BYŁEM
TU WIELE RAZY, ALE JAKO PAPIEŻ PO
RAZ PIERWSZY I CHYBA OSTATNI”
(zdjęcie na ostatniej stronie). Napis ten ma
swoją wymowę zwłaszcza dzisiaj, gdy piszę
te wspomnienia, gdy już nie ma Karola
Wojtyły wśród żywych, a konklawe
wybiera Następcę. Z pewnością Jan Paweł
II wędruje kajakiem po tych cudownych
zakątkach naszego kraju, po meandrujących rzeczkach i malowniczych jeziorach
tak, jak to czynił wraz z grupą studentów
w latach 50 i 60 dwudziestego wieku,
sławiąc Stwórcę w Jego dziełach.
Pozostała do pokonania jeszcze
jedna śluza, jezioro Białe i… Augustów,
a więc koniec wspaniałej letniej przygody.
Adam O.
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