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Błogosławieństwa Bożego
we wszelakich poczynaniach w nowym,
2006 roku życzy Czytelnikom Głosu Tymbarku
redakcja
Do życzeń dołączamy pełną uroku „europejską" pastorałkę
ze „ZBIORU PIEŚNI KOŚCIOŁA BOŻEGO NA KAŻDY DZIEŃ"
- wydanego w 1845 w Bochni.
Pastorałka pamięta czasy Słowackiego i Mickiewicza. Zachowano oryginalną pisownię:
1. Do nóg Twoich się zbliżamy, upadamy, Jezu w tym żłóbeczku złożon na sianeczku, byś nas raczył
błogosławić. Przy tem od szkody wybawić, w trzodzie owieczki.
2. A mój miły wziąwszy Franek obarzanek, Stach masła garnuszek, Kuba worek gruszek, Niesie Panu
po kolędzie. Jeśli tego mało będzie, Przydam jabłuszek.
3. Mazur mówi hojże moja do oboja, I do piscałecki, dła tej Dziecinecki, Zagram ze mu wdzięcznie
miło. By się z nami uciesyło, To Paniątecko.
4. Rusin każe hałyłuja, pomyłuja, Odnych zakłykaty, drugich poprachaty, By wsi chutko prychodyly,
Knysze perochy znosiły, Pany dawały.
5. Moskalowi gdy znać dano, nakazano, kak stupaj bąjtuszka rodytsia dytiuszka, Drugich braty
zakłykaty, Sołdat braty popłachaty, Stupaj do Betleem.
6. Litwin z łasa jak kiełbasa hasa, hasa, Przyprawia boćwinę, karmiąc tę dziecinę, A kołuchę kraje
palcen, Kadiuch stawia razem z smalcem, Wiotalis kiemptas.
7. Węgrzyn kusy z olejkami, zkrepelkami, Do szopy przybywa , w toż głosu dobywa, Legem, legem
malatana, Sem prynosim tu dla Pana, Sdrefe olejki.
8. Niemiec bieży, marsz w te tropy, do tej szopy, Ach! ach! mein Kindel, m sehr grossen Winter, lst
gebohren ausserkohren, in der Krippe nicht erforen, In Betleem Stall.
9. Holenderczyk gdy przybywa, z sobą wzywa, Pobliższe Narody, do szopy w zawody, Angielczyka
i Duńczyka, Kicinenich, wart ein wennig Tuch und Gold ist da.
10. Włoch z daleka nadskakuje, wykrzykuje, Doviod seniore nostro grand amore, Aportasto urn belpiasto, Delimoni macaroni Siderlata efretata Combellini biszkoktyni, Perijod bambini.
11. Hiszpan słucha, w Niebo dmucha, koło ucha, Pyta czy w Madrycie, narodzone dziecię, Valga dies,
sener miges, Tele geros Kawalerus Sicero meciu.
12. Francuza choć nie proszono, obaczono, Mondiu co się dzieje? w Betlejem jaśnieje, Nostro damo
Paniąteczko, Witam twego Jezuseczko, Major Bondiu.
13. Cygan bieży z dary swemi za drugiemi, Furdyt sołonynka, dla bozocha Synka, Gziasz pryndy dzia
kulina, Pereskoczyt i dolina. Do Betleem.
14. Także żydom nakazano, i znać dano, By Pana, witali, do Szopy biegali, Pokłon Panu oddawali.
Messyasza, wyznawali winnym ukłonem.
15. Zydzi mowią: z kąd Messyasz? to Pan nie nasz, nie tak win przychodzi, jak w Bublii chodzi, My
go czekamy wielkiego, Wy go macie maleńkiego, Winder dzieciątko.
16. Łacinnik spieszy hukając i śpiewając: Verbum Caro factum, nobis Coelo datum, Atque gent
confitenti. Et in Terra permanenti. Salus aeterna.
17. Przyjmijże nas za twe sługi, na wiek długi, jako twych poddanych, Jezu tobie danych, przyjmijże
i to co dajemy. Bo się więcej nie możemy, Czem ci przysłużyć.
Pastorałkę publikujemy dzięki uprzejmości Państwa Zofii i Pawła Leśniaków z Tymbarku

W numerze m.in.:
kontynuacja opowieści o tymbarskich dziedzicach: Po sześćdziesięciu latach…; 25-lecie Solidarności
Małopolska; Jan Macko z Kopanej Drogi; Wspomnienia z Chyszówek; Historia pewnej fajki;
Wspomnienia z Kolonii; O grypie i w obronie serca oraz stałe pozycje.
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ZMARŁA JANINA JUSZCZAK
Z przykrością przyjęliśmy wiadomość jaka
dotarła do nas z Krakowa. 23 maja br. - zmarła
nasza stała Czytelniczka i Sympatyczka Towarzystwa Miłośników Tymbarku, Janina Juszczak.
Janina Juszczak urodziła się 26 października
1927 roku w Rupniowie. Od najmłodszych lat, aż
do ostatnich dni swego życia była bardzo związana
z Tymbarkiem. Tu bowiem kończyła szkołę podstawową, ze stacji Tymbark dojeżdżała do szkoły
średniej, a w okresie okupacji działała pod pseudonimem „Nina” w Ruchu Oporu na terenach tymbarskich.
Po zakończeniu działań wojennych i zdaniu
matury wyjechała do Krakowa, gdzie studiowała na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Ukończyła go z tytułem magistra.
Po otrzymaniu dyplomu zatrudniła się w dziale
kontroli Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie pracowała do emerytury.
Poza pracą zawodową działała aktywnie
w różnych stowarzyszeniach, m.in. w Światowym
Stowarzyszeniu Armii Krajowej - Oddziała Kra-

ków, w którym pełniła funkcję sekretarza, w Związku Inwalidów Wojennych - Oddział Kraków-Nowa
Huta. Współpracowała także ze Związkiem
Harcerstwa Polskiego, wygłaszając na zbiórkach
drużyn, czy innych harcerskich imprezach pogadanki, nawiązujące treścią do wychowania patriotycznego, do okresu okupacji i działalności młodzieży w Ruchu Oporu.
Uczuciowo bardzo związana z Tymbarkiem,
który odwiedzała przy każdej sposobności. Była
sympatyczką Towarzystwa Miłośników Tymbarku,
stałą czytelniczką „Głosu Tymbarku” oraz w miarę
swych emerytalnych możliwości - sponsorem tegoż
pisma. W stosunku do innych zawsze wykazywała
takt i życzliwość, starając się pomóc każdemu, kto
tej pomocy potrzebował.
W zmarłej tracimy więc nie tylko sympatyka
TMT i czytelnika GT lecz przede wszystkim
prawdziwego człowieka i patriotę. Z uczuciem żalu
mówimy: Pokój Twej duszy - żyj zawsze w naszej
pamięci!
Redakcja GT

kronikarskie zapiski
pod redakcją Barbary Batko
12.VII. 2005 r. 70 absolwentów pier29-30-31.VII. Podczas tegorocznych Dni
wszych klas wojskowych LO z Zespołu Szkół Tymbarku, zorganizowanych na placu po
w Tymbarku spędziło początkowe dni wa- byłym tartaku, tłumy Tymbarczan i przykacji na 10-dniowym obozie szkoleniowym jezdnych bawiły się przy dźwiękach muzyki
w koszarach 16 Batalionu Powietrzno- w wykonaniu wielu zespołów (tegoroczną
Desantowego w Krakowie i na poligonie. Do gwiazdą był Szymon Wydra). Radosne uśnajprzyjemniejszych zajęć należały lekcje miechy wywoływały: pokazy najmłodszych
wspinaczki górskiej, prowadzone na Koby- taekwondzistów oraz karateków, konkursy
lankach w Jurze Krakowsko-Częstochow- dla publiczności, atrakcje wesołego miasteczskiej. Nie zabrakło także nocnych alarmów ka, pokaz sztucznych ogni. Zainteresowanie oraz wycieczek edukacyjnych po Krakowie.
zwłaszcza wśród młodzieży - wywołała
22.VII. Rozstrzygnięto pierwszy nabór zapowiedziana przez Wójta budowa hali
wniosków do Sektorowego Programu Ope- sportowej.
racyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji
30.VII. Tymbarski rynek ubogacił się
Obszarów Wiejskich 2004-2006. Tymbark drzewem - symbolem przyjaźni i współpracy
otrzyma dotację na renowację Rynku i Domu między angielskim Whaley Bridge a TymbarKultury.
kiem. Jarząb szwedzki, przywieziony
25.VII. Delegacja OSP z Tymbarku wraz w ubiegłym roku z partnerskiego miasta, zosz naczelnikiem - Zbigniewem Kapturem, tał zasadzony przez Przewodniczącą Rady
gościła w słowackich Spisskich Vlachach. Miasta Whaley Bridge Annę Winter i Wójta
Strażacy spotkali się z samorządowcami, Gminy Tymbark Stanisława Pachowicza.
zwiedzili jednostkę tamtejszej straży oraz Upamiętnia 10 lat przyjaźni między naszymi
wzięli udział w turnieju rycerskim.
miejscowościami.
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30.VII. Odbył się wernisaż zorganizowanych przez TMT Artystycznych Prezentacji Twórców Gminy Tymbark Wystawione
w Parafialnym Centrum Kultury prace to
malarstwo, rzeźba, rysunek, haft artystyczny,
fotografia, ceramika i rzemiosło artystyczne.
Wystawiane prace zaskakiwały pięknem,
kunsztem, oryginalnością. Chętni mieli
okazję podziwiać je przez wszystkie soboty
i niedziele sierpnia i docenić prezentowanych
tam Twórców, często znanych jako codzienni
znajomi.
6.VIII. O godz. 11 w tymbarskim Kościele Parafialnym odprawiona została Msza
św. pogrzebowa za spokój dusz ostatniej
dziedziczki dóbr tymbarskich Zofii Turskiej
i jej córki Danuty. Ich prochy, przewiezione
wcześniej z Wrocławia, spoczęły w rodzinnym grobowcu na naszym cmentarzu.
7.VIII. Na stadionie KS Tymbark przeprowadzono zawody sportowo-pożarnicze
jednostek OSP z terenu gminy.
10.VIII. W Urzędzie Gminy odbyła się
rozprawa administracyjna zwołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
w sprawie działalności firmy Megasort, zajmującej się produkcją suszu z odpadów
owocowych. Sąsiadujący z firma mieszkańcy
mogą alarmować stosowne służby, jeżeli
poziom hałasu przekroczy 45 decybeli, natomiast w kwestii zapachów - z powodu braku
odpowiednich przyrządów pomiarowych trudno jednoznacznie określić wykroczenie.
16.VIII. Do Tymbarku przyjechali właściciele psów łowieckich z całej niemal Polski.
Do rywalizacji w czwartym już Konkursie
Posokowców i Tropowców stanęło 8 psów
reprezentujących posokowce bawarskie i 7
psów tropiących rasy ogar polski, gończy
polski, labrador golden i beagl. Gospodarzyło
miejscowe Koło Łowieckie „Hubert”, a organizował oddział okręgowy PZŁ w Nowym
Sączu. Rywalizację posokowców wygrała
Ceza Bogusława Pawłowskiego z tymbarskiego koła, tropowców - labrador Artura
Skorupy z Koszalina. Najlepszym przewodnikiem okazał się Jerzy Opyd z Zamieścia.

18.VIII. Tymbarskie „Orlęta” przeprowadziły ćwiczenia z przysposobienia wojskowego. W programie były zajęcia ze strzelectwa, zajęcia na ścianie wspinaczkowej oraz
z taktyki na Łopieniu. Uczestnicy ćwiczeń
wzięli również udział w zawodach z okazji
Święta Wojska Polskiego.
30.VIII. Teren firmy Karpol z Zamieścia
stał się miejscem ćwiczeń jednostek OSP
z Tymbarku, Podłopienia, Zawadki i Piekiełka. Założenia ćwiczeń opracował Zespół
Gminnego Centrum Reagowania.
18.IX. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic, prowadzone przez Józefa
Kasińskiego, zorganizowało kolejny festyn,
dochód z którego przeznaczono na potrzeby
związane z funkcjonowaniem szkoły. Były
gry, zabawy, loteria fantowa, występy zespołu
Majk, którego solistką jest Krystyna Kałużny,
dyrektorka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piekiełku.
18.IX. Urząd Gminy, OSP, „Strzelec”
i UKS Tymbark już po raz piaty zorganizowali Górski Złaz Turystyczny na Łopieniu.
Liczna grupa turystów uczestniczyła w konkursach (przyrodniczym i wiedzy turystycznej) i zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej. Po serii pytań konkursowych wyłoniono Mistera Łopienia - został nim Zbigniew
Kaptur, naczelnik naszej OSP. Nagrodzono
również najstarszego i najmłodszego uczestnika Złazu.
21-25.IX. Ośmioosobowa reprezentacja
tymbarskiego „Strzelca” w składzie:
Agnieszka Burek, Maria Smoła, Józef Banach, Grzegorz Dziadoń, Tomasz Hyła, Robert Nowak, Tadeusz Rybka, Paweł Wiewiórski, wzięła udział w XIII Górskich Spotkaniach Turystycznych Policji w Górach Izerskich, zajmując w klasyfikacji generalnej
piąte miejsce. W rajdzie wystartowało 26
drużyn pieszych i 1 rowerowa z całego kraju.
Za wiedzę o policji, straży granicznej, wiadomości z tras rajdu, kondycję i turystyczne
piosenki tymbarskich Strzelców nagrodzono
okazałym pucharem.
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30.IX. W Szkole Podstawowej w Tymbarku przeprowadzono próbną ewakuację
uczniów i personelu. Akcja obejmująca 240
osób, kierowana przez dyrektora szkoły Marka Sawickiego, trwała 5 minut.
1.X. OSP w Piekiełku wraz z inspektorem ds przeciwpożarowych UG w Tymbarku
organizuje pomoc charytatywną dla placówki
misyjnej Sióstr Nazaretanek w Czernichowie
na Ukrainie. Punkt zbiorczy darów w Urzędzie Gminy (Robert Nowak) będzie pracował
do 4 listopada br.
1.X. Trzydniowe manewry w Chyszówkach przeprowadzili członkowie tymbarskiego „Strzelca”. Zajęcia obejmowały m.in.
terenoznawstwo, marsze nocne na Łopień,
pokonywanie nocnego toru sprawnościowego, survival, musztrę, oraz przybliżanie
historii walk niepodległościowych okresu
I wojny światowej, zwłaszcza działalności
Legionów Polskich pod wodzą Piłsudskiego
na terenie Chyszówek. Strzelcy wzięli także

Władysław Ryś

Przełomem Łososiny
z majowej dzieży kipi
pyzate ciasto buczyny
kwiatem korczyny ukraszone
spływa zboczami do rzeki
nicuje się w marszczeniach nurtu
samotny czarny bocian
ze stoickim spokojem
radzi sobie w tym koktajlu
błękitu i bieli z zielenią
natłok barw refleksów i myśli
skłębionych w pięćdziesiąt lat po
maturze
ledwie się zmieścił przełomem
przełomu nie będzie
tak mi dobrze
Limanowa - Tarnów, 14. 05. 2005 roku.

udział w przygotowaniu odbywających się
2.X. uroczystości na szczycie Mogielicy.
2.X. Na szczycie Mogielicy odprawiona
została Msza św. dziękczynna za dar pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II oraz
w intencji Jego szybkiej beatyfikacji. Na tę
Mszę dotarła również grupa pielgrzymów
z tymbarskiej parafii.
2.X. Lokomotywa OKz32, ciągnąca
pociąg retro z Nowego Sącza do Chabówki,
głośnym gwizdem ogłosiła swój wjazd do
Tymbarku. Przejazd pociągu zorganizowało
Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków
Turystycznych w Chabówce. Jednym z pasażerów pociągu był senator Stanisław
Kogut.
3.X. 33 osoby z Jednostki Strzeleckiej
ukończyły szkolenie systemu walki combat
56, stosowanego przez żołnierzy i funkcjonariuszy jednostek specjalnych. Inicjatorem
i organizatorem szkolenia był Jarosław
Kozak, uczeń licealnej klasy wojskowej
Zespołu Szkół w Tymbarku.
5.X. W najbliższych dniach odwiedzi
Tymbark delegacja Rady Turystyki działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Istnieje możliwość
organizacji w przyszłym roku Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Straży Granicznej
Szlakami Obrońców Granic właśnie na naszej
ziemi.

11 listopada 2005 roku
pożegnaliśmy, zmarłego nagle,

ś.p. Józefa Krzyżaka
sympatyka Głosu Tymbarku
i członka
Towarzystwa Miłośników Tymbarku.
Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy żalu i współczucia.
Wieczne odpoczywanie
racz Mu dać Panie…
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Po sześćdziesięciu latach…
W poprzednim (54) numerze „Głosu Tymbarku” zamieściliśmy artykuł pt. „Po sześćdziesięciu latach”. Zawierał on relację ze złożenia do rodzinnego grobowca, na tymbarskim
cmentarzu, prochów śp. Zofii Turskiej, ostatniej
dziedziczki dóbr ziemskich w Tymbarku, jak
również krótki zarys jej życia i działalności dla
dobra tutejszego społeczeństwa. Jej wielkiego
patriotyzmu, którym wykazała się w okresie
okupacji niemieckiej, cierpienia i upokorzenia,
jakich doznała od rodaków likwidujących dwór
w marcu 1945 r. Władze PRL nie zezwoliły jej
nawet na odwiedzanie Tymbarku, a jej marzenie,
by spocząć w rodzinnym grobowcu, wśród
swych najbliższych, właśnie tu, w Tymbarku,
czekało na spełnienie aż do 1 kwietnia 2005 r.
Ponieważ w dniu przewiezienia trumny
z prochami śp. Zofii Turskiej i jej córki Danuty do
Tymbarku, nikt z bliższej rodziny, poza panem
prof. Włodzimierzem Zychem, mężem jedynej
jej wnuczki - Barbary, nie mógł - z różnych przyczyn - wziąć udziału w tym wydarzeniu, postanowiono właściwe uroczystości przeprowadzić
w okresie późniejszym. Po porozumieniu się
z rodziną ustalono datę - 6 sierpnia br. W tym
dniu, o godzinie 11, w kościele parafialnym
w Tymbarku, odprawiona została specjalna Msza
św. za zmarłych członków rodziny Myszkowskich i Turskich, związanych z tymbarskim dworem. Przed i po Mszy św. poszczególne grupki
uczestników uroczystości odwiedzały kaplicę
Myszkowskich oraz grobowiec Turskich na
cmentarzu parafialnym, gdzie zapalano znicze,
składano kwiaty, a przede wszystkim modlono
się. Wśród uczestników zwróciliśmy szczególną
uwagę przede wszystkim na jedyną wnuczkę śp.
Zofii Turskiej, panią Barbarę Zych, która wraz
z mężem i synem jest jakby klamrą spinającą
rody Myszkowskich i Turskich.
Pani Barbara przyjechała do Tymbarku
z mieszanymi uczuciami - radości i smutku.
Radości z powodu odwiedzenia miejsca,
w którym urodziła się i spędziła dziecinne lata
oraz - przede wszystkim - z powodu spełnienia
ostatniego życzenia babci, która ją wychowywała. Radosne uniesienie przyćmiewał jednak

część II

smutek, jaki wynikał ze wspomnień. Pani
Barbara pamięta bowiem doskonale ów dzień 16 marca 1945 r. - kiedy wraz z innymi członkami rodziny straciła nie tylko dach nad głową,
ale także tragicznie zmarłych członków rodziny
(na skutek zatrucia czadem, w gościnnym
pokoju pana Pieguszewskiego w aptece), a przede wszystkim (szczęśliwie tylko czasowo) ukochaną babcię, którą aresztowała Służba Bezpieczeństwa. Dokonali tego rodacy, swoi, którzy w
imię nowego ustroju postępowali gorzej aniżeli
niemieccy żołdacy. Nic więc dziwnego, że łzy
płyną po twarzy pani Barbary, przypominającej
sobie dni poniewierki.
Inni członkowie tych rodów równie głęboko
przeżywali te chwile. Przed wejściem do kaplicy
stoi wraz z żoną zadumany pan Andrzej Myszkowski. Okres okupacji wraz z rodziną przetrwał właśnie w Tymbarku. Spogląda na tablicę
pamiątkową poświęconą swemu ojcu - Ludwikowi, który niemal od pierwszych dni wojny
prowadził tu utajoną walkę z najeźdźcą, organizując tajne komórki Ruchu Oporu. Zdradzony,
w marcu 1942 r. został aresztowany przez gestapo i po kilkutygodniowym okresie bolesnych
przesłuchań skierowany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam, po ponadrocznej
męce, w sierpniu 1943 r. został zamordowany.
Pan Andrzej pamięta również matkę, która
wraz z mężem brała czynny udział w walce
z okupantem, codziennie konno dokonując
objazdu wyznaczonego terenu, niosąc pomoc
rannym partyzantom i chorym z ich rodzin; jej
pracę w szpitaliku partyzanckim, który zorganizowano w domu Antoniego Pachowicza na
osiedlu „Zarąbki”, po drugiej stronie zalesionego Zęzowa. Szczególnie zaś pamięta ten
straszny dzień, kiedy dotarła do nich hiobowa
wieść o zamordowaniu ojca. Wtedy to matka
zupełnie załamała się i zostawiwszy go i brata
Jerzego oraz siostrę Ewę pod opieką cioci Zosi
(Turskiej), udała się do klasztoru, gdzie pozostała
do śmierci. Nic więc dziwnego, że ukradkiem
ociera łzę z oka.
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Po drugiej stronie wejścia do kaplicy wisi
inna tablica poświęcona drugiemu bratu pani
Turskiej - Jerzemu Myszkowskiemu, oficerowi
Wojska Polskiego, który po tragicznej kampanii
wrześniowej dostał się do niewoli radzieckiej
i zginął w Katyniu. Przed tablicą tą stoi pani Alina
Myszkowska wraz ze swymi wnuczkami. I ona
ma oczy pełne łez. Wprawdzie nie znała osobiście swego teścia, ale o nim pamięta, gdyż
zmarły jej mąż, Wojciech (syn Jerzego) zawsze
serdecznie o nim wspominał. Także i on, wychowany przez rodziców na prawdziwego
patriotę, śladem ojca od wczesnych lat walczył
z niemieckim okupantem. To właśnie tu, w Tymbarku, po ukończeniu podchorążówki, pod
pseudonimem „Puchacz”, wraz ze swym dowódcą „Dęborogiem” (Władysław Wietrzny)
brał udział w wielu akcjach partyzanckich.
Wspomnienia i rozrzewnienia członków
rodu Myszkowskich i Turskich udzieliły się również i innym osobom, które wzięły udział w tej
uroczystości. Były to osoby nie tylko z Tymbarku, jak np. byli pracownicy dworscy, czy koleżeństwo młodych wówczas mieszkańców
dworu, lecz także byli partyzanci, wspólnie
biorący udział w różnych akcjach. Na przykład
Pan mgr Ludwik Kowalczyk - były partyzant
i więzień obozu w Oświęcimiu, mimo podeszłych lat i słabego zdrowia specjalnie
przyjechał tu z Krakowa, zaś pani Teresa
Bujakowa - z Zakopanego. Trudno wymienić
wszystkich obecnych. Zaznaczyć jednakże
należy, że była też spora liczba członków
Towarzystwa Miłośników Tymbarku, które
czynnie włączyło się w zorganizowanie tej
uroczystości. Prezes TMT, a zarazem dyrektor
Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, pan mgr
Józef Piętak udzielił gościny uczestnikom tej
uroczystości w internacie. Spotkanie przy
wspólnym uroczystym obiedzie miało bardzo
przyjemny, serdeczny wydźwięk. Wszyscy
mogli podzielić się swymi wspomnieniami
i przeżyciami związanymi z latami, kiedy istniał
i tętnił życiem dwór. Tego jednak nie da się
opisać w tak krótkim artykule.
Wszystko co przyjemne, szybko mija - tak
też było w tym przypadku. Trzeba było zakończyć miłe rozmowy, by wrócić do swych domów
i zajęć - do Warszawy, Gdańska, Szczecina

i innych miejscowości. Żegnając się wszyscy
jednak wyrażali nadzieję na podobne spotkanie
w przyszłym roku. Do tego czasu musi wystarczyć im pamięć przeżytych tu chwil wzruszenia
i wspomnień związanych z główną bohaterką
uroczystości - śp. Zofią Turską z Myszkowskich,
która jest szanowana i żywa w pamięci Tymbarczan. I oby tak pozostało jak najdłużej.
Wobec licznych zapytań, kto właściwie
spoczywa w krypcie kaplicy Myszkowskich,
a kto w grobowcu Turskich na cmentarzu,
uprzejmie informujemy, że w kaplicy złożone są
prochy członków rodziny Ludwika Myszkowskiego, który w roku 1868 kupił dobra ziemskie
Tymbarku od Tytusa Sławikowskiego. Poniżej
podajemy imiona i nazwiska pochowanych tam
zmarłych, według dat ich śmierci:
- Józef Myszkowski - zmarły w 1869 r. - ojciec
Ludwika;
- Waleria z Borkowskich Myszkowska zmarła 6.07.1875 r. - żona Jana Myszkowskiego (brata Ludwika);
- Salomea z Chociatowskich Myszkowska zmarła 10.01.1877 r. - żona Józefa Myszkowskiego, matka Ludwika;
- Józef Myszkowski - zmarły 26.01.1878 r. najstarszy brat Ludwika;
- Franciszka Myszkowska zmarła 5.05.1890 r. - siostra Ludwika;
- Ludwik Myszkowski - zmarły 1.10.1891 r. adwokat z Jarosławia, prawny właściciel
ziemskich dóbr tymbarskich;
- Jan Myszkowski - zmarły 16.05.1902 r. - brat
Ludwika. Zajmował się prowadzeniem gospodarstwa dworskiego w Tymbarku, stąd
przez wielu uważany był za właściciela
majątku. Ojcie Józefa Myszkowskiego, któremu to stryj Ludwik, jako bezdzietny,
prawnie przekazał swe dziedzictwo;
- Jadwiga z Marszałkowiczów Myszkowska zmarła 21.10.1921 r. - żona Józefa, następcy
po stryju Ludwiku;
- Józef Myszkowski - zmarły 16.12.1925 r. właściciel dworu w Tymbarku. Był ojcem
Zofii Turskiej, (której przekazał majątek
tymbarski w 1924 r.), Ludwika (aresztowanego przez gestapo i straconego w Oświęcimiu) oraz Jerzego (zamorodanego w Katyniu).
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Po śmierci Józefa nastąpiła dwudziestoletnia
przerwa w składaniu zmarłych w krypcie kaplicy.
W marcu 1945 r. pochowano tam jeszcze 4 osoby, które w nocy 16/17 marca 1945 r. zmarły
tragicznie na skutek zatrucia się czadem w domu
aptekarza Ludwika Pieguszewskiego. Są to:
- Maria ze Strzeleckich Myszkowska - żona
Stefana Myszkowskiego;
- Julia z Paszkiewiczów Myszkowska - żona
Jerzego;
- Jadwiga Paszkiewicz (prawdopodobnie
matka Julii);
- Emilia Myszkowska - córka Jerzego i Julii
Myszkowskich.
Na cmentarzu parafialnym znajduje się
natomiast grobowiec Turskich (nazwa od nazwiska męża Zofii Turskiej), a spoczywają w nim:
- Maria Turska - zmarła 30.04.1926 r. - siostra
Karola, męża Zofii;
- Karol Turski - zmarły 23.07.1929 r. - mąż
Zofii właścicielki dworu;
- Janina Bzowska - zmarła tragicznie
3.05.1936 r. - córka Zofii i Karola;
- Zofia Turska - zmarła 17.12.1975 r. we
Wrocławiu i pochowana na cmentarzu
Gręboszewskim, skąd 1.04.2005 r. jej jedyna

wnuczka Barbara, wraz z mężem prof.
W. Zychem sprowadzili jej prochy do
rodzinnego grobowca w Tymbarku;
- Danuta Turska - córka Zofii i Karola - zmarła
13.01.1992 r. we Wrocławiu. Także i ona,
wraz z prochami matki, przewieziona
została do Tymbarku.
Tak więc wreszcie, po 50 latach od likwidacji
dworu i konieczności opuszczenia Tymbarku
przez żyjących, rodzina Turskich została znów
połączona - tym razem już chyba na zawsze.
Warto dodać, że w grobowcu Turskich
znajdują się prochy jeszcze dwóch osób, których
tożsamość nie została dotąd wyjaśniona.
Przypuszczalnie, w marcu 1945 r., w czasie
pogrzebu czterech pań, zmarłych na skutek
zaczadzenia, dwie trumny, z powodu braku
miejsca nie zostały umieszczone w krypcie
kaplicy, ale spoczęły właśnie w grobowcu na
cmentarzu. Niestety, nie ma tam żadnych
danych odnośnie tych osób. Nic też na ten temat
nie jest wiadomo członkom rodziny. Być może
ktoś z czytelników posiada jakieś związane z tym
tematem informacje, dzięki którym uda się
wyjaśnić zagadkę spoczywających tam osób.
Stanisław Wcisło

Czy marzenia o wolności się ziściły?
26 sierpnia 2005 roku. W Mogile, przy
kościele Cystersów tłok. Cały czas nadciągają
nowi ludzie. Poczty sztandarowe stoją w szeregu. Jest w tym coś wzruszającego. Szukam
znajomych, tych z pierwszych spotkań przed
25 laty i tych, z którymi byłem internowany
w Załężu.

Święto małopolskiej Solidarności. Właśnie
tu, w Mogile, gdzie z inicjatywy NSZZ
„Solidarność” 1 marca 1981 roku poświęcono
krzyż i umieszczono w hali Walcowni Gorących Blach Huty im. Lenina. W latach pięćdziesiątych ub. wieku, w obrębie Mogiły
powstało nowe miasto - Nowa Huta. Miało w
nim nie być żadnego kościoła, ludzie, którzy
tam mieli zamieszkać wabiono dobrymi zarobkami, mieszkaniami… mieli tylko zapomnieć o
Bogu. Czy to się udało? Chyba nie…
Tu właśnie, 20 sierpnia 1980 roku wybuchły
strajki na różnych wydziałach Kombinatu.
Zakład otoczył kordon funkcjonariuszy
ZOMO. W środku robotnicy formułowali
postulaty strajkowe: podwyżka płac, niekaranie za strajk, ale również żądania polityczne.
Czekali na wieści z Lublina, Szczecina i Gdańska - gotowi w każdej chwili wesprzeć strajkujących tam kolegów…
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Dzisiaj młodzi ludzie niewiele wiedzą o tamtych czasach, a starszych często ogarnia amnezja - zapominają, że pod koniec lat siedemdziesiątych i w latach następnych XX wieku
wszystko było reglamentowane (sprzedawane
na przydziałowe kartki), że sprzęt AGD i meble
były dostępne tylko dla „młodych małżeństw”
(do lat 30), na materiały budowlane była
rejonizacja, a ich otrzymanie na inwestycje lub
remont graniczyło z cudem. Zapominają, że
samochód i telefon na wsi był rarytasem, nie
mówiąc już o drogach, których praktycznie nie
było. Nie można było studiować ani uczyć się
w szkołach średnich wieczorowych czy zaocznych bez skierowania. Któż dzisiaj pamięta
sklepy, w których były tylko sól, zapałki i ocet,
czasem musztarda, a w sklepach mięsnych
„nagie haki” i salceson zwany „cwaniakiem”,
bo nie dał się wywieźć za wschodnią granicę?
Kto dziś opowie o tym, że wówczas kwitła
turystyka handlowa do Sącza, Rabki, Nowego
Targu czy Krakowa by kupić grysik dla dziecka, skarpety czy coś lepszego do ubrania lub
jedzenia (w miastach były nieco większe przydziały towaru do sklepów)? Kto przypomni, że
milicja i wojsko miały własne restauracje
i sklepy, do których był zakaz wstępu normalnym śmiertelnikom, że górników traktowano
jak nadludzi - mieli sklepy „Nur für górnik”
zaopatrzone we wszystko czego dusza zapragnie, byle tylko wydobywali węgiel dla Związku
Radzieckiego…
Właśnie wtedy, w 1980 roku rozpoczęły się
w Polsce strajki, których już nie można było
zdławić gdyż strajkujący byli gotowi na
wszystko. Pamiętam, jak pracownicy czekali
na rejestrację Solidarności i jaki był entuzjazm
gdy ogłoszono, że można się już zrzeszać w nowych, niezależnych i samorządnych związkach
zawodowych - w nich upatrywano narzędzie
dla sprawiedliwości i uczciwości społecznej.
Na limanowszczyźnie zaraz po rejestracji
Solidarności zaczęto tworzyć nowe struktury.
20 października w Limanowej powołano
Komitet Koordynacyjny, w skład którego
weszli: Janina Trzmiel-Obidowicz, Szczepan
Michura, Stanisław Biedroń, Witold Straub,
Tadeusz Grabiasz, Zofia Sułkowska, N. Ryś,
Kazimierz Krasiński, Władysław Leśniak,
Danuta Sroka, Ryszard Skowronek, Jan
Postrożny, Bogdan Paprocki, Wilhelm Mrożek,
Jan Jabłoński, Tadeusz Rzemieniec, Wojciech

Kasprzak i Jan Brzozowski.
W skład Międzyzakładowego Komitetu
Koordynacyjnego weszli: Witold Straub
(KFAP) - przewodniczący (pełnił tą funkcję do
końca grudnia, potem zrezygnował), Stanisław
Biedroń (WUSP) - został przewodniczącym
MKK, Szczepan Wichura (NPG), Janina
Obidowicz-Trzmiel (ZOZ), Tadeusz Grabiasz
(PKO), Jan Postrożny (STW) i Danuta Sroka
(RSZiZ), od 1 stycznia 1981 r. pracę w MKK
rozpoczął - piszący te słowa - Zenon Duchnik
(SKR Stara Wieś).
24 października 1980 roku Sąd Wojewódzki
zarejestrował NSZZ Solidarność. 3 listopada
redaktorem naczelnym Gazety Krakowskiej
został Maciej Szumowski i mimo, iż gazeta
była organem PZPR, stała się najbardziej wiarygodnym dziennikiem nie tylko dla regionu,
ale też dla zagranicy. Gdy ktoś trafił do Czechosłowacji, to Czesi i Słowacy, aby dowiedzieć
się o tym, co dzieje się w Polsce, prosili o Gazetę Krakowską, tylko że na granicy państwa
tak nasi jak i czechosłowaccy celnicy konfiskowali tą prasę.
15 grudnia powołano w Limanowej sekcję
pracowników oświaty w składzie: Jerzy
Stochel - ZSM-E, Henryk Jurowicz - LO nr 1,
Marian Wójtowicz - SP nr 1, Roman Malinowski - SP w Mordarce. W zebraniu uczestniczyli też Zbigniew Sułkowski (ZSZ), Genowefa Lachor z Męciny, Michalina Słowiak LM i Józef Skrzekut.
5 lutego, podczas wyborów do Komitetu
Zakładowego Solidarność Nauczycieli w Limanowej wybrano Marka Baczyńskiego, Henryka Jurowicza, Genowefę Lachor, Krystynę
Pitulę, Jerzego Stochela, Zbigniewa Sułkowskiego i Mariana Wójtowicza. Przewodniczącym został Jerzy Stochel, który funkcję tą pełnił
do czerwca 1981 roku, kiedy to zrezygnował
z funkcji w KZ w związku z wyborem go na
I sekretarza Miejsko-Gminnego Komitetu
PZPR w Limanowej. Był on chyba jedynym
w kraju sekretarzem z ramienia Solidarności.
Pod koniec lutego 1981 r. powstaje Solidarność w Gminnej Spółdzielni w Tymbarku.
Największym poparciem zebranych cieszył się
Mieczysław Wawrzyniak, jednak funkcji
przewodniczącego nie przyjął, zrzekając się jej
na rzecz kolegi Adama Sołtysa.
Jedyną szkołą na terenie dzisiejszej gminy
w Tymbarku, w której założono Solidarność,
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był Zespół Szkół Spożywczych. Zebranie
założycielskie prowadził Adam Ociepka,
przewodniczącą Komisji Zakładowej została
Marianna Skalska, a Jan Plata zastępcą oraz
delegatem do Gminnej Komisji Solidarności.
W skład zarządu weszły również Maria Bernert
i Maria Wcisło. Związek założyło ok. 30 osób.
W zebraniu tym uczestniczyli przedstawiciele
Solidarności Nauczycielskiej z Nowego Sącza,
będącego wówczas siedzibą województwa,
Panowie dr G. Derkowski i dr A. Reyman. Do
tej organizacji przystąpiły również osoby spoza
szkoły, mianowicie: państwo Żaczkowie oraz
Irena Niwelińska.
Silną organizację Solidarności posiadały
Podhalańskie Zakłady Przemysłu Spożywczego w Tymbarku. Przewodniczącą KZ została
Anna Frankiewicz, a delegatem na Ogólnopolski Zjazd Solidarności wybrano Juliana
Pawlaka.
6 marca w Limanowej, w MKK odbyło się
zebranie, na którym wysunięto poważne oskarżenia przeciwko Przewodniczącemu MKK,
Stanisławowi B. Został on odwołany z tej
funkcji. Wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli: Stanisław Bieda - przewodniczący, Bartłomiej Kaim - wiceprzewodniczący,
Wojciech Kasprzak, Tadeusz Rzemieniec,
Witold Stuber, Jerzy Stochel i Edward Król.
Zrezygnowałem wówczas z pracy w MKK,
tłumacząc się obowiązkami pracownika SKR
i pomocą w pracach lustracyjnych Zakładu.
Zostałem też delegatem - wraz z Panem
Pogwizdem z Mszany Dolnej - do Komisji
Krajowej Kółek Rolniczych i Zakładów
Produkcji Rolnej w Polsce.
Do MKK w Limanowej zgłaszali się ciągle
ludzie z terenu, informując o nieprawidłowościach i nadużyciach w różnych dziedzinach
życia. Np. że:
- niektórzy handlowcy towar zamiast sprzedawać legalnie w sklepie (ubrania dziecięce), wywozili je na jarmarki do Nowego
Targu i Nowego Sącza;
- wywozili za granicę sprzęt RTV;
- pan C. zabił człowieka, a siedział za ten czyn
ktoś inny;
- pan S.B. pod Technikum MechanicznoElektrycznym potrącił dziecko, a milicjant,
który interweniował (Protazy T.), został
spoliczkowany przez sprawcę i na drugi
dzień musiał pana S., II sekretarza Komitetu

Powiatowego, przepraszać z kwiatami (po
wprowadzeniu stanu wojennego ów milicjant został zmuszony do przejścia na emeryturę).
Zgłaszano współpracę obywateli z Niemcami i znęcanie się po wojnie na ludziach.
Każde zgłoszenie potwierdzane było na piśmie,
na wszelki wypadek. Byli tacy, którzy rezygnowali ze zgłoszenia, gdy trzeba było zeznanie
podpisać imieniem i nazwiskiem.
W listopadzie założono Solidarność w SKR
Stara Wieś i od tego momentu zaczął się wielki
„bój”, bowiem zaczęły „wychodzić” różne
machinacje ludzi Frontu Jedności Narodowej
dotyczące pasz dla zwierząt, mąki, ziemniaków
itd. Na początku grudnia odbyły się wybory;
było to o tyle ciekawe, że na zebranie założycielskie zaproszono przedstawiciela BGŻ
i WZKR w Nowym Sączu (sprawozdania
z działalności tej samej SKR, odczytane przez
te organizacje były diametralnie różne) oraz
sekretarza gminnego PZPR (który nie przyszedł). W skład zarządu weszli Zenon Duchnik,
Celina Wronowa, Czesław Tokarczyk, Jan
Winiewski. 9 stycznia 1981 r. członkowie
WSZZ Solidarność z Nowego Sącza rozpoczęli
strajk okupacyjny w Ratuszu, domagając się
spełnienia postulatów pracowniczych, m.in.
zmian personalnych we władzach wojewódzkich. W strajku wzięło udział 50 osób byłem jedynym przedstawicielem dzisiejszego
powiatu limanowskiego. 11 stycznia, po
wcześniej odprawionej w ratuszu Mszy św.,
w której uczestniczyli również - przez otwarte
okna - mieszkańcy Nowego Sącza, strajkujący
zostali wieczorem wyrzuceni z ratusza przez
funkcjonariuszy MO, którzy weszli do środka
wyłamując drzwi z tyłu budynku. Udaliśmy się
w procesji z krzyżem na czele na ulicę Zygmuntowską do Międzyzakładowego Komitetu
Założycielskiego.
17 stycznia delegacja strajkujących udała się
autokarem na pierwsze rozmowy do Warszawy.
Podczas tego pobytu załatwiono część
wniosków, głównie z terenu Limanowej: zatwierdzono budowę nowej szkoły w Łososinie
Górnej, o którą od kilkunastu lat zabiegał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, remont
budynków starego szpitala (dzisiaj Dom Opieki
Społecznej), budowę przekaźnika TV na II
program, bo pieniądze ze społecznych zbiórek
gdzieś się rozpłynęły, przydział pracownika
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NIK do badania niegospodarności i nadużyć w
SKR w Limanowej i RSZiZ, dokończenie
budowy piekarni i masarni w Limanowej (dzisiaj teren Laskopolu). Dyskutowano rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekiełku, ale
brak było pełnomocnictw dla Solidarności
i decyzje odłożono na dalszy termin. Teren
dzisiejszego powiatu limanowskiego w sądeckiej delegacji na rozmowy reprezentowali
Zenon Duchnik i Stanisław Rakoczy (radca
prawny).
Pod koniec stycznia 1981 roku do MKZ Solidarność w Nowym Sączu zgłosili się przedstawiciele Klubu Ekologicznego, działającego
przy Związku Tymbarczan, Panowie dr Józef
Wilczek, Jan Mielnicki, Stanisław Pachowicz
i Aleksander Kapturkiewicz. Zwrócili się oni
z prośbą o podjęcie rozmów na temat likwidacji
„Smolarni” pod lasem w Tymbarku (zakład ten
zatruwał wodę i powietrze w Tymbarku, poza
tym był wybudowany bez odpowiednich zezwoleń). W związku z tym, że delegaci sądeccy
nie bardzo chcieli to wziąć pod uwagę, na moje
poręczenie, w skład delegacji na rozmowy
włączono Józefa Wilczka i Jana Mielnickiego.
W tym samym czasie, w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych w Limanowej,
załoga wybrała na dyrektora, po raz pierwszy
demokratycznie, Tadeusza Parchańskiego.
10 lutego odbyło się, z udziałem przedstawicieli Solidarności Wojewódzkiej i dziennikarzy tygodnika Dunajec, zebranie wiejskie
w Piekiełku, dotyczące rozbudowy szkoły.
Niestety, mieszkańcy wsi opowiedzieli się
przeciw rozbudowie, uzależniając ją od powrotu nauki religii do szkoły. Krótkowzroczność
mieszkańców spowodowała to, że do dzisiaj
w Piekiełku nie zbudowano sali gimnastycznej.
Jednym z ciekawych przypadków rodzenia
się Solidarności była Spółdzielnia Mieszkaniowa w Limanowej, a konkretnie Zakład
Remontowo-Budowlany, gdzie dyrektorem był
Zdzisław T. Gdy przyszedłem do niego na
prośbę pracowników, najpierw straszył mnie
milicją, partią, a potem sam zapisał się do
Solidarności, by za miesiąc zrezygnować
z członkostwa, bo „partia” prosiła go o to
i obdarzyła zaufaniem, dając mu paszport na
wszystkie kraje Europy, a nie tylko na
„demoludy”.
Marzec, 1981 rok. W SKR w Starej Wsi tymczasowo na stanowisku dyrektora, z ramienia

WZKR, pracował Józef Dziadoń z Tymbarku.
Maj, 1981 r. W SKR Stara Wieś zakończono
lustrację NIK i milicja z wydziału Przestępstw
Gospodarczych stwierdziła nadużycia i niegospodarność w 1980 roku na kwotę 8,5 mln zł
przy średnim zarobku 4000 zł 125 pracowników.
Pracownik NIK, lustratorzy i milicjanci
stwierdzili, iż bardzo dużo pasz, które rozprowadzał SKR trafiało nieodpłatnie do członków zarządu. Również z RSZiZ w Limanowej
ziemniaki i mąka, po fikcyjnej przecenie, trafiały do tych „hodowców”. A oni otrzymywali
medale za to, że na 4,5 ha gospodarstwie
wyhodowali 250 tuczników w ciągu roku
i odstawiali do uboju.

Na terenie Tymbarku największym osiągnięciem pierwszej Solidarności było odsłonięcie pomnika Niepodległości na tymbarskim
rynku na miesiąc przed ogłoszeniem stanu
wojennego. Pomnik powstał głównie staraniem
Jan Ubika, reprezentującego Związek Tymbarczan. Ceremonia, poprzedzona uroczystą
sumą, zgromadziła na tymbarskim rynku setki
osób. Ks. proboszcz Teofil Świątek na czele
procesyjnego orszaku przybył pod pomnik.
Odśpiewano na rynku pieśni: Boże coś
Polskę…, My chcemy Boga… Nie rzucim
ziemi… (wcześniej było nie do pomyślenia, by
na rynku, w miejscu publicznym, śpiewać podobne „bezeceństwa”). Ksiądz poświęcił
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pomnik, a zaproszeni przedstawiciele KPN,
którzy niedawno opuścili socjalistyczne
więzienie, na koniec swojego wystąpienia
wznieśli jakże proroczy okrzyk: „Niech żyje III
Rzeczpospolita”. Jak wspomina prowadzący tą
uroczystość Adam O. - pomyślałem sobie:
„ludzie, czy wiecie co mówicie”? - pamiętając
o 1956 roku na Węgrzech czy 1968 w Czechosłowacji. Któż mógł wówczas przypuszczać,
że wolność „stoi u naszych wrót” ale poprzedzona nocą stanu wojennego. Jeszcze w tym
samym albo następnym dniu kierownicy tych
placówek, których pracownicy brali udział
w uroczystości, mieli „uświadamiające rozmowy” z przedstawicielami władz.
W czerwcu 1981 roku dyrektorem SKR
w Starej Wsi zostaje Czesław Tokarczyk. Zarząd Wojewódzki Kółek i Organizacji Rolniczych nie zgodził się na zmianę statutu spółdzielni, umożliwiającą przejście elektryków
i pracowników budowlanych na wynagrodzenie ryczałtowe. Przygotowywano zwolnienia
grupowe pracowników. Mnie zaproponowano
stanowisko kierownika Kółka Rolniczego
w Łososinie Górnej, którego to stanowiska nie
przyjąłem, zgodnie z ówczesnymi założeniami
Solidarności, by funkcyjni Związku nie
przyjmowali stanowisk nomenklaturowych.
Nie miałem wyjścia i musiałem poszukać innej
pracy - wyjechałem „na roboty” do Czechosłowacji, nie rezygnując jednak ze spotkań
„Solidarnościowych” w Limanowej. W czeskiej Ostrawie pracowałem w wielonarodowej
ekipie, budującej hutę stali. Co tydzień,
w niedzielę, czeski autokar woził nas do pracy,
zbierając pasażerów od Nowego Sącza po Rabę
Wyżną. Pracowaliśmy 5 dni i w piątek po
południu wracaliśmy do domowych pieleszy.
Pracowali tam Słowacy, Bułgarzy, Grecy,
a nawet Kubańczycy. Wszyscy byli bardzo
ciekawi wydarzeń i przemian zachodzących
w Polsce, dopominali się wręcz różnych materiałów pisanych (m.in. o tygodnik Solidarność, Gazetę Krakowską) i różnych gadżetów.
Jednak zawsze zwracali się do nas pojedynczo,
tak, żeby nie było świadków. Ciężko jednak
było przemycić za granicę takie „niebezpieczne” materiały - wrzucaliśmy gazety do
kosza w autobusie - tych „śmieci” nigdy nie
kontrolowano. We wrześniu 1981 roku zwróciłem się do pana J.U. z Tymbarku o materiały
„solidarnościowe”: plakaty, prasę, znaczki itp.,

potrzebne mi na wywóz do Czechosłowacji jakież było moje zdziwienie, gdy na granicy
poddano rewizji osobistej właśnie tylko mnie,
pytając o materiały tymi samymi słowy, którymi ja zwracałem się z prośbą w Tymbarku.
13 sierpnia w Limanowej dokonano w Zarządzie Regionu Małopolska kolejnych zmian przewodniczącym został Zbigniew Sułkowski,
ponadto Stanisław Mróz, Witold Stuber,
Czesław Filipiak, Anna Frankiewicz, Marian
Włodarczyk, Jerzy Dudek i Tadeusz Rzemieniec, który został kierownikiem Delegatury.
W Czechosłowacji już w listopadzie
i w grudniu panowała wokół nas, pracujących
tam Polaków, dziwna atmosfera. Nie chciano
nam sprzedawać niektórych towarów w sklepach, a po kątach szeptano, że w Polsce będą
zamykać Solidarność. Nie wierzyliśmy tym
pogłoskom. Jak co tydzień jechaliśmy w piątek
do domu - widzieliśmy w pobliżu granicy, po
obydwu jej stronach żołnierzy w dziwnych,
białych mundurach. Nie odpowiadali nic na
nasze pytania. W sobotę udałem się do Delegatury w Limanowej - nie zastałem tam nikogo
- pojechałem wówczas do Nowego Sącza, tam
dowiedziałem się, że już telefony milczą.
Wróciłem do domu. O godzinie 0:30 zapukano
do moich drzwi. Był to Franciszek Bolisęga z
tymbarskiego posterunku MO w towarzystwie
dwóch uzbrojonych funkcjonariuszy. W bardzo
przyjazny sposób poradził mi się ciepło ubrać,
wziąć papierosy i parę groszy i - przepraszając
mnie i moją żonę, że tak mu kazali - poinformował nas, że ma mnie dostarczyć na komendę
MO w Limanowej… było to 13 grudnia 1981
roku - rozpoczął się stan wojenny…
cdn
Jan Zenon Duchnik

Zachęcamy do przeczytania
nowowydanej pozycji
książkowej o naszych
okolicach pt. „Ejże, gdzie te
nasze dziedziny…” autorstwa
Mariana Sopaty, którą
słowem wstępnym opatrzył
prof. Feliks Kiryk.

13

Jan Macko z Kopanej Drogi
Jednym z naszych ludowych
określeń jest powiedzenie „na chłopski rozum”. I nie jest
to zwykły frazes,
lecz ma często potwierdzenie w rzeczywistym działaniu.
Niejednokrotnie ludzie prości, bez odpowiedniego wykształcenia, stają się dobrymi
fachowcami, czy organizatorami i swoje zadania
wykonują nawet lepiej niż osoby wykształcone.
Aby nie być gołosłownymi - przedstawiamy
jedną z takich postaci, która w swym życiu i działaniu potwierdziła tę ludową mądrość. Osobą tą
jest Jan Macko z Kopanej Drogi w Tymbarku.
W swym barwnym, pełnym przygód życiu oraz
pełnej poświęcenia pracy społecznej zawsze
kierował się „chłopskim rozumem”.
Jan Macko, to postać wyróżniająca się nie
tylko w środowisku tymbarskim, lecz w znacznie
szerszym i dlatego warto ją poznać, a także
naśladować, zwłaszcza jeśli chodzi o działalność społeczną i umiejętną organizację pracy.

Część I. Młodość
Urodził się 24 kwietnia 1897 r., jako syn
Andrzeja i Marii z d. Kasprzyk. Rodzice prowadzili gospodarstwo wiejskie, średniej wielkości, tak jak inni gospodarze z tych okolic.
Państwo Mackowie mieli dość liczną rodzinę 4 córki i 3 synów. Jan był najstarszym synem,
więc zgodnie z panującym wówczas zwyczajem
dziedziczył po ojcu gospodarstwo. Pod tym
kątem przygotowywano go od najmłodszych lat.
W wieku 6 lat rozpoczął naukę w czteroklasowej szkole w Tymbarku. Po jej ukończeniu
przez okres 3 zim uczęszczał jeszcze do szkoły
„dopełniającej”. Uczył się chętnie, a wiedzę
wprost chłonął. Pragnął nadal kontynuować
naukę, jednakże rodziców nie było stać na
pokrywanie kosztów związanych z kształce-

niem. Inną, może jeszcze ważniejszą przyczyną
była konieczność pomagania ojcu w pracach.
Przygotowywał się przecież do samodzielnego
prowadzenia gospodarstwa. Pracował ciężko,
a najbardziej męczyła go praca z wołami,
których prowadzenie wymagało sporego wysiłku
fizycznego, a on przecież miał zaledwie 13 lat.
Prosił więc ojca, by ten kupił konia, którym
znacznie lżej było kierować. Ojciec spełnił
życzenie - i to było pierwsze udoskonalenie
pracy Jana. Mógł teraz pracować znacznie
wydajniej, przy mniejszym wysiłku fizycznym.
Woły wprawdzie zostały, ale hodowane były na
sprzedaż. Dzięki pomysłowi małego Jaśka
warunki materialne pp. Macków znacznie się
poprawiły, co cieszyło całą rodzinę. Niestety,
radość ze zmian nie trwała długo, gdyż pewnego
dnia pożar zniszczył ich dom. Pozostali bez
dachu nad głową, co wszyscy bardzo odczuli,
zwłaszcza matka, będąca już w drugiej połowie
ciąży. Skutkiem tej tragedii na Janka, który
ukończył właśnie 15 lat, spadł nowy obowiązek
pracy zarobkowej, by rodzice mogli jak najszybciej odbudować dom. Rozpoczął jako wozak, u Żyda Szwajbera, który trudnił się handlem
drewnem. Jan umiał sobie organizować pracę,
dzięki czemu nieźle zarabiał. Zdawało się, że
dzięki temu nadejdzie koniec ich biedy. Niestety
- wybuchła I wojna światowa. Jan, jako 17-latek,
do wojska nie został wprawdzie powołany, gdyż
nie uzyskał jeszcze pełnoletności, jednakże
otrzymał wezwanie, by w dniu 24 września, wraz
z koniem jechał na „foszpan” (podwoda dla
potrzeb wojska). I tak oto rozpoczął się dla niego
nowy, pełen przygód etap życia.
Z Tymbarku jechał swą furmanką najpierw do
Przeworska, gdzie otrzymał przydział jako
wozak prowiantu dla węgierskiej kolumny
sanitarnej. Dzięki swemu pogodnemu usposobieniu oraz umiejętności organizowania pracy
szybko zyskał sobie sympatię Węgrów, którzy
obdarowywali go czasem paprykową słoniną
czy serem, więc nie odczuwał tak bardzo głodu,
jaki wówczas panował wśród ludności dotkniętej
działaniami wojny.

14
Ale to był dopiero początek. Los wojenny
sprawiał, że wraz z końmi (drugiego dostał od
sąsiada Surdziela) musiał tułać się niemal po
całej południowej (obecnie) Polsce. I tak z Przeworska, pod naporem wojsk rosyjskich, dojechał
do Ząbkowic Śląskich, przez Tarnów, Wieliczkę,
Kraków, Oświęcim, Gliwice. W Ząbkowicach
stacjonował prawie 3 tygodnie, a następnie
ruszył do Kalwarii Zebrzydowskiej, skąd w samo
Boże Narodzenie 1914 r. pociągiem (wraz z końmi i wozami) przewieziono ich do stacji Takczany, gdzie kończyły się tory kolejowe. Stąd już
wozami jego kolumna sanitarna jechała do
miejscowości Nadpolany. Odbierano tam żołnierzy rannych i z odmrożeniami, jako że zima
była bardzo ostra.
W 1915 r. Jan zachorował na zapalenie płuc,
skutkiem czego zastał hospitalizowany w Hraniczu. Jako rekonwalescent został przydzielony
do obsługi kadry oficerskiej. W lecie 1916 r.,
a więc niemal po dwuletniej tułaczce - ni to
żołnierz, ni to cywil - otrzymał kilkutygodniowy
urlop, po którym został wezwany do Nowego
Sącza, gdzie otrzymał oficjalne wcielenie do
służby wojskowej i przydział do 20 Pułku Piechoty, stacjonującego wówczas w Tarnowie.
Tam, po odbyciu kilkutygodniowych ćwiczeń,
przeniesiony został do 2 Pułku Ułanów w Wolbromiu, skąd zimą 1916 r. eszelongiem wyjechał
na front do Rumunii. Podróż trwała prawie
miesiąc. W miejscowości Fokszany szwadron
Jana spędził kilka miesięcy, mieszkając w okopach.
I znowu, dzięki swemu pogodnemu usposobieniu i zdolnościom organizacyjnym, rozkazem
dowódcy przydzielony został do szwadronu
gospodarczego, gdzie służba była łatwiejsza,
gdyż nie musiał chodzić na wartę, a także
z wyżywieniem miał lepiej aniżeli zwykli żołnierze. Było to bardzo istotne, gdyż z dostawą
żywności były duże trudności. Jej transport
odbywał się jedynie kolejką linową, która nie
zawsze mogła kursować z powodu działań
bojowych. Bywało więc, że żołnierze przez kilka
dni nie otrzymywali racji żywnościowych.
Po kilku tygodniach służby na tym stanowisku Jan zachorował na świerzb, który uniemożliwiał mu pracę przy produktach spożywczych.

Musiał więc wrócić do kolumny sanitarnej, gdzie
poddano go kuracji. Po jej zakończeniu został
pomocnikiem kucharza przy kolumnie i w tym
charakterze „wojował” do końca października
1917 r.
1 listopada 1917 r. znów wysłano go na front
karpacki, gdzie podczas bitwy został ranny
w biodro. Przewieziony do szpitala w miejscowości Fernsweryn nad Dunajem przebywał tam
blisko 2 miesiące. Po podleczeniu rany, kiedy
mógł już samodzielnie chodzić, otrzymał rozkaz
pracy w kantynie oficerskiej, w charakterze
kelnera. Gdy stan jego zdrowia poprawił się już
na tyle, że mógł swobodnie poruszać się,
otrzymał miesiąc urlopu wypoczynkowego.
Dzięki temu mógł wreszcie odwiedzić swój dom
rodzinny, za którym bardzo tęsknił. Czas pobytu
w Tymbarku szybko płynął i urlop skończył się.
Zameldował się więc w Komendzie Wojskowej w
Nowym Sączu, gdzie otrzymał skierowanie do
Lwowa, miejsca stacjonowania jego macierzystej jednostki. Po dotarciu na miejsce dowiedział
się, że wyjechała ona już do Odessy. Musiał ją
więc gonić. W Odessie znów historia powtórzyła
się, więc przydzielono go do innej, która przygotowywała się do wyjazdu do Aleksandrii. Po
dotarciu na miejsce okazało się, że w dniu 11
listopada (1918 r.) wojna została zakończona
i można wracać do swych miejscowych komend.
Radośnie Jan wracał do Krakowa, w pełnym
uzbrojeniu, jako że nikt nie zadbał o zdanie
broni. Dokonał tego dopiero w Krakowie i stąd
szczęśliwie wrócił do Tymbarku, kończąc pełen
przygód etap życia związany z działaniami
I wojny światowej.
Jako żołnierz jeszcze nie zdemobilizowany,
po powrocie został przydzielony do pracy
w policji w Tymbarku, co było dla niego bardzo
korzystne. Prawie codziennie był w domu. Zaczął więc poważnie myśleć o swej przyszłości.
I znów, niestety, nie mógł długo cieszyć się tą
pomyślnością, gdyż już w marcu 1919 r. ponownie został wcielony do jednostki wojskowej tym razem polskiej - i wysłany do Lwowa, gdzie
otrzymał przydział do 1 Pułku Podhalańskiego.
Pułk ten, wraz z hallerczykami, walczył z Ukraińcami. Po zakończeniu walk został przeniesiony
na pogranicze rumuńskie do Kołomyi. W czasie
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pobytu zapoznał się bliżej z tamtejszą ludnością,
zwaną Hucułami, zauroczył się ich życiem, co
opisał w swoich wspomnieniach.
Z Kołomyi przeniesiono go do Stanisławowa,
a w marcu 1920 r. do Podwołoczyka. Stamtąd 17
kwietnia, wraz ze swym pułkiem, pociągiem
przewieziony został do jakiejś stacji (niezapamiętanej) na Polesiu, skąd już pieszo
maszerowali do Kijowa, do którego doszli
w pierwszych dniach maja. Z Kijowa znów marsz
do Darnicy i dalej na wschód. Warunki bardzo
trudne - bagnisty teren powodował częste
„kąpiele” żołnierzy w błocie, a później utrudnienia marszu w przemoczonych i obłoconych
mundurach.
Około 30 km od Darnicy stoczyli ciężką bitwę
z bolszewikami, na szczęście bez własnych strat
w ludziach. I znów powrót do Kijowa, gdzie ich
zadaniem była ochrona mostów rzecznych
i kolejowych przed niszczeniem ich przez
rosyjskie bojówki. Po kilku dniach otrzymali
rozkaz natychmiastowego powrotu do kraju, by
bronić go przed nawałą bolszewicką. Przez
osiem dni maszerowali o głodzie i chłodzie.
Dopiero w Brześciu otrzymali gotowany posiłek.
„Ciężkie to były dni - wspomina Jan - gdyż ze
wszystkich stron czyhało niebezpieczeństwo w
postaci wojsk bolszewickich, czy też zasadzek
urządzanych przez Ukraińców, wreszcie z powodu braku dróg, a nadmiaru wody i błota. Wielu
naszych żołnierzy uciekało po prostu na bosaka,
gdyż buty się zdarły. Trzeba było iść w rozsypce,

by nie zwracać większej uwagi wroga.
Odetchnęliśmy dopiero w Brześciu.”
Niedługo jednak mogli tam pozostać, gdyż
pod naporem przeważającej siły wroga znów
musieli się cofać i uciekać przez Siedlce do
Warszawy. Zatrzymali się dopiero na obrzeżach
stolicy. Po 4 dniach względnego spokoju, Jan
wraz ze swym batalionem wziął udział w słynnej
bitwie, zwanej w historii „cudem nad Wisłą”. Po
jej szczęśliwym zakończeniu i zwycięstwie,
przez kilka dni mogli odpocząć, a potem znów,
pod dowództwem kapitana Maciejowskiego,
pomaszerowali na Białystok.
Pod Grodnem stoczyli bitwę na bagnety.
Z okrzykiem „Hura!” ruszyli do ataku, rozpraszając wojsko nieprzyjaciela i biorąc kilkuset jeńców
do niewoli.
Po tej potyczce batalion zmienił azymut i maszerował teraz w kierunku Wilna. Trudy wojenne
osłabiły jednak mocno organizm Jana - zachorował na ostre zapalenie stawów. Otrzymał więc
urlop zdrowotny i znalazł się w domu, gdzie
szybko wracał do zdrowia.
Po zakończeniu urlopu przez pewien czas
stacjonował w Starej Wsi koło Limanowej, skąd
został oddelegowany do pracy w majątku oo.
Jezuitów w Nowym Sączu. Pracował tam do 13
maja 1921 r., tj. do dnia, w którym został
zwolniony do cywila.
Maria Kuc
Zofia Kęska

Zdjęcie sprzed II wojny światowej.
Prosimy Czytelników
o przekazanie nam informacji
na temat tego zdjęcia:
miejsca i okoliczności wykonania,
uczestników wycieczki,
daty itp.
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1-4 - Dni Tymbarku 2005
5-6 - Spotkanie rodziny Myszkowskich
i Turskich
7-8 - Retrostacja i retropociąg…
9 - „Snopki” już poświęcone
10 - Ślubowanie „Strzelców”
11 - Tutaj będzie Hala Sportowa
12 - Remont mostka na „cysorce”
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Kwartał w obiektywie
Antoniego Łomzika

18

Wspomnienia
Wspomnienia nachodzą człowieka w różnych momentach, często niezależnie od niego
samego. Ni stąd, ni zowąd nagle przypomina
się człowiekowi jakieś zdarzenie, jakiś fakt,
który nurtuje myśl i domaga się spojrzenia raz
jeszcze na tamten epizod z życia, na nowe jego
przemyślenie. Jednym z takich epizodów, który
wywołuje moje wspomnienia sprzed lat, było
spotkanie z panem Wojciechem Bolisęgą
zamieszkałym we wsi Chyszówki koło Jurkowa.
Zaczęło się od tego, że ktoś ze znajomych
wspomniał o nim, jako o posiadaczu pamiątek
i wielu wspomnień z początku I wojny światowej, kiedy to przebywał w tym rejonie
oddział legionistów wraz z ich twórcą Józefem
Piłsudskim. Od słowa do słowa - dość, że
postanowiliśmy odwiedzić go i poprosić
o przypomnienie okresu, który obecnie owiany
jest już legendą. W kilka dni później wojskowy
łazik zabrał nas do Chyszówek na zaplanowaną
wizytę.
Trzeba tu zaznaczyć, że w tym czasie
(początek lat sześćdziesiątych) samochodów
było jak na lekarstwo, zaś drogi były w strasznym stanie. Do Jurkowa jechało się jeszcze
możliwie, gdyż nawierzchnia była stosunkowo
szeroka i w przeważającej części utwardzona.
Prawdziwa kawaleryjska jazda zaczęła się,
kiedy w Jurkowie skręciliśmy na Chyszówki.
Łazik bez przerwy przechylał się to w jedną, to
znów w drugą stronę. Raz gwałtownie wspinał
się do góry, to znów nagle spadał w dół. Trzeba
było się mocno trzymać, by nie wypaść z pojazdu. Za łazikiem wiły się kłęby kurzu wzniecanego przez koła samochodu. Szczęście, że
było sucho. Wyobrażam sobie, jak wyglądalibyśmy, gdyby to było po deszczu. Po kilku
kilometrach takiej jazdy wyjechaliśmy na nieco
szerszy trakt, a po chwili łazik zatrzymał się.
Byliśmy u celu. Nasz przewodnik powiedział
tylko „przepraszam” i znikł za drzewami. Staliśmy bowiem na brzegu lasu. Zaczęliśmy
rozglądać się. Uwagę naszą zwrócił najpierw
wysoki krzyż z jakąś tabliczką, której napis
został jednak zatarty ludzką ręką. Nieopodal
trójboczny obelisk również ze zniszczonymi
nieczytelnymi tablicami. Jak się wkrótce

okazało - zniszczenia były dziełem pracowników Urzędu Bezpieczeństwa. Krzyż bowiem
postawiony był na pamiątkę zwycięskiej bitwy,
jaka tu się rozegrała w 1914 roku i pobytu na
tym terenie legionistów polskich z Józefem
Piłsudskim i Edwardem Rydzem-Śmigłym na
czele. Obelisk zaś upamiętniał nadanie temu
miejscu nazwy „Przełęcz Rydza-Śmigłego”.
W latach 50-tych starano się pamiątki te
usunąć, jednakże dzięki miejscowej ludności
do tego nie doszło. Postarano się więc o zniszczenie przynajmniej napisów na znajdujących
się tam tablicach.
Wkrótce ukazał się nasz przewodnik w towarzystwie starszego już mężczyzny, trzymającego się prosto i lekko kroczącego. Okazało
się, że to pan Wojciech Bolisęga. Twarz jego
jaśniała w uśmiechu, chociaż czoło pokryte
było głębokimi bruzdami świadczącymi o ciężkiej pracy lub poważnych zmartwieniach, a być
może o jednym i drugim. Mówił tutejszą gwarą,
która jednakże była dla nas całkowicie zrozumiała. Czasami tylko pytaliśmy o znaczenie
niejasnych wyrazów. Rozmowa zaczęła się od
pytania pana Bolisęgi -„Specjalnie przyjechaliście, aby zwiedzić Przełęcz Rydza-Śmigłego?” Kiedy stwierdziliśmy, że tak, dodał:
„Teraz rzadko kto tu przyjeżdża. Nasze władze
są niezadowolone, kiedy przyjeżdżają tu ludzie
i pytają, jak to było kiedy walczyli tu legioniści
Piłsudskiego. Jeśli chcecie to Wam nieco opowiem. Pamiętam te czasy dobrze, bo byłem już
wtedy wyrostkiem, którego to ciekawiło.”
I rozpoczęło się opowiadanie.
„O tu, na tej górce - pan Wojciech wskazał na
pobliskie wzgórze - legioniści mieli swoje
dekówki (okopy kryte gałęziami). Stąd strzelali
do podchodzących patroli Moskali.” Pytamy,
czy pamięta bitwę, w której legioniści pokonali
tutaj szwadron Kozaków i zajęli po nim kwatery. „Wszyscy to pamiętają, bo zrobiła się
wielka wrzawa. Żołnierze krzyczeli po polsku i
po rusku. Ludzie ze wsi też krzyczeli, ze strachu. Konie też mocno kwiczały, bo je kopano i
szarpano za uzdy. Strzelali też, ale niewiele.
Bili się bardziej na szable. Najgorszy był widok
sołdata, który jechał na koniu i trzymał się za
rozcięty brzuch, z którego wychodziły
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wnętrzności. Ale nie trwało to długo. Rano było
już spokojnie i kręciły się tylko patrole legionistów. Potem przyjechał sam Piłsudski
i objeżdżał teren. Przyjechało też, koło południa, sporo oficerów austriackich, którzy oglądali teren i gratulowali legionistom zwycięstwa. Potem wszyscy odjechali i legioniści
też odmaszerowali. Ale któregoś dnia Piłsudski
znów przyjechał z grupą legionistów i pozostał
tu parę dni. Zatrzymał się przed naszą chałupą
i pytał, czy może tu kwaterować. Tata powiedział że pewnie. Piłsudski zeskoczył
z konia i oddał go w moje ręce, abym go dobrze
wytarł słomą - do sucha, a potem wyczyścił.
Wziąłem więc za uzdę i wprowadziłem konia
do stajni. Chętnie to zrobiłem, bo lubiłem
konie, a to przecież koń Piłsudskiego. Gorzej
było na drugi dzień, kiedy Piłsudski kazał mi
przyprowadzić tego konia. Poszedłem do
stajni, odpiąłem od żłobu i za uzdę chciałem go
wyprowadzić, ale we drzwiach kobyła utknęła,
bo była taka dupiasta. Wejść weszła, ale wyjść
nie mogła. Próbowałem raz i drugi, ale nic z tego nie wyszło. Piłsudski zaczął się niecierpliwić. Zapytał „Co z tym koniem?”. Kiedy nie
podprowadziłem go, sam przyszedł do stajenki.
Nie powiedział mi ani słowa, ino tak jakoś
spojrzał, że ze strachu narobiłem w portki.
Trzeba było wyrwać futrynę u drzwi i dopiero
wtedy koń wyszedł.”
Opowiadając to p. Bolisęga tak się wzruszył, że
zaczął się zachłystywać i ciężko oddychać.
Słowa zamierały mu w ustach. Prosiliśmy go,
aby nieco odpoczął. Po prostu wystraszyliśmy
się, że dostanie apopleksji. Tak bardzo
przeżywał swoje wspomnienia. Po chwilowej
przerwie znów zaczął opowiadać: „Dwa, albo
trzy razy kazano mi dostać się do Słopnic, gdzie
stały wojska austriackie i tam przekazać jakieś
meldunki od Piłsudskiego. Trzeba było
uważać, aby nie wpaść na patrol Moskali,
którzy plątali się po lesie i podpatrywali poczynania legionistów. Po zaniesieniu meldunku
trzeba było otrzymać potwierdzenie, że się tam
było. Przybijali pieczęć na białych portkach,
albo gaciach. Kiedyś, w pośpiechu nie wziąłem
gaci, a portki miałem ciemne i pieczątkę, żeby
była widoczna, przybili mi na gołym pośladku.
Trochę było mi głupio, ale musiałem poddać się
temu, bo inaczej nie uwierzyliby mi, że tam
byłem. Po powrocie i pokazaniu pieczątki Piłsudski uśmiał się rzetelnie, ale pochwalił za

wykonanie rozkazu”. Tu znowu nastąpiła
zadyszka u pana Wojciecha. Poprosiliśmy więc
o przerwę w opowiadaniu.
Po chwili zaczął mówić: „Piłsudski to miał
takie oczy, że jak na cię spojrzał, toś czuł ciarki
na plecach. Przewiercił cię na wylot - taki miał
wzrok. A brwi to miał takie krzaczaste. Ale nie
słyszałem nigdy, aby na kogoś głośno krzyczał.
Chyba, że do żołnierzy, kiedy stali w szeregu.
Wtedy mówił głośno.”
Powoli idziemy spod krzyża i pomnika
Rydza-Śmigłego pod dom pana Bolisęgi, który
ciągle opowiada jeszcze o grudniowych dniach
1914 roku. O kwaterujących oddziałach i o
potyczkach z Kozakami, którzy czasami
zapuszczali się tu, by zasięgnąć języka o legionistach, a przede wszystkim o Piłsudskim.
„Kiedy mieszkał u nas, to wychodząc ze swej
izby śmiał się ze mnie mówiąc: Jak tam, mój
wojaku, gacie to dzisiaj założyłeś? Kiedyś
prosiłem, aby przyjął mnie do swego wojska.
Spojrzał na mnie, uśmiechnął się i rzekł:
Przyjmę cię na pewno, ino musisz się nieco
wzmocnić, bo nie wyglądasz tęgo. A wojsko to
nie żarty. Sam widzisz w jakich warunkach
muszą przebywać moi żołnierze. Przytaknąłem,
bom widział nieraz, jak leżeli w swych dekówkach w błocie, kiedy padał deszcz, albo padał
śnieg. Po paru dniach pobytu tutaj wyjechał
i więcej go już nie widziałem” - westchnął pan
Wojciech i zamilkł.
Wszedł na chwilę do domu i wyniósł stamtąd koszyczek, w którym były pamiątki z tamtych dni. „To są kule z kartaczy, a to siekańce” tłumaczył pokazując metalowe przedmioty.
„A to szrapnele z kul armatnich, jakie
rozrywały się nad dekówkami legionistów.
Wszystko to znalazłem tu w lasach i na polach,
kiedy wojska odeszły. Niech dzieci mają na
pamiątkę, aby wiedziały, jak tu kiedyś wojowano.” Pokazał również bagnet austriacki
i rosyjski, omawiając ich różnice.
Kiedy, dziękując, żegnaliśmy go, powiedział jeszcze: „Nasze władze nie patrzą chętnie
na tych, co tu przyjeżdżają i oglądają. Ale wy
przyjeżdżajcie i przywoźcie też swoje dzieci,
by im pokazać to miejsce, gdzie rodziła się
nowa Polska.” Zaś po chwili dodał - niby do
nas, niby do siebie: „Ale takiego wojoka, jak
Piłsudski to nie było i nigdy nie będzie.”
Wracając dzieliliśmy się wrażeniami z tej
eskapady. Wszyscy zgodnie podziwiali
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„prostego chłopa”, o tak wrażliwym sercu, na
wskroś przepojonym miłością Ojczyzny. Nie
robił z siebie bohatera, nie żądał poklasku,
raczej wstydliwie opowiadał o swym udziale
w tym „rodzeniu się nowej Polski”. Uważał, że
to co robił, to jego święta powinność, słuszny
obowiązek. Żałował jedynie, że nie mógł dać z
siebie więcej - jako polski żołnierz, jako
legionista. A przecież brał udział w działaniach
wojennych, też walczył o niepodległość Polski,
tyle że w armii austriackiej. Nie wspomniał
o tym jednak ani słowa. Dzisiaj wiemy, że walczył przeciwko armii rosyjskiej i dostał się do
niewoli, w czasie której przez cztery lata musiał
pracować jako katorżnik. A przecież odczucia
tamtych lat nosił w sobie. Nie dało się zapomnieć. Wiedziały o tym jego dzieci. Najmłodsza
córka, Maria, wspmina: „Ucząc się języka
rosyjskiego próbowałam czasem głośno
czytać, a wtedy (tato) zabraniał mi tego, gdyż
sam dźwięk wyrazów w języku rosyjskim wywoływał w nim ogromny ból i bunt w związku
z tym, co tam przeżył.”
Wizyta u pana Bolisęgi wywarła ogromne
wrażenie i dała głębokie przeżycia. Żadna,
nawet najlepiej przygotowana lekcja historii,
nie zrobiła na nas takiego wrażenia, jak to spotkanie „z prostym, niewykształconym chłopem”, pełnym jednak miłości dla Ojczyzny.
Powoli czas zacierał w pamięci te przeżycia,
a nawet je wypaczał. Przyznam, że kiedyś
w rozmowie z jednym uczestnikiem tej wyprawy, wspominając wyjazd do Chyszówek,
zaczęliśmy nieco powątpiewać w autentyczność wspomnień pana Bolisęgi, zwłaszcza
dotyczących potwierdzania bytności wysłańców z meldunkami pieczęcią na spodniach, czy
kalesonach. Jakież więc było moje zdziwienie,
kiedy po latach, już po zakończeniu stanu wojennego, zdobyłem książkę Józefa Piłsudskiego pt. „Moje pierwsze boje” (wcześniej jakoś
nie udało mi się jej przeczytać). I tak czytając ją
dotarłem do rozdziału „Limanowa - Marcinkowice”. Nazwy znajomych miejscowości tym
bardziej pobudziły moją ciekawość. Zacząłem
po prostu chłonąć każde zdanie, jako związane
z historią miejsc tak mi bliskich, zwłaszcza,
kiedy doszedłem do 155 strony. Aby to lepiej
zrozumieć przytoczę tu większy fragment opisu wydarzeń, które wcześniej już poznałem ze
wspomnień pana Bolisęgi. Oto on: „...Warunki
wojny na Podhalu okazały się pod tym

względem nadzwyczaj przyjemne. Mówię tu
o stosunkach z ludnością. Nie było tu, jak
w Królestwie, gwałtownego i najczęściej daremnego szukania oparcia i zrozumienia wśród
ludności cywilnej. Nie trzeba było tu niczego
szukać, bo wszystko, czego dusza żołnierza
walczącego dla szczęścia Ojczyzny pragnie,
było mu dane. Tu czułem się w Ojczyźnie, czułem się potrzebnym dla niej jako jej obrońca.
Od góry do dołu - ksiądz, gazda góralski, czy
jego gaździna, mieszczanin czy robotnik,
wszyscy szukali po prostu okazji, aby w czymkolwiek dopomóc lub przynajmniej okazać
swoją sympatię dla nas. Młodzi chłopcy chodzili na wywiady przed wojskiem. Robiono to
za zgodą wsi, która wprost wyznaczała, kto ma
iść. Więcej! By chłopak nie mógł skłamać, że
był tam, gdzie go posłano, musiał wrócić z pieczęcią gminną, wyciśniętą na portkach jako
namacalne świadectwo swej sprawności.
W żadnej chacie czy domu nie czuło się, że
jesteśmy ciężarem, pomimo że przecież wojsko
nie należy do najprzyjemniejszych gości.
Żywo pamiętam jeden wypadek w zapadłej
górskiej wsi, w której po jednej z nocnych
wycieczek szukałem z wojskiem na pewien
czas ukrycia. Stanąłem kwaterą w chacie góralskiej, która jak zwykle miała dwie izby. Jedną
na zimę zamkniętą - czystą, drugą codzienną,
że tak powiem, gdzie obok ludzi przechowują
się cielęta, kury, prosięta i temu podobne
pożyteczne, lecz brudne i cuchnące stworzenia.
Pomimo zimna stanąłem w czystej połowie.
Zastanawiała mnie gaździna, wysoka, o kształtnych rysach i dziwnie melancholijnych oczach.
Była po prostu niestrudzoną w okazywaniu
gościnności. Sama przybiegała często,
proponując to lub owo, potem przysłała dzieci,
które wpadały z ciekawymi buziami, by zapytać jeszcze, czy nie trzeba czego, lub by przynieść jeszcze więcej drew do pieca. Byłem
strasznie zmęczony po nieprzespanej nocy,
więc nużyła mnie nawet trochę ta nadzwyczajna gościnność. Gdy dałem wkrótce rozkaz
do wymarszu, gaździna płakała rzewnymi łzami, patrząc swymi melancholijnymi oczami na
odchodzące wojsko. Przypuszczałem, że obawia się ona nadejścia Moskali po naszym
wyjściu i począłem ją uspokajać. Wtedy
odpowiedziała mi: „Biedne wy wojoki polskie!
Tego płaczę.”
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Nie chciała wziąć ani grosza za gościnę,
nawet gdym chciał to zrobić pod pozorem
zostawienia pieniędzy na cukierki dla dzieci.
Dotąd za te serdeczne łzy tej Podhalanki czuję
szczerą wdzięczność, a do całego Podhala
ogromną sympatię za to odczucie Ojczyzny,
które tam miałem.”*
Ta płacząca gaździna to Kunegunda z Moczarów-Bolisęga, jej mąż Stanisław Bolisęga mieszkańcy Chyszówek na osiedlu Jony. To
w ich domu stanął kwaterą Józef Piłsudski. Ile
mieli dzieci, o których wspomina autor książki
„Moje pierwsze boje”, niestety, nie zdołałem
się dowiedzieć. Wiem natomiast, że Wojciech
Bolisęga, z którym przeprowadzaliśmy
rozmowę, to ich syn - urodzony 22.06.1896 r.,
a zmarły 30.10.1981 r.

Wracając do książki Piłsudskiego należy
podkreślić jego wdzięczność ujętą w tak
pięknych słowach dla „płaczącej gaździny” i jej
rodziny, a także pochwałę dla całego społeczeństwa Podhala i tą sympatię, jaką obdarzył
ten lud za miłość do Ojczyzny i ofiarność dla
niej.
Ja ponadto znalazłem tam potwierdzenie
tego, co opowiadał nam pan Wojciech
Bolisęga. W słowach jego nie było ani krzty
przesady. Więcej! To, co robili jego rodzice i on
sam, starał się przekazać jako coś zupełnie
naturalnego, zwyczajnego. Bez cienia chęci
wyróżnienia się. Ot, zwykły obowiązek. I oby
wszyscy byli tacy, a przynajmniej większość.
staw
* Józef Piłsudski: Moje pierwsze boje,
Wydawnictwo Łódzkie,1988.

ARTYSTYCZNE PREZENTACJE

TWÓRCÓW GMINY TYMBARK
Otwarcie ekspozycji Prac Twórców (lipiec
/sierpień 2005 staraniem Towarzystwa
Miłośników Tymbarku) Gminy Tymbark
miało na celu pokazanie wycinka pasji
artystycznych jej mieszkańców. Planując
wystawę nie zawęziliśmy jej ram do wybranych form twórczości, reguł, czy autorów. Stąd na wystawie spotkamy obrazy,
rzeźby, fotografie, ceramikę i haft artystyczny. Zapewne nie do wszystkich twórców udało nam się dotrzeć, ale krótki okres,
jaki mieliśmy do przygotowania wystawy
i ograniczona powierzchnia wystawy
uniemożliwiła pokazanie wszystkiego co
tworzą nasi mieszkańcy. Wspólnym mianownikiem autorów prezentowanych prac
jest poszukiwanie piękna, poszukiwanie
prawdy, czuć w nich radość tworzenia
połączoną z pasją i pracowitością. Widać
nie tylko talent, zauroczenie osobami,
przedmiotami ale również świat wyobraźni
twórcy.
Zorganizowanie wystawy było możliwe
dzięki uprzejmości Ks. Proboszcza
Edwarda Nylca oraz wsparciu finansowemu sponsorów: Romana Pasyka, Wojciecha Miśkowca, Stanisława Poczynka Bank Spółdzielczy i Roberta Kałużnego.

Antoni Filipiak - rzeźba
„Pochodzę z Tymbarku, obecnie mieszkam
w Piekiełku gmina Tymbark. Z zawodu
jestem stolarzem, a w wolnym czasie zajmuję się rzeźbą. Już od najmłodszych lat
próbowałem coś robić w drewnie. Pierwsze
moje rzeźby to ptaszki. Niestety nie zachował się z nich ani jeden. W późniejszym
okresie próbowałem tworzyć w glinie, a
obecnie pracuję tylko w drewnie lipowym.”
Marta Piętoń - malarstwo, ceramika
Urodziła się w Tymbarku. W1980 r.
ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Matejki w nowym Wiśniczu
w specjalności Ceramika.
Po skończeniu szkoły Pracowała w ośrodku kultury w Mszanie Dolnej jako instruktor K.O. - plastyk. Następnie w Muzeum
w Limanowej jako konserwator eksponatów muzealnych. Obecnie pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej
jako instruktor terapii zajęciowej.
Maria Magdalena Plata - fotografia
Studentka IV r. rytmiki Akademii Muzycznej w Katowicach. Obok muzyki i tańca
jej pasją są wędrówki górskie. Motywem
stale powracającym na jej wakacyjnych
szlakach są ukraińskie połoniny i alpejskie
szczyty.
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Jan Juszczyk - rzeźba (1937-1999 r)
Urodził się w Żegocinie. Po ukończeniu
szkoły powszechnej uczył się stolarstwa
i uzyskał uprawnienia czeladnika. Najchętniej wykonywał meble, ale już wtedy zaczął
rzeźbić płaskorzeźby i figury w drewnie,
głównie o treści religijnej. Wytwory jego
nieprzeciętnego talentu zdobią liczne
kościoły i mieszkania prywatne. Znajdują
się nawet poza granicami kraju. Wykonał
kilka dużych form na zamówienie kościołów
m.in. do kaplicy cmentarza w Licheniu Matkę Bożą Niepokalaną, dla Kurii Tarnowskiej „Postać Bł. Karoliny Kuzki”.
Kamil Piętak - fotografia
Urodził się w1985 r Mieszka w Tymbarku, jest studentem drugiego roku informatyki na AGH w Krakowie.
Zainteresowania: turystyka górska,
harcerstwo i fotografia.
Waldemar Piętoń - rzemiosło
Urodził się w Tymbarku. Z zawodu jest
stolarzem. Zarażony działalnością plastyczną swoich sióstr Marty i Wiesławy, postanowił spróbować swoich sił w twórczości,
czego efektem są prace prezentowane na
wystawie.
Wiesława Frączek (Piętoń) - malarstwo
Urodziła się i mieszka w Tymbarku.
Absolwentka Państwowego Liceum sztuk
Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem specjalność Meblarstwo artystyczne.
Pracowała jako dekorator wystaw w RSZZ
W Limanowej i w SP-ni Pracy „Meblomet”
w Mszanie Dolnej jako konstruktor - plastyk. W pracach plastycznych fascynuje się
przede wszystkim kolorem i formą.
Adam Kapturkiewicz - fotografia
Ukończył kierunek Górnictwa i Geologii
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest prezesem Speleoklubu Beskidzkiego. Współpracuje z Głosem Tymbarku, biuletynem klubowym Jaskinie Beskidzkie, kilka jego zdjęć ukazało się w kwartalniku Jaskinie.
Mieczysław Kordeczka - stolarka
artystyczna
Zamieszkały w Tymbarku. Zawodowo
zajmuje się stolarką artystyczną. Wykonał
miedzy innymi wystrój ołtarza do kościoła
w Tarczynie na Ukrainie i tron dla Jana
Pawła II na uroczystość kanonizacji bł. Kingi w Starym Sączu (1999).

Sabina Kulig - haft
„Mam 36 lat. Pochodzę z Tymbarku a
obecnie mieszkam z mężem i trójką dzieci
w Piekiełku gmina Tymbark. Z wykształcenia jestem technikiem ekonomii, obecnie
przebywam na urlopie wychowawczym.
Zaczęłam swoją przygodę z igłą sześć lat
temu. Wyszywam haftem krzyżykowym
małe i duże obrazy, którymi czasami obdarowywuję rodzinę i znajomych.
W swym dorobku mam dużo motywów
kwiatowych, pejzaże, zwierzęta, postacie.
Tworzę również hafty inspirowane obrazami wybitnych malarzy.”
Joanna Tokarczyk - malarstwo
Urodziła się w 1977 r. w Limanowej.
Mieszka w Tymbarku. Edukację artystyczną rozpoczęła w Państwowym Liceum
Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Ukończyła studia na Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Na wystawie prezentowała prace
malarskie, rysunkowe i fotografie, tematycznie związane z człowiekiem i jego wewnętrznymi przeżyciami. Inspiracji szuka w
życiu codziennym, ale metafizyka i baśnie
również mają duży wpływ na jej twórczość.
Kazimierz Pluta - malarstwo
Urodzony w roku 1941 r. w Emilianowie.
Absolwent Technikum Przemysłu Leśnego
w Żywcu. Amatorsko maluje od najmłodszych lat. Zafascynowany przyrodą,
najchętniej tworzy pejzaże o tematyce
przyrodniczej, podejmuje tematy związane
z myślistwem, sięga także po tematy
religijne, a jego obrazy znalazły swoje miejsce w kościołach w Bobowej, Siedliskach,
Krakowie oraz w Podłopieniu (freski).
Ryszard Sobczak - fotografia
Zamieszkały w Tymbarku. Jego motto to
„Zatrzymać w oka mgnieniu piękno
Matki Natury”
Jan Plata - rysunek
Absolwent wydziału MatematycznoFizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Interesuje się filozofią, teologią. Na wystawie prezentował rysunki z cyklu „Psalmy”.
Jego prace oscylują w kierunku mistycyzującego abstrakcjonizmu. Rysuje dla „Głosu
Tymbarku”.
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Historia i fajka...
W 1944 roku w Gorcach rozbił się amerykański
bombowiec Liberator. Wczoraj na miejsce
katastrofy przybyło dwóch ocalałych członków
załogi. 18 grudnia 1944 roku bombowiec Liberator
B-24 „California Rocket” z 10-osobową załogą na
pokładzie wystartował z Włoch, by zrzucić bomby
nad niemiecką fabryką w Oświęcimiu. Zanim dotarł
do celu został ostrzelany z artylerii przeciwlotniczej.
Pilot skierował samolot na wschód - miał nadzieję,
że doleci do baz sowieckich. Nad Gorcami ostatni
z silników przestał pracować. Zanim samolot roztrzaskał się na stokach Gorca, 9 członków załogi
ewakuowało się. Pilot nie zdążył wyskoczyć.

Ocalałym z katastrofy Amerykanom pomogła
ludność z Ochotnicy oraz partyzanci IV Batalionu
„Nowy Targ” I Pułku Strzelców Podhalańskich AK.
Wczoraj drugi pilot Spencer Felt i nawigator Tadeusz Dejewski (polskiego pochodzenia) złożyli
kwiaty pod pomnikiem, w który wmontowano
szczątki roztrzaskanego Liberatora. Podczas
uroczystości odczytano list od premiera Jerzego
Buzka: - Norwid napisał; „przeszłość to dziś, tylko
cokolwiek dalej”. Wydarzenia, które rozegrały się
prawie 60 lat temu w Gorcach nie są dla nas
odległe. Katastrofa Libearatora to jeden z przykładów sojuszniczych tradycji, jakie łączą Polskę
i Stany Zjednoczone. (ASz)
Z wycinkiem ze starej gazety, zawierającym
powyższy tekst, zgłosił się do redakcji GT,
pragnący zachować anonimowość mieszkaniec
Tymbarku z następującym opowiadaniem: Przeczytałem w ostatnim numerze Głosu Tymbarku
artykuł pt. „Prywatne muzeum”, w którym opisano

Zenona Duchnika i jego muzealne zbiory. Otóż
w czasie moich wędrówek po Beskidzie Wyspowym i Gorcach, w pewnym domu, w którym się na
chwilę zatrzymałem, rozwinęła się rozmowa na temat historii tych ziem, historii okresu II wojny
światowej i historii tej najnowszej. W pewnym
momencie gospodyni przyniosła drewniane pudełko i wyjęła stamtąd wycinek z gazety sprzed
kilku lat, przeczytała na głos o wizycie amerykańskich lotników, a następnie wyjęła z pudełka fragmenty fajki i powiedziała: Mój dziadek w czasie
wojny przechowywał u siebie jednego z członków
tej zestrzelonej załogi. Na pożegnanie i podziękowanie za gościnę lotnik podarował dziadkowi tą
fajkę. Widzę, że pan zajmuje się trochę historią to
niech pan tą fajkę weźmie i zrobi z niej jakiś użytek
u mnie dzieci mogą ją całkiem zniszczyć. A ja, gdy
przeczytałem o naszym miejscowym pasjonaciemuzealniku postanowiłem przekazać resztki tej
fajki razem z wycinkiem z gazety do muzeum pana
Duchnika. Myślę, że u niego jeszcze wielu ludzi
obejrzy ją i wysłucha opowieści o minionych latach.
Tyle opowieści. Przyznacie Państwo, że
historia godna druku. Oczywiście fajkę obfotografowałem i przekazałem wraz z wycinkiem prasowym panu Duchnikowi. Ten, gdy usłyszał tą historię, przypomniał sobie, że w jego archiwum leży
fotografia pomnika ze szczątkami Liberatora,
umieszczonego przy szlaku turystycznym.
Postanowiłem poinformować Państwa o tej historii
w krótkim artykuliku, zamieszczając zdjęcie pomnika i tych ocalonych fragmentów fajki. Miałem tylko
jeden kłopot: jak te części fajki były ze sobą
złożone? Mam prośbę do szanownych Czytelników
znających się na
fajkach o informację:
czy te fragmenty tak
mają być złożone jak
na zdjęciu? A może
inaczej?
Adam O.
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bądź swoim lekarzem

Grypa
Zakażenie wirusami grypy
występuje w
Polsce cyklicznie, wywołując
szczyt zachorowań
w okresie od stycznia do
marca każdego roku. W ostatnich latach
corocznie odnotowuje się w Polsce około 0,5
do 2,5 mln przypadków zachorowań na grypę
lub zakażeń grypopodobnych. Szczepieniom
ochronnym poddaje się ponad 10% społeczeństwa.
Grypa znajduje się w centrum uwagi epidemiologów i specjalistów z dziedziny zdrowia
publicznego ze względu na światowy zasięg,
dużą liczbę osób zakażonych oraz ryzyko
epidemii. W XX wieku wystąpiły trzy epidemie grypy o światowym zasięgu (tzw.
pandemie) w latach 1918-20, 1957-58 i 196870, stając się przyczyną śmierci co najmniej 25
milionów ludzi. Typowe zachorowanie na
grypę u ludzi wywołują wirusy z gatunków
Influenza typ A, B lub C. Wirusy grypy
różnicuje się na podstawie dwóch głównych
antygenów, tj. hemaglutyniny oraz neuramindazy. Znamy 15 podtypów hemaglutyniny
oraz 9 podtypów neuramindazy, z których
odpowiednio trzy (H1, H2, H3) oraz dwa (N1
i N2) występują powszechnie u ludzi. Z klinicznego punktu widzenia najważniejsze są zakażenia wywołane przez szczepy typu A. Ich
naturalnym rezerwuarem są ludzie chorzy.
W sezonie zimowym znacznie wzrasta we
wszystkich grupach wiekowych częstość
występowania zakażeń wirusowych układu
oddechowego. Mogą być one wywołane przez
różne wirusy. Przebieg tych zakażeń może być
bardzo zbliżony do zachorowań na grypę.
Z tego względu zakażenia te są określane jako
tzw. zakażenia grypopodobne. Odróżnienie,
wyłącznie na podstawie objawów klinicznych,
czynnika etiologicznego tych zakażeń jest

w praktyce niemożliwe, co nie tylko utrudnia
postępowanie terapeutyczne, ale powoduje
utratę zaufania do programów profilaktycznych. Szczepienie przeciw grypie chroni tylko
przed trzema typami wirusów zawartymi
w szczepionce, natomiast nie ma wpływu na
inne wirusy odpowiedzialne za zakażenie
układu oddechowego.
Najbardziej narażone na zachorowania
i powikłania zakażeń wirusami grypy są dzieci
oraz osoby w podeszłym wieku. Objawy grypy
to pojawienie się gorączki - zwykle powyżej
38ºC, dreszcze, kaszel, ból głowy i mięśni oraz
ogólne osłabienie. Objawy te trwają około 4-5
dni z wyjątkiem dzieci młodszych oraz ludzi
leczonych przeciwnowotworowo. W czasie
grypy mogą występować powikłania takie jak:
ostre zapalenie oskrzeli, bakteryjne zapalenie
płuc, zapalenie ucha środkowego lub zatok,
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
W rzadkich przypadkach w przebiegu grypy
może wystąpić zapalenie mięśnia sercowego.
U bardzo małych dzieci objawy mogą być
zbliżone do posocznicy, z gorączką septyczną
i z drgawkami.
W przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie wirusem grypy najistotniejsze znaczenie ma szybkie postawienie
rozpoznania, co umożliwia właściwe postępowanie terapeutyczne oraz eliminuje niepotrzebne zlecanie dodatkowych badań oraz
leków, w tym antybiotyków. Najskuteczniejszą metodą wykorzystywaną w zwalczaniu
grypy jest uodpornienie organizmu poprzez
regularne, coroczne szczepienia ochronne.
Skuteczność szczepień w zapobieganiu
zachorowań na grypę jest różna, w zależności
od szczepionej populacji. Szczepienia powinny być prowadzone przed okresem
występowania zwiększonej liczby zachorowań, który w Polsce przypada na okres od
listopada do marca. Wskazania do szczepień
obejmują osoby, które szczególnie powinny
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chronić się przed grypą z powodu ryzyka
ciężkich powikłań.
W OBRONIE SERCA
Choroby układu krążenia, to jeden z największych problemów współczesnej medycyny. Są najczęstszą przyczyną umieralności
na świecie. Polska jest zaliczana do grupy
krajów wysokiego ryzyka zawału serca, który podobnie jak choroba wieńcowa lub udar
mózgu - coraz częściej dotyka także ludzi
młodych.
Podłożem zawału serca jest miażdżyca tętnic, wywołana czynnikiem zapalno-immunologicznym a nie, jak poprzednio uważano,
odkładaniem się złogów cholesterolu. Wśród
czynników ryzyka miażdżycy, na które nie
możemy mieć wpływu, są: wiek, płeć, skłonności genetyczne. U mężczyzn miażdżyca,
a w jej następstwie zawał serca, pojawia się we
wczesnym okresie życia. Kobiety natomiast
chorują później, ale choroba ma u nich specyficzny przebieg - trudniej ją rozpoznać i leczyć.
Przyczyny dające się wyeliminować, to palenie papierosów, nadwaga i otyłość, brak ruchu i wysiłku fizycznego, stres, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe (wysoki poziom cholesterolu).
Niekorzystne działanie tych czynników
możemy odwrócić podejmując np. decyzję
o zmianie trybu życia. Bez naszego wsparcia
lekarzowi trudno jest powstrzymać proces
chorobowy za pomocą samych preparatów

farmaceutycznych. Powinniśmy sobie uświadomić, że od nas samych w znacznej mierze
uzależniona jest profilaktyka, jak i terapia.
Szeroko propagowane są dziś rozmaite akcje
związane ze zdrowym stylem życia, w Polsce
niestety wciąż mało popularne. Wielu młodych
ludzi pali papierosy, ma nadwagę lub cierpi
wręcz na otyłość, co m.in. sprawia, że granica
wieku osób zagrożonych zawałem serca obniża się. Jest to bardzo niepokojące zjawisko,
gdyż wkrótce może u nas dojść do takiej
sytuacji, jaka jest np. w USA, gdzie panuje
epidemia cukrzycy i miażdżycy. Ponad 50%
zawałów serca pojawia się niespodziewanie u
ludzi, którzy wcześniej nie mieli żadnych
dolegliwości ze strony serca - ta grupa pacjentów nie zgłasza się do kardiologa. Tymczasem metody diagnostyczne, jakimi dysponuje
współczesna medycyna, pozwalają ustalić
stopień ryzyka bardzo wcześnie, przy braku
jakichkolwiek symptomów. Do arsenału metod diagnostycznych wprowadzono niedawno
dwie metody: kardiologiczny rezonans magnetyczny i wielonarządową, spiralną tomografię komputerową. Ta druga metoda pozwala
w sposób nieinwazyjny na szybkie stwierdzenie, jaki jest stan tętnic (ocena ilości zwapnienia) wieńcowych i naczyń. Badanie wykonuje
się w warunkach ambulatoryjnych, pacjent nie
musi przebywać w szpitalu.
spec. chorób wewnętrznych Daniel Nagły

Wspomnienia z pielgrzymki do Kolonii na Światowe Dni Młodzieży
Światowe Dni Młodzieży w Kolonii zaplanowane były jeszcze przez Ojca Świętego Jana
Pawła II. Po śmierci „naszego” Papieża udział
w nim zapowiedział jego następca Benedykt
XVI.
Do Kolonii wybrałam się ze swoją przyjaciółką Agnieszką Purchałą wraz z pięćdziesięcioosobową grupą młodzieży z Limanowej,
pod opieką ks. Jerzego Janeczka. Wyjazd poprzedziły całoroczne przygotowania: katechezy,
modlitwy i czuwania organizowane dla chcących
wyjechać do Koloni przez katechetów z Limanowej.
Wszystkie grupy z całego świata (około 200
państw) miały zapewnioną opiekę jednej z tamtejszych diecezji (w naszym przypadku była to

Grupa limanowska wraz z organizatorami ze strony niemieckiej
na tle kościoła katolickiego w Kassel. Na drugim planie widoczny
emblemat Światowych Dni Młodzieży 2005 r.
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diecezja Fulda). Każdy z nas otrzymał granatowo-niebieski plecak z symbolami światowych
spotkań oraz różne materiały związane z Dniami.
Nasza grupa mieszkała w Kassel. Byliśmy przyjmowani przez rodziny katolickie, ale też i przez
protestanckie. Wszędzie witano nas bardzo serdecznie. Zwiedzaliśmy kościoły, świątynie różnych wyznań. W jednym z kościołów wspólnie
odmówiliśmy modlitwę znaną ze spotkań
w Taizè (przez cały czas obecny był duch brata
Rogera).
W trzecim dniu pobytu w Kassel, a była to
sobota, zwiedzaliśmy miasto razem z rodzinami,
u których mieszkaliśmy. Był to bardzo sympatyczny okres pobytu w Niemczech. Rodziny
opiekowały się nami, zapewniały wyżywienie,
dach nad głową i pomagały ciekawie spędzić
czas dzielący od spotkania z papieżem w Kolonii. Na koniec obdarowani zostaliśmy drobnymi
upominkami. Podczas zwiedzania poznaliśmy
wiele organizacji charytatywnych. W niedzielę
pojechaliśmy do Fuldy, gdzie zebrały się wszystkie grupy rozlokowane po całej diecezji. Odbył
się tam wielki festiwal modlitewno-muzyczny,
poprzedzający przyjazd Ojca Świętego.
W poniedziałek byliśmy już w Kolonii,
a nasza grupa zamieszkała u niemieckiej rodziny
w Remscheid.
Przed południem uczestniczyliśmy we mszy
św., a później w katechezach. Jebną z nich wygłosił abp J. Życiński. Korzystając z wolnych
chwil zwiedziliśmy Bonn i Dusseldorf. Tam
również panowała atmosfera Światowych Dni,
odbywały się festiwale muzyczne. Można było
dowiedzieć się wiele o żywotach świętych, między innymi: św. Benedykta, św. Franciszka
z Asyżu, św. Teresy z Avile, św. Ignacego Loyoli,
św. Karola Boromeusza oraz współczesnych:
Maksymiliana Kolbego, Edyty Stein, Matki
Teresy i Ojca Pio.

W oczekiwaniu na przyjazd Papieża.

Tak upłynęło kolejnych kilka dni i w czwartek powitaliśmy Ojca Świętego Benedykta XVI,
który płynąc statkiem po Renie błogosławił
wszystkie grupy. Wieczorem odbył się przy kolońskiej katedrze apel, w czasie którego modliliśmy się za śp. Ojca św. Jana Pawła II i jego
szybką beatyfikację. Panowała podniosła, ale też
pełna radości atmosfera. Każda grupa mogła
kolejno wejść do katedry, w której - jak głosi
tradycja - spoczywają relikwie „Trzech Króli”.
Opodal, w centralnej części parku sąsiadującego
z katedrą, blisko stu księży spowiadało pielgrzymów i udzielało komunii św., będącej przygotowaniem do niedzielnej Mszy św.
Po tygodniowym pobycie, w sobotę po rannej Mszy św. pojechaliśmy na Marienfeld. Autobusy nie dojeżdżały na samo miejsce, więc musieliśmy pieszo przebyć 14 kilometrów. Staliśmy
w jednym z sektorów znajdujących stosunkowo
blisko ołtarza.
Tuż przed godziną 21 przybył Ojciec Święty.
Przejeżdżając przez sektory witał się z pielgrzymami. Tego wieczoru poświęcił także nowy
dzwon nadając mu imię: Jan Paweł II. Potem
nastąpiło czuwanie do północy, w czasie którego
słyszeliśmy również polskie pieśni. Po północy
następowało z wolna wyciszenie.
Nazajutrz, już od wczesnego rana, rozpoczęliśmy modlitwy, w czasie których składaliśmy
hołd Chrystusowi w Eucharystii. O godzinie 10
rozpoczęła się Msza św., transmitowana w czterech językach do 250 państw świata. Każdy z nas
miał na uszach słuchawki, przez które słyszeliśmy swój ojczysty język. Przedstawiciele poszczególnych nacji odczytywali różne fragmenty
modlitw.
W homilii papież Benedykt XVI zwrócił się
do nas z gorącym apelem, byśmy nie ulegali
fałszywym i przelotnym modom, odrzucili pokusy konsumpcyjnego życia i oddawali cześć
prawdziwemu Bogu, który jest skałą, a na której
możemy zbudować lepszą przyszłość - świat bez
przemocy i ucisku. Wskazówki dla siebie powinniśmy szukać w życiorysach współczesnych
świętych, którzy bez zastrzeżeń oddali się Bogu.
Po zakończeniu tej podniosłej uroczystości
młodzież świętowała jeszcze do godzin
wieczornych. Z Kolonii wyjechaliśmy około 21.
Pielgrzymka ta pozostawiła w nas piękne,
niezatarte wspomnienia. Cieszę się, że wzięłam
w niej udział, bo następna taka uroczystość
gromadząca młodzież z całego świata odbędzie
się w Australii i myślę, że niewielu Polaków
będzie stać na taki wyjazd.
Anna Sowa Tymbark 3.10.05 r.
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Już od dłuższego czasu dwoje członków Towarzystwa Miłośników Tymbarku,
Leokadia Kawula i Stanisław Wcisło, większość swojego wolnego czasu poświęca na
opracowywanie i katologowanie zbiorów archiwalnych tymbarskiej parafii. Naprzeciw kancelarii parafialnej, ks. Proboszcz wygospodarował pomieszczenie, umeblował
je z przeznaczeniem na archiwum i bibliotekę parafialną. Wizyta w tym pomieszczeniu przenosi odwiedzających w historię tą bliższą i tą dalszą. Przecież naskładało się
dokumentów przez te paręset lat. Prezentujemy Państwu kilka „rodzynków ” z archiwum w postaci tekstów i fotek:

Szanowna Redakcyo!
My niżej podpisani upraszamy szanownej
Redakcyi, aby była tak łaskawa donieść naszym
rodakom, o powodzeniu naszym w Texas w Ameryce! A ta rzecz się tak ma:

Wielebny ksiądz Feliks Orzechowski zostając tu
w Texas od czasu powstania jako misyonarz; lecz
nie mając stałego utrzymania wybudował z desek
mały kościółek przez powały, a lichą chatke dał mu
Amerykanin do mieszkania. Ażeby swój stan
polepszyć rozpisał listy do Prus i Galicyi, ażeby się
Polacy zjeżdżali do Texas, bo tutaj mogą wielkie
majątki porobić; o czem ciągle zapewniał biorąc
Pana Boga za świadka. Po przeczytaniu tychże

listów, mówił każdy, że jako ksiądz przecieby
kłmastw nie pisał. Najsamprzód Kasper Szybist
z Galicyi, obywatel miasta Brzostka, wystawił swą
realność, którą odziedziczył po swych rodzicach
na publiczną licytacyę i biorąc za nią 2,500 zł.
namówił kilka familij z sobą i odjechał do Ameryki,
dnia 8 maja 1872 r. Po dwumiesięcznej żegludze
morskiej dostał się do Nowego Jorku, dalej po
drugich dwóch miesiącach dostał się do Texas
parafii W.X.Feliksa Orzechowskiego. Z przybycia
jego ksiądz był bardzo zadowolony, bo przywiózł
z sobą jeszcze 600 tal., które w przeciągu 5
miesięcy stracili na dobre życie. Nareszcie uradzili
pomiędzy sobą: Ksiądz, K.Szybnist i Wojciech
Dzięgielowicz, ażeby pisać po więcej ludzi, którzy
mają realności, aby z pieniądzmi przyjeżdżali do
Texas, bo tu jest ten sam raj, gdzie Adam i Ewa
mieszkali; na takie listy ludzie się wzięli do sprzedaży swoich realności, za jaką bądź cenę pozbawiliśmy się majątku.
Z wiosną tego roku poczęliśmy wyjeżdżać do
tegoż raju, ci którzy byli z miast, to sie umieli
rozmówić po niemiecku to i pieniądze dobrze
pozamieniali, i nas poodjeżdżali. Ale my wieśniacy
to jakeśmy tylko z Oswięcimia wyjechali, to tak
jakby nam kto języki pourzynał; poszliśmy
pieniądze zmieniać, to nam dali wiele im się podobało, bo my nieznali takich pieniędzy, a rozmówić
my się nieumieli. Jakeśmy przyjechali do Nowego
Jorku, to my mówili tylko: „Texas”. Jak nas zaczęli
wozić koleją po Ameryce, to i dwa tygodnie nas
wozili, a my jeno dawali pieniądze, a co się naszych płótnianek naszarpali, nawyśmiewali z nas,
jak my juz nie mieli pieniędzy, tośmy trzęśli głową,
że nie mamy "Noni" dopiero nas zawieźli do księdza Orzechowskiego.
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Spoglądaliśmy pilnie, gdzie ten Raj? gdzie ta
plebania? a tu lasy w około, a plebania przez okna,
wygląda jak kurnik; tu się rozpoczął płacz
i narzekanie kobiet i dzieci naszych. Ksiądz nas
przywitał, ale cóż kiedy nie miał kawałka chleba dla
dzieci naszych, a kupić nie dostanie, bo to w lesie.
Idziemy do naszego kochanego Szybista
i Dzięgielewicza na przywitanie, a tu zastajemy ich
w nędzy, bo zaledwo chlebem z kukurydzy nas
potraktowali, bo tu się nic innego nierodzi oprócz
kukurydzy i bawełny w całym Texas. Jednak
w Galicyi gdyby człowiek miał takie zmartwienie,
toby poszedł do karczmy i wypił parę półkwaterków, nareszcie-bym sobie i zaśpiewał, a tu
nigdzie nie ma karczmy, chyba w mieście toby
dostał wódki, i tak my też zrobili; poszliśmy do
miasta i trochę podpili, zaśpiewaliśmy se po
naszemu, a tu już do aresztu z nami; otóż masz
Amerykę! Idziemy do księdza aby nam poszukał
roboty, a on zaraz wynalazł sągi dębowe rąbać
w lesie. Ale cóż kiedy tu murzyni nago rąbią i tak
gorą znieść niemogą. Pomyślałem sobie: mój
Boże: byłem wójtem w swojej kochanej wsi
Bączali, każdy mi się ukłonił i do karczmy zaprosił,
a tu muszę sągi rąbać; co ja i żona moja niepracowaliśmy nigdy ciężko, bo za wikt to dostał
pracownika u nas. Oj jak bolesno, gdy człowiek
sobie przypomni, jak się to wsadziło żonę na wóz
i tam masła, jaj it.d. pojechało się na jarmark, to się
i poszło do cukierni na hebatę, ciasteczków przedobrych się zjadło, a tu chleb z kukurydzy musimy
jeść. Spędziliśmy parę tygodni o niczem, jeno
o zmartwieniu i płaczu; ale ksiądz nas pocieszał,
że się rozwinie bawełna w sierpniu, to zarobimy
dość pieniędzy; ale cóż ksiądz myślał inaczej,
a Pan Bóg zrządził inaczej; zesłał gąsienice
i w trzech dniach zjadły na kilkadziesiąt mil
bawełnę, nawet księdzu, co miał kilka morgów.
I tak po zarobku. I tak pozostawialiśmy żony
z dziećmi a sami wybraliśmy się w 27 osób
w podróż furmankami szukać sposobu do życia;
ale najgorszy mój nieprzyjaciel bodaj nie jeździł po
drogach w Ameryce. Jadąc dzień drugi i trzeci, ani
wsi, ani miasta nie widać tylko las. Gdzie nocleg?
w lesie - nareszcie i wiktu brakło; niewiele się
namyślając piątej nocy zabiliśmy wieprza w lesie,
skórę odarli i na kijach upiekli, ale cóż kiedy
i o wodę trudno do picia. Dnia 20 września przybyliśmy do miasta Calvert. Tu-by już dostał i chleba
i wódki, ale cóż z takiego miasta, chociaż jest co

kupić, kiedy niema za co. Ale tuśmy dostali roboty
wszyscy u jednego Amerykana obierać bawełnę;
płaca była dosyć dobra i wikt po amerykańsku. Stół
nakryty, ale misek i łyżek drewnianych nie dali, jeno
talerz, nóż i widelec przed każdym. Ci co byli
z miasta, to się najedli jakoś tymi widelcami, ale
my, co który wziął na widelec, nim doniósł do gęby,
to mu spadło na ziemię. I cóż było jeść, jakiś groch
w strąkach gotowany, bo tu nie mają cepów, żeby
wymłócili, i trochę słoniny i kawy. Jeszcze do tego
jakem wyciągnął swój nóż za pasa, to się wyśmiewali Amerykanie, nawet i nasi z miasta, z tego
noża. Pomyślałem sobie, wiele ten nóż wykrajał
gomółek w Galicyi, a tu musi chleb z kukurydzy
krajać. Oj szkoda naszego kochanego barszczu
i ziemniaków, klusek, kapusty - bo się nieraz
i jajecznicy zjadło: a tu dosyć że tego niema, to się
jeszcze z nas naśmiewają.
Jednakowoż tym, którzy są z miasta i umieją
czytać i pisać i rozumią jaką profesyą, to im tu
biedy nie będzie, bo się uczą szwargotać po
tutejszemu, i prędzej im będzie lepiej; ale co my
wieśniacy, to już jak my w Galicyi mało rozumieli, to
też w Ameryce zostaliśmy osłami, bo to ani
człowiek w życiu nie słyszał takiej mowy jak tu
mówią. Mielibyśmy coś wiele do opisania naszym
rodakom o tej Ameryce, ale aż trochę później
opisywać będziemy, bo teraz jeszcze nie mamy
stałego umieszczenia. Prosimy was kochani
Rodacy nie słuchajcie tychże oszustów, bo oni
ciągle piszą listy fałszywe, a lud się zjeżdża
i płacze, a oni się śmieją i mówią tak: stracił ja
majątek, strać i ty. Upamiętajcie się! nie traćcie
swych rodzicielskich prac i realności, niech każdy
trzyma obydwoma rękami majątek, jaki mu Pan
Bóg i rodzice zostawili, bo ziemia polska jest to
ziemia ukochana, bo gdybyśmy mogli stać się
ptakami i przelecieć tę wodę, tobyśmy klęcząc
całowali naszą ojczystą ziemię. Oraz proście i za
nami Pana Boga, aby nas wybawił z ziemi amerykańskiej i raczył na nas się nie gniewać, żeśmy
wzgardzili jego darami, któremi nas obdarzył.
Kończymy nasze wyrazy i żegnając się z wami
kochani Rodacy, bo prędzej się nie zobaczymy aż
na Józefata dolinie.
Calvert, dnia 10 grudnia 1873.
Jan Kaszycki, dawny wójt w Bączali,
+Michał Cholewiak z Opacianki,
+Jędrzej Strugała z Bączali
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Copia pro Memoria (1787)

Granic opisanie
Które mocą rozporządzenia przes:
Ces.Kroll. Urbaryalney Kommisyi
przyobchodzeniu i oznaczeniu Granic
Państwa Tymbarskiego, Miasteczka Tymbarku z poprzedzającym jednomyślnym
wszystkim w około Graniczących Osiadłości, a mianowicie swych Gruntowych
Zwierzchności Dziedzicznych, tudzież
Miejskiej Starszyzny pod dniem dzisiejszym w sposób następujący do skutku

przyprowadzone zostało. Na Południe
Miasteczko Tymbark Graniczy Częścią
z Wsiami Koszary, Zamieście i Słopnice na
Wschód, Jasna Wieś i Góry, na Zachód
Słońca, Piekiełko leży na Północ.
Dzierżawa Państwa tego oraz specjalny
pełnomocny Plenipotent, chcąc Imieniem
Stefana Dembowskiego, Starosty Tymbarskiego nakazanie od Komisji Urbaryalnej opisanie Granic jak najzupełniej
uskutecznić, a tam samym Państwa tego
Granice w Potomne czasy zabezpieczyć,
rekwirował całego około stykającego się
Somsiedztwa aby na ten Akt przez Urzędowny nakaz Opisanie Graniczne Właściciele dziedziczni lub jakimkolwiek będą
Tytułem prawdziwi Possessorowie, albo
też specjalni pełnomocnicy wraz z Miejską
Starszyzną, mianowicie z ludźmi okoliczności Granic dobrze znajomemi. Akt
ten wzajemny także y dla nich
wzajemny podobniesz uczynności
na Grunt Miejski Tymbarski przybydź nie odmówili, jako też
i wprawdzie () wyrażonych Wsiach
po Granicznych na dzień dzisiejszy
osobiście zgromadzili się.
Do Granic Miejskich Tymbarskich
Wieś Koszary, Wieś Słopnice, Wieś
Zamieście, Wieś Jasna i Góry Wieś
Piekiełko.
Hilary Szymon Dzięciolowski
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Absolwenci Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku w roku szk.2004/2005
Kl. V Technikum Ekonomicznego
1. Burdek Justyna
2. Ceglarz Rafał
3. Figura Andrzej
4. Foszczyńska Aneta
5. Hojda Monika
6. Kaim Agnieszka
7. Kordeczka Urszula
8. Kubowicz Beata
9. Leśniak Agnieszka
10. Ligas Jacek
11. Łaciak Agata
12. Łazarczyk Wojciech
13. Marek Karol
14. Michałek Marcin
15. Moskal Małgorzata
16. Pazdan Marta
17. Pazdan Jolanta
18. Plebankiewicz Marta
19. Sewiło Ewa
20. Smoter Elżbieta
21. Sułkowska Monika
22. Szpilka Katarzyna
23. Żabówka Janusz
wych. mgr Marta Olszewska
Kl. III LO „a”
1. Adamczyk Iwona
2. Chochół Andrzej
3. Czaja Marzena
4. Cuper Arkadiusz
5. Czernek Bogusław
6. Duda Tomasz
7. Fitrzyk Adriana
8. Foszczyńska Agnieszka
9. Kalemba Michał
10. Kuc Teresa
11. Opioła Sławomir
12. Palka Agata
13. Patela Iwona
14. Pazdan Michał
15. Poręba Łukasz
16. Ryś Jakub
17. Sowa Helena
18. Sroka Krzysztof
19. Steczowicz Monika
20. Śliwa Jan
21. Tomaszewska Wioleta
22. Wątor Jakub
wych. mgr Dorota Dunikowska

Kl. III LO „b”
1. Baran Artur
2. Bugajska Dorota
3. Butas Krzysztof
4. Cudek Anna
5. Drożdż Mateusz
6. Filipowicz Dariusz
7. Kasprzak Karolina
8. Kowalczyk Dariusz
9. Marszałek Rafał
10. Maślanka Kamila
11. Mroczek Celina
12. Opoka Piotr
13. Piksa Edyta
14. Ryż Mirosław
15. Smoleń Adam
16. Sobańska Ewa
17. Stęplewski Arkadiusz
18. Trzeciak Beata
19. Zachwieja Dominik
20. Zborowski Mariusz
21. Ziemianin Lucyna
22. Żur Agnieszka
wych. mgr Grzegorz Dziadoń
Kl. III LO „c”
1. Bednarski Piotr
2. Duda Jakub
3. Dulik Krzysztof
4. Garpiel Piotr
5. Gibes Angelika
6. Głuch Monika
7. Górska Anna
8. Kania Mariola
9. Kornaga Renata
10. Kozielska Katarzyna
11. Kutwa Zbigniew
12. Leś Marcin
13. Lesniak Michał
14. Łaszczyk Bartłomiej
15. Matuła Mariusz
16. Serafin Grzegorz
17. Wilk Łukasz
18. Zaryczny Grzegorz
19. Zborowski Piotr
wych. mgr Zdzisława Odziomek
opracowała Halina Jurek
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Jakżem downo już nie pisoł do Głosu
Tymbarku! Przez jakisik cas mie nie było, a tu się
tyle narobiuło, ze aze trudno wylicyć. Po piyrse
to się zaczyła budować wielko hala sportowo.
Nic ino przyklasnonć. Jak już będzie gotowo to
zapewne kolejki bedom się ustawiać z tyk, co
bedom se chcieli poskokać i do góry i na boki nie bedom musieli wyjyzdzać do somsiednich
wiosek, gdzie takie hale już downo stojom i jesce
som czynne. Zreśtom kultura fizycno jest
straśnie wożno, tak jak i inne kultury, któryk u
nos na codziyń brakuje i to na nojwyzsych
sceblach władzy. Bo cymze jak nie chamstwym
jest powtorzanie róznych bajów gdzie się ino do i
cy kto kce, cy nie kce słuchać. Ale to, to juz jest
choroba i to wcale nie letko, niek se z tym radzi
wysoko Rada i Wyborcy.
Po drugie, to powstoł piynkny trotuar aze do
Szkoły Podstawowyj, wreście się Gmina zdobyła
na takom porzondnom inwestycje. Ino tak se
myśle, cy poprawiły się przez to warunki dojścio
dziecisków do tyj Szkoły? Cheba nie za bardzo,
bo ani nie jest szyrszy tyn chodnik, tyz przy
ruchliwyj drodze, a jesce narobili takik
głymbokich wjazdów do domów, to se mozno
nogi połomać… za to gdzie indziyj władza
kozała takie wjazdy łozpieprzyć i aze sapie ze
zadowolynia. Chocioz z tymi trotuarami to cheba
łobecnie jakosik moda. Bo wszyndzie, i w Jodłowniku, i w Limanowyj i Słopnicach i wszyndzie jak się jedzie, to widać nowe trotuary majom te wójty biydnom wyobraźnie. Cy nic
innego się nie już do wymyślić? A na Zomieściu
to ludziska dalyj chodzom po błocie i przy
straśnie niebezpiecznyj drodze….
A tu słysze przez radyjo, ze w Brukseli
Parlamynt Europejski umieścił Polske pośród
krajów winiarskich, cyli takik, w któryk się robi
duzo wina. Co prowda tego nijak nie widać na
zodnych płotańcówkach ani dyskotekak, bo
wszyćkie chopy po stokroć wolom wóde, ale fakt
jes faktym. I co? W Tymbarku przestali

produkować wino, chocioż były nie same
patykiem pisane, ale tyz całkiym dobre i ludziska
nawet z daleka przyjyżdżali coby kupować te
litrowe wina w sklepie, co go nazywali firmowym. No ale jaki to beł sklep firmowy, co w nim
wszyćko było drozse niźli gdzie indzij. I wino by
sło teroz, ale nima winiarni, a fachowcy się
rozpiórgali po świecie…
Przed świyntami znalozłem w jednym sklepie takie dwie barz kolorowe kartki a na nich…
oryndzie tymbarskiego wójta do miyszkańców
gminy. Juz na samym wstympie poinformowoł,
ze „…pożegnamy Stary Rok 2005, a tym samym
przywitamy Nowy Rok 2006”. Jes to straśnie
epokowe łodkrycie i świadcy albo o wysokiyj
przenikliwości i intyligencyi nasygo Pryncypała,
albo o tym, ze mo gdziesik jakiesik tajne źródła
informacyi. Jo myśle, że mo miyjsce tyn drugi
przypodek, bo przecie co troche to gdziesik
wyjyżdżo, nawet do Unii Europejskiyj i stamtąd
przywozi takie przerózne wiadomości. Tym
bardziyj, ze w nastypnych czyściach oryndzio,
niczym bystrooki łorzeł, łodkrywo przed
tymbarcokami wizyje straśliwych kataklizmów
na całym świecie w łogólności, a w Tymbarku
w szczególności. Tymbark mo się zawalić bez to
łosuwisko pod kościołem, bo „…w wyniku dokonania 20 odwiertów geologicznych… odkryto
tzw. flisz…, czyli …„kacze mydło”. Jo już nie
wiym, cy trza było łodkrywać to „kacze mydło”
właśnie teroz, gdy nastympuje zmiana władzy
w Polsce? To może dawać duzo do myślynio, ze
wszyćko się zwolo na tyn „kaczy drób”. No,
cheba, ze to jest sposób na podlizanie się nowyj
władzy. Ale musimy być dobryj myśli. Ludzie,
przecie jak momy takiygo wójta, to te wszyćkie
strachy som na lachy. Łon se do z tym rade przynojmniyj tako jest wymowa tygo łorędzio.
A swojom drogom, to czy nie trza było juz downo
pomyśleć o wybudowaniu jakiyjsik łobwodnicy,
np. przez Zomieście, którom te tysiące ton
towarów przyjyżdżałyby i wyjyżdżałyby z Tymbark S.A. w świat? Nie strasne byłoby dlo
Tymbarku nawet „kacze mydło”.
No ale oryndzie zawiyro tyz życzynia na
Świynta i na Nowy Rok. Dziynkuje bardzo za te
życzynia, bo tak se myśle, ze właśnie ino tacy…
jak jo, przyjmom te życzynia do serca i bedom się
ciesyli z tego, ze władza o nik pomyślała.
Jo tyz życze Wom, Czytelnikom Głosu
Tymbarku, bogatygo Nowego Roku i duzo, duzo
mądrości….
Walenty

Tak wygląda obecnie, chyba najoryginalniejsza tymbarska budowla - była dworska oranżeria
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