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Moim zdaniem

Profesor Franciszek Bujak,
w swoim szkicu pt. �Wie� zachod-
niogalicyjska u schy³ku XIX w.�,
opublikowanym na pocz¹tku

ubieg³ego stulecia, pisa³: Jednym z najbardziej charaktery-
stycznych objawów w ¿yciu naszego ludu wiejskiego jest
wychod�stwo zarobkowe. Dla znacznej jego czê�ci nie daje
dostatecznego utrzymania i zatrudnienia w³asny kawa³ek
gruntu, nie ma te¿ mo¿no�ci zu¿ytkowania zbywaj¹cych si³
roboczych w tej samej lub s¹siednich wsiach. Aby te zbywa-
j¹ce swe si³y robocze zatrudniæ, znale�æ dla nich odpowied-
nie wynagrodzenie, a tym samym, aby zapewniæ sobie bra-
kuj¹ce �rodki utrzymania, musi pewna czê�æ ludno�ci wiej-
skiej opuszczaæ nie tylko miejsce swego sta³ego zamieszka-
nia, ale tak¿e granice kraju na kilka miesiêcy lub kilka lat.

Wychod�stwo zarobkowe jest obecnie rozpowszechnio-
ne w ca³ej zachodniej Galicji... zaledwie tu i ówdzie zdarzy
siê parê wsi, których pr¹d wychod�stwa za zarobkiem nie
dosiêgn¹³.

Odwo³anie do stwierdzeñ wybitnego uczonego, znako-
mitego znawcy historii gospodarczej i stosunków spo³ecz-
no-gospodarczych na ziemiach polskich na prze³omie XIX
i XX w., w szczególno�ci na ziemiach galicyjskich, daje ge-
neraln¹ odpowied� na pytanie: dlaczego ludno�æ wiejska
z terenów dawnej Galicji musia³a masowo emigrowaæ? Bli¿-
sz¹, udokumentowan¹ odpowied� ujawni³ ten sam autor
w swoim fundamentalnym dziele pt. �Galicja�, w którym
na podstawie olbrzymiej wiedzy historyczno-ekonomicznej i
wieloletnich badañ terenowych przedstawi³ obraz stosun-
ków spo³ecznych i gospodarczych w rejonie o najwiêkszym
zagêszczeniu ludno�ci rolniczej w Europie. W Galicji za-
chodniej na 1 km2 przypada³o 90 osób ¿yj¹cych z rolnictwa,
podczas gdy w reszcie krajów monarchii austro-wêgierskiej
36 osób, a w Niemczech - 34.

Galicja cierpia³a na ogromne rozdrobnienie ziemi - 80
proc. ogó³u gospodarstw rolnych to by³y gospodarstwa kar-
³owate (do 2 ha) i drobne (do 5 ha). Gospodarstwa �rednie
(5-10 ha) stanowi³y zaledwie 15 proc. W dodatku Galicja
by³a najs³abiej uprzemys³owionym krajem w monarchii.

 Tu¿ po drugiej wojnie �wiatowej przewidywano, ¿e mimo silnych
uczuciowych wiêzi z ojcowizn¹ w drugim lub trzecim pokoleniu korzenie

amerykañskiej Polonii niew¹tpliwie zamr¹. Tymczasem mamy
pocz¹tek XXI wieku, kolejne kluby polonijne �wiêtuj¹ setne
rocznice swojego istnienia i nadal ca³kiem dobrze siê maj¹.

Z Galicji do Ameryki
Zajmuj¹c 26 proc. obszaru pañstwa i maj¹c 28 proc. ludno-
�ci posiada³a tylko 15,8 proc. zak³adów przemys³owych. Te
czynniki - a nie brakowa³o i innych komponentów - by³y
przyczyn¹ s³ynnej �nêdzy galicyjskiej�.

W biednych wsiach Ameryka sta³a siê wiêc przedmio-
tem bezustannych rozmów, rozwa¿añ i pragnieñ, a wyjazd
do niej szczê�ciem poj¹æ siê nie daj¹cym. Wincenty Witos,
który w swoich wspomnieniach po�wiêci³ sporo kart wy-
chod�stwu, napisa³: Mimo wprost szalonych trudno�ci, ro-
bionych przez w³adzê, jak i przeszkód piêtrz¹cych siê na
ka¿dym kroku, emigracja ta zaczê³a siê przemieniaæ w falê
nie daj¹c¹ siê niczym powstrzymaæ. W³adze id¹ce na rêkê
wielkiej w³asno�ci, obawiaj¹cej siê braku robotnika i pod-
ro¿enia pracy, przez d³u¿szy czas nie wydawa³y zupe³nie
zezwolenia na wyjazd. Ogólny brak gotówki stanowi³ tak¿e
bardzo powa¿n¹ przeszkodê, tote¿ wielu zawziêtych �mia³-
ków maszerowa³o piechot¹, nie tylko do granicy pruskiej,
ale nawet nieraz do samego Hamburga. Nie maj¹c doku-
mentów podró¿y, przemycani byli przez ró¿nych przewod-
ników, którym siê musieli bardzo suto op³acaæ.(...) Bardzo
czêsto byli ³apani przez w³adze na granicy i odstawiani
policyjnie do miejsca zamieszkania.(...) Tym siê jednak nie
zra¿ali, szli na nowo raz, drugi, trzeci, a¿ nareszcie granicê
przechodzili i wszystkie trudno�ci pokonywali.

S³ynny historyk literatury profesor Stanis³aw Pigoñ tu¿
po drugiej wojnie �wiatowej przewidywa³, i¿ mimo silnych
uczuciowych wiêzi z ojcowizn¹ w drugim lub trzecim poko-
leniu korzenie amerykañskiej Polonii niew¹tpliwie zamr¹.
Tymczasem mamy pocz¹tek XXI wieku, kolejne kluby po-
lonijne zwi¹zane z naszymi okolicami �wiêtuj¹ setne rocz-
nice swojego istnienia i nadal ca³kiem dobrze siê maj¹.
Amerykañska Polonia z terenu gminy Szczurowa jest chy-
ba tak ¿ywotna, jak Polonia podhalañska. Ci¹gle bowiem
nowi emigranci zasilaj¹ jej szeregi, stale utrzymuj¹ kon-
takt z rodzinnymi stronami i staraj¹ siê wspomagaæ lokal-
ne przedsiêwziêcia. Wypada wiêc tylko siê z tego cieszyæ
i mieæ nadziejê, ¿e pamiêæ o rodzinnych wsiach tam, za
oceanem, trwaæ bêdzie jeszcze d³ugo.

MAREK ANTOSZ
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Pytania do radnych

Red.: Nowa Rada Gminy udzieli³a absoluto-
rium Zarz¹dowi Gminy i wójtowi za rok 2002.
Które spo�ród zadañ wykonanych w roku ubie-
g³ym uwa¿a Pan za najwa¿niejsze?

ANDRZEJ FIO£EK, przewodnicz¹cy Rady
Gminy, radny z Wrzêpi: - W minionym roku gene-
ralnie skoncentrowali�my siê na o�wiacie. Do najwa¿-
niejszych zadañ nale¿a³y: dobudowa skrzyd³a szko³y
podstawowej i gimnazjum w Szczurowej oraz remont
sto³ówki szkolnej, nowe przedszkola w Szczurowej
i U�ciu Solnym, remont pokrycia dachowego na szko-
le w Zaborowie z czê�ciow¹ wymian¹ okien, remont
szko³y w U�ciu Solnym.

Najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ drogow¹ by³o wspó³finan-
sowanie mostu na Wi�le, przy czym znacz¹cy by³ nie
tylko finansowy udzia³ gminy, ale tak¿e pomoc w za-
kresie dzia³añ organizacyjnych. Dziêki temu wsie
gminy Szczurowa przesta³y byæ peryferiami wojewódz-
twa. Ponadto wspó³tworzyli�my koncepcjê nowej dro-
gi z Górki w kierunku Brzeska.

Absolutorium za wykonanie zadañ
Powsta³ nowy most w Strzelcach Wielkich, wyre-

montowano most w Kwikowie na Uszwicy, a na mo-
�cie w Kopaczach Wielkich zosta³a wykonana nowa
nawierzchnia, chodniki w Rylowej i Strzelcach Ma³ych,
parkingi w ró¿nych miejscowo�ciach.

Wa¿na by³a te¿ dzia³alno�æ kulturalna i sportowa,
dziêki której gmina jest dobrze postrzegana na ze-
wn¹trz. Zorganizowano Przegl¹d Zespo³ów Folklory-
stycznych �O Krakowski wianek�, obchody  �Dni Do³ê-
gi i Gminy Szczurowa� z udzia³em prezesa Zarz¹du
G³ównego OSP, by³ego premiera Waldemara Pawala-
ka, ministra spraw wewnêtrznych Krzysztofa Janika,
senatorów Józefa Sztorca i Mieczys³awa Miet³y oraz
pos³ów Wies³awa Wody i Andrzeja Skrzyñskiego. Przy-
by³ tak¿e prezes Kongresu Polonii Amerykañskiej
Czes³aw Moskal. Impreza by³a wa¿na dla ca³ej Polo-
nii i mieszkañców gminy. Odbywa³y siê koncerty
w do³êskim dworze. Zaistnieli�my tak¿e znacz¹co
w sporcie. W Sportowym Turnieju Miast i Gmin nasza
gmina zajê³a pierwsze miejsce w Ma³opolsce.  (m)

Red.: Przyk³adem wsi, w której wiele inwesty-
cji wykonuje siê przy udziale prac spo³ecznych
oraz dziêki pomocy Polonii, jest Zaborów. Jak uda-
je siê mobilizowaæ do tych zadañ mieszkañców
oraz zaborowian zza oceanu?

ALEKSANDER BADZIOCH,
radny z Zaborowa: - Jest faktem,
¿e wiele prac wykonuje siê w czynie
spo³ecznym, ale ludzie przychodz¹
ci¹gle ci sami. O pieni¹dze trzeba
zabiegaæ wszêdzie, poszukiwaæ
sponsorów w kraju i za granic¹,
szczególnie u Polonii amerykañ-
skiej. Bardzo cenna jest dla nas po-
moc z Klubu Zaborowian w Chicago.
Najszczodrzejszym  sponsorem jest
Tadeusz Prociuk. Przekaza³ pieni¹-
dze dla zaborowskiej szko³y podsta-
wowej i gimnazjum, za które zaku-
piono sprzêt sportowy, a ostatnio
wyremontowano fontannê. Owa fon-
tanna, zbudowana w latach 60.,
dzia³a³a przez rok i j¹ wy³¹czono.
Obecnie zu¿ycie energii przez urz¹-
dzenia jest tak niewielkie, ¿e mo¿e
upiêkszaæ teren przyszkolny ka¿de-
go dnia od 7.40 do 20.00.

Organizowanie ludzi wokó³ pomys³ów
FRANCISZEK BAB£O, radny i so³tys Zabo-

rowa: - Organizowanie ludzi do pracy na rzecz w³a-
snej wsi, w³asnego �rodowiska ma u nas dalekie ko-
rzenie. W Zaborowie zawsze du¿o siê robi³o bez ogl¹-

dania siê na zap³atê. S¹ po�rednie
sposoby do organizowania ludzi
wokó³ jakich� pomys³ów. Jednym
z nich by³o spotkanie wielkanocne
stra¿aków i ksiê¿y w Domu Ludo-
wym, zaraz po rezurekcji. Takich
spotkañ mieszkañcy wsi potrzebu-
j¹, ¿eby siê integrowaæ. Pó�niej, gdy
trzeba podj¹æ siê powa¿niejszych
zadañ, mo¿na na tych ludzi liczyæ.
Ponadto potrzebna jest dobra
wspó³praca z amerykañsk¹ Polo-
ni¹. Ostatnio wiele pomocy otrzy-
mali�my od Tadeusza Prociuka,
Mieczys³awa Dzika i Stanis³awa
Walczaka. S¹ to osoby daj¹ce do-
bry przyk³ad i za to nale¿y ich sza-
nowaæ. Korzystaj¹c z okazji chcia³-
bym w imieniu Rady So³eckiej
i mieszkañców Zaborowa podziêko-
waæ wszystkim cz³onkom Klubu Za-
borowian za okazywan¹ pomoc.

(m)
Przyszkolna fontanna.
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   Red: W zakoñczonym niedawno sezonie pi³-
karskim du¿e sukcesy odnios³y dru¿yny z naszej
gminy - �Rylowia� z Rylowej, �Orkan� Zaborów,
�Korona� Niedzieliska. Jednak w tym samym cza-
sie LKS �Orkan� Szczurowa wycofa³ siê z rozgry-
wek. Na jakich wiêc zasadach funkcjonuj¹
w poszczególnych so³ectwach kluby pi³karskie?

Wójt: - Sposób tworzenia i rejestracji w s¹dzie Ludo-
wych Zespo³ów Sportowych jako stowarzyszeñ reguluje
Ustawa o kulturze fizycznej. Wystarczy 15 osób w wieku
powy¿ej 18 lat i z³o¿enie do s¹du stosownego wniosku
wraz z projektem statutu, aby zarejestrowaæ klub
i otrzymaæ osobowo�æ prawn¹ równorzêdn¹ z t¹, jak¹
posiada gmina czy spó³dzielnia. Zarz¹d klubu prowadzi
dzia³alno�æ wy³¹cznie na w³asn¹ odpowiedzialno�æ i jest
zobowi¹zany do sk³adania sprawozdañ na walnych ze-
braniach. Przy okazji wyja�niê rodz¹ce siê niekiedy nie-
porozumienia - gmina nie mo¿e rejestrowaæ ani te¿ pro-
wadziæ dzia³alno�ci klubów sportowych.

Po dokonaniu wyboru zarz¹du, za³o¿eniu konta, otrzy-
maniu numery regonu i NIP-u klub mo¿e wyst¹piæ o �rodki
do gminy. Najlepiej je¿eli zrobi to przed uchwaleniem bu-
d¿etu. Wniosek o dofinansowanie powinien zawieraæ wy-
szczególnienie, jakie sekcje sportowe maj¹ byæ prowadzo-
ne i w jakich rozgrywkach klub zamierza uczestniczyæ.
Zgodnie z ustaw¹ gminy mog¹ dofinansowaæ dzia³alno�æ
klubów po podpisaniu specjalnej umowy, która reguluje miê-
dzy innymi sposób kwartalnego rozliczania siê z przyznanej
dotacji. Na takich zasadach dzia³aj¹ wszystkie kluby, za-
równo te wymienione na wstêpie, jak i LZS-y w Strzelcach
Wielkich, Woli Przemykowskiej i Rudy-Rysiu.

Nie wiem, dlaczego rozpad³ siê rejestrowany w s¹dzie
szczurowski Ludowy Klubu Sportowego �Orlik�. Mam jed-
nak nadziejê, ¿e w Szczurowej, podobnie jak w innych so-
³ectwach naszej gminy, znajdzie siê przynajmniej 15 osób,
które zarejestruj¹ lub reaktywuj¹ LKS, a dru¿yna z tej wsi
ponownie uczestniczyæ bêdzie w rozgrywkach pi³ki no¿nej.
Jestem nawet o tym przekonany, poniewa¿ w Szczurowej

Pytania na czasie

Rozmowa z wójtem Marianem Zalewskim

O KLUBACH SPORTOWYCH I OPIECE ZDROWOTNEJ
coraz wiêcej dzieje siê na niwie spo³ecznej. Przyk³ady? Dru-
¿yna tenisa sto³owego Uczniowskiego Klubu Sportowego
ze Szczurowej z powodzeniem uczestniczy w rozgrywkach
IV ligi, dru¿yny UKS �Olimpijczyk� wygra³y kilka turnie-
jów trampkarzy pi³ki no¿nej i unihokeja, a grupa szczu-
rowskiej m³odzie¿y trenuje w LKS �Rylowia�. S¹ te¿ sukce-
sy w innych dziedzinach - zespó³ folklorystyczny �Mali Szczu-
rowianie� zaj¹³ pierwsze miejsce w przegl¹dzie w Woli Prze-
mykowskiej, podobnie jak zespó³ folklorystyczny Publicz-
nego Gimnazjum w Szczurowej.

Red: Podobno podlegaj¹cy powiatowi dyrektor
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Brzesku planuje zlo-
kalizowaæ O�rodek Zdrowia w Szczurowej wy³¹cz-
nie na parterze, a jednocze�nie czynione s¹ stara-
nia o zarejestrowanie niepublicznego o�rodka zdro-
wia, który te¿ mia³by funkcjonowaæ wy³¹cznie na
parterze obecnego o�rodka, ewentualnie w nowym,
prywatnym budynku. Czy wiêc w najbli¿szym cza-
sie nale¿y siê spodziewaæ zasadniczych zmian
w dzia³alno�ci s³u¿by zdrowia?

Wójt: - Zacznê od tego, ¿e w celu przeanalizowania in-
nych, bardziej korzystnych mo¿liwo�ci rozwi¹zania proble-
mu dostêpu do opieki zdrowotnej wizytowali�my niepublicz-
ny o�rodek zdrowia w niedalekim Wojniczu. Jest on otwar-
ty przez ca³¹ dobê w dni powszednie i �wiêta. Tam w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej na miejscu przyjmuj¹ le-
karze specjali�ci, wykonuje siê analitykê.

Prawd¹ jest, ¿e pani dyrektor brzeskiego ZOZ-u, która
notabene nie wywi¹za³a siê ze zobowi¹zañ przekazanych
na pi�mie Zarz¹dowi Gminy Szczurowa w r. 2002,
a dotycz¹cych m.in. czê�ciowego usamodzielnienia finan-
sowego O�rodka Zdrowia w Szczurowej i wykonania re-
montów, wyst¹pi³a z koncepcj¹ zlokalizowania szczurow-
skiego o�rodka wy³¹cznie na parterze budynku. Równocze-
�nie pani doktor P³achytka-Muchowa podjê³a inicjatywê
utworzenia niepublicznego o�rodka zdrowia (równie¿ na
parterze). Ponadto powsta³ pomys³ uruchomienia grupo-
wej dzia³alno�ci stomatologicznej. Po konsultacji
z przewodnicz¹cymi komisji i Rad¹ Gminy wyst¹pili�my
do inicjatorki powo³ania niepublicznego zespo³u opieki zdro-
wotnej o podanie informacji, czy ulegnie poprawie obs³uga
pacjentów. Otrzymali�my odpowied�, w której stwierdzo-
no, ¿e �poziom �wiadczonych us³ug nie pogorszy siê�.
W kolejnym pi�mie wyst¹pili�my zatem o okre�lenie bar-
dziej szczegó³owych danych, szczególnie w zakresie plano-
wania ilo�ci lekarzy internistów, ilo�ci pediatrów, ilo�ci pie-
lêgniarek, docelowego zatrudnienia specjalistów, wykony-
wania analityki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
oraz przyjmowania na miejscu materia³ów do pozosta³ych
badañ analitycznych, planowanej zmiany obs³ugi pacjen-
tów (kwestia rejestracji na konkretna godzinê) oraz sposo-
bu na obs³ugê ca³odobow¹. W pi�mie poinformowali�my
tak¿e, i¿ gmina mo¿e wydzier¿awiæ budynek tylko w ca³o�ci.

Red: Dziêkujê za rozmowê.
£UKASZ MAREK

M³odzi pi³karze ze Strzelec Wielkich.
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Referendum unijne

�Czy wyra¿a Pani/Pan zgodê na przyst¹pienie Rze-
czypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?� - na tak
brzmi¹ce pytanie mogli�my odpowiadaæ 7 i 8 czerwca.
Wyniki referendum wykaza³y, ¿e jeste�my �za�, lecz
mniej entuzjastycznie ni¿ przeciêtni mieszkañcy Ma³o-
polski czy ca³ego kraju. W Polsce a¿ 76,87 proc. g³osu-
j¹cych popar³o koncepcjê w³¹czenia siê w struktury
Unii, w województwie ma³opolskim - 76 proc., a w gminie
Szczurowa - 67,6 proc. przy 32,4 proc. przeciwnych in-
tegracji.

Najwiêcej euroentuzjastów mieszka w Górce i Rz¹-
chowej, gdzie chêæ przy³¹czenia siê do krajów �piêtnast-
ki� wyrazi³o 78,99 proc. bior¹cych udzia³ w g³osowaniu.
Najni¿sze poparcie koncepcja integracyjna uzyska³a
w Strzelcach Ma³ych i D¹brówce Morskiej - 55,28 proc.

Pod wzglêdem stopnia poparcia akcesji znale�li�my
siê w �rodku powiatowej tabeli, ale frekwencja w gminie
wynios³a 49,36 proc. przy �redniej brzeskiego powiatu
siêgaj¹cej 57 proc.

- Patrz¹c na frekwencjê nale¿y pamiêtaæ, ¿e w naszej
gminie mamy do czynienia z tzw. fikcyjnym zameldowa-
niem. Bardzo du¿o osób od lat tutaj nie mieszka, ponie-
wa¿ przebywaj¹ w Stanach Zjednoczonych lub innych
krajach, ale figuruj¹ na listach uprawnionych do g³oso-
wania - twierdzi Gra¿yna Oleksy, kierownik Wydzia³y
Spraw Obywatelskich i Spo³ecznych Urzêdu Gminy.

Wybrali�my: TAK - 67,6 proc., NIE - 32,4 proc. Frekwencja nie przekroczy³a 50
proc. i by³a o 1.03 proc. ni¿sza od tej, któr¹ zanotowano podczas ubieg³orocznych
wyborów samorz¹dowych.

Jednak chcemy do Unii

Dwa dni g³osowania przebieg³y w gminie Szczurowa
spokojnie, bez incydentów. Wiêkszo�æ z nas uda³a siê do
lokali wyborczych w niedzielê.

Tylko jedna wie� powiatu brzeskiego nie popar³a wst¹-
pienia do Unii - Biesiadki w gminie Gnojnik. Na refe-
rendalne pytanie twierdz¹co odpowiedzia³o tam zaled-
wie 199 osób, a negatywnie 262.   (r)

Wyniki referendum 
w Gminie Szczurowa 

Tak

67,6%

Nie

32,4%

Wyniki referendum w gminie Szczurowa
Obwód Frekwencja G³osy na TAK G³osy na NIE Poparcie
Górka 54 % 173 46 78,99%
Szczurowa 51 % 603 193 75,75%
Zaborów 51 % 344 134 71,96%
Do³êga 54% 180 126 70%
Strzelce Wielkie 42 % 262 176 67,18%
Rudy-Rysie 55% 297 197 66,32%
Wola Przemyk. 56% 378 247 65,34%
U�cie Solne 49% 331 202 61,02%
Wrzêpia 43% 149 90 60,4%
Niedzieliska 44% 314 178 56,68%
Strzelce Ma³e 44% 284 157 55,28%
Ogó³em 49% 3315 1746 ≈67,6%

Wyniki referendum w powiecie brzeskim
Gmina Frekwencja TAK NIE
Brzesko 60% 78% 22%
Borzêcin 51% 72% 28%
Dêbno 59% 70% 30%

Szczurowa 49% 68% 32%
Iwkowa 50% 65% 35%
Czchów 59% 63% 37%
Gnojnik 54% 62% 38%

Ogó³em w powiecie 57% 72% 28%
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Wydarzenia

W Dzieñ Dziecka odby³ siê Przegl¹d Zespo³ów Folk-
lorystycznych organizowany corocznie przez Szko³ê
Podstawow¹ w Woli Przemykowskiej. Tym razem role
konferansjerów pe³nili so³tys Kazimierz Tyrcha i dy-
rektor Krystyna Szczepanek.

W kategorii gimnazjów
uczestniczy³y obydwie szko³y
tego typu z naszej gminy. Regi-
na £oboda, dyrektor gimna-
zjum w Zaborowie osobi�cie za-
dba³a o przygotowanie uczniów,
którzy oprócz tañców ludowych
zaprezentowali scenkê pt. �Po-
moc s¹siedzka�. Szczurowskich
gimnazjalistów przygotowywa³
Micha³ Pastuch, nauczyciel mu-
zyki. W wystêpie tej grupy mo¿-
na by³o zauwa¿yæ wiêkszy na-
cisk na dba³o�æ o szczegó³owe
elementy tañca i ubioru. Oby-
dwa gimnazja uhonorowane zo-
sta³y (ex aequo) pierwszymi lo-
katami.

W�ród szkó³ podstawowych
po raz pierwszy na uczestnictwo
zdecydowali siê m³odzi u�cianie. Razem z uczniami ze
szko³y w Strzelcach Ma³ych zajêli trzecie miejsce. Naj-
lepsi okazali siê gospodarze imprezy oraz szczurowia-
nie. Drug¹ lokatê zajê³y zespo³y ze szkó³ w Zaborowie  i
Strzelcach Wielkich.

Jedyn¹ grup¹ w kategorii zespo³ów �wietlicowych
byli do³ê¿anie. Trzyosobowe jury (Stanis³aw Gurgul -
przewodnicz¹cy, Teresa Klamka i Zygmunt Przepiór-
ka) zdecydowa³o przyznaæ im pierwsze miejsce.

WOLA PRZEMYKOWSKA. Pod patronatem �W zakolu Raby i Wis³y�

Nagroda specjalna za propagowanie folkloru
Przegl¹d odbywa³ siê pod patronatem medialnym

�W zakolu Raby i Wis³y�. Nagrodê specjaln¹, któr¹ by³
puchar ufundowany przez redaktora naczelnego Mar-
ka Antosza, zgodnie z wol¹ jury przyznano Szkole Pod-

stawowej w Woli Przemykowskiej. Tak¹ decyzjê umo-
tywowano m.in. wytrwa³o�ci¹ w propagowaniu trady-
cji ludowych i zaszczepianiu ich m³odemu pokoleniu.

Marek Antosz wrêczaj¹c puchar na rêce Krystyny
Szczepanek, dyrektora szko³y, oraz uczniów stwierdzi³,
¿e w³a�nie takie pomys³y, jak ten w Woli Przemykow-
skiej oraz umiejêtno�æ ich realizowania dowodz¹, ¿e
Polacy mog¹ wiele warto�ci wnie�æ do kultury naro-
dów Unii Europejskiej. (jr)

Dr Krystyna Kwa�niewicz - etnograf, Barbara Pe-
szat-Królikowska - etnomuzykolog, Janina Kaliciñska
- choreofraf, Beata Rompa³a - sekretarz Ma³opolskie-
go Centrum Kultury �Sokó³� w Nowym S¹czu oraz
Wies³awa Hazuka - choreograf wchodzili w sk³ad jury
oceniaj¹cego popisy sceniczne amatorskich zespo³ów,
kapel ludowych i grup �piewaczych, które 18 maja
walczy³y w Szczurowej o �Krakowskie wianki�.

W kategorii zespo³ów prezentuj¹cych obrzêdy dwie
równorzêdne pierwsze nagrody otrzyma³y: Zespó³ Re-
gionalny �Pojawianie� z Pojawia, Gminny Zespó³
Ludowy �Biskupianie� z Biskupic Rad³owskich.

SZCZUROWA. Jeden z wianków pozosta³ u nas

�Krakowski wianek� dla �Pojawian�
W kategorii zespo³ów pie�ni i tañca zwyciê¿yli �Po-

rêbianie� z Porêby Spytkowskiej, w kategorii kapel -
�Krakusy� z Krakowa, a w kategorii grup �piewaczych
przyznano dwie pierwsze nagrody równorzêdne dla
�Siedlecanek� z Siedlca i �Pogórzan� z Jastrzêbi.

Organizatorami odbywaj¹cego siê po raz dwudzie-
sty trzeci przegl¹du, który wrós³ na sta³e w kultural-
ny pejza¿ Szczurowej, by³o Ma³opolskie Centrum Kul-
tury �Sokó³� w Nowym S¹czu i Gminne Centrum Kul-
tury, Czytelnictwa i Sportu.

(jr)
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- Po dwóch latach starañ druhów z naszej jednostki
uda³o siê zamieniæ starego �¯uka� na nowszy samochód
bojowy, który wyposa¿ony jest w autopompê o wydajno�ci 2
tys. litrów na minutê oraz w beczkê o pojemno�ci 2,5 tys.
litrów - powiedzia³ naczelnik OSP w Pojawiu Edward Mika.

Po pieni¹dze stra¿acy stukali do wielu drzwi, odwie-
dzali ró¿ne instytucje i urzêdy, albowiem o pokryciu wszyst-
kich kosztów ze skromnego bud¿etu jednostki nawet przy
wsparciu gminy trudno by³o marzyæ. Uroczyste przekaza-
nie samochodu by³o wiêc mo¿liwe dziêki pomocy ze stro-
ny Klubu Pojawian z Chicago, Zarz¹du G³ównego OSP,
gminie Szczurowa. Pewn¹ kwotê wypracowali sami stra-
¿acy, ponadto otrzymali wsparcie od sponsora z Chorzo-
wa, Grzegorza Go³a, zwi¹zanego rodzinnie z Pojawiem.

POJAWIE. Gmina, Polonia, Zarz¹d G³ówny OSP i sponsor

Samochód przekazany
W przekazaniu samochodu 2 czerwca uczestniczyli:

prezes Zwi¹zku Klubów Polskich w Chicago Edward
Mika, powiatowy komendant Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej Dariusz Pêcak, wójt gminy Szczurowa i prezes Za-
rz¹du Powiatowego OSP Marian Zalewski, przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Andrzej Fio³ek, prezes OSP w Poja-
wiu Józef Golonka, radni i mieszkañcy. Podczas prze-
marszu spod Domu Ludowego do remizy oraz w trakcie
uroczysto�ci gra³a orkiestra dêta z U�cia  Solnego pod
batut¹ Kazimierza Ró¿yckiego.

Czê�æ oficjaln¹ zakoñczy³ wystêp zespo³u �Pojawia-
nie�, natomiast wieczorem bawiono siê na zabawie ta-
necznej.

(r)

M³odzi aktorzy z Wrzêpi zapraszaj¹ Pana/Pani¹
na wystêp artystyczny, który odbêdzie siê dn. 27.04.2003
r. o godz. 16.00 w �wietlicy remizy OSP - zaproszenia
o takiej tre�ci rozsy³ano na kilka dni przed premier¹.

W niedzielne popo³udnie sala remizy, jak podczas
ka¿dego wystêpu m³odych z tej wsi, by³a wype³niona
po brzegi widzami w ró¿nym wieku. A i zaprezento-
wany na scenie repertuar w postaci krótkich scenek-
-obrazków by³ dobrany tak, aby przes³anie trafia³o do
wszystkich.

Helena Filipska, która przygotowywa³a m³odzie¿,
zadba³a o zró¿nicowanie tematyczne. Przeplataj¹c
humorystycznymi piosenkami poszczególne czê�ci
wystêpu przedstawiono �scenkê �wi¹tobliw¹� ze �w.
Krzysztofem jako postaci¹ pierwszoplanow¹, obraz
ekologiczny z filmowymi postaciami - Kargulem i Paw-
lakiem, antynikotynowy dialog z diab³em-kusicielem,

WRZÊPIA. Lista osób do gryzienia

Teatr na miarê czasu
scenkê o sk¹pym mê¿u, o leniwym ch³opie (�Ca³y ty-
dzieñ do roboty, �wiêta nigdy nie maj¹ ch³opy�). Ogrom-
n¹ dawkê humoru zawiera³a d³u¿sza scenka  o pogry-
zionym przez psa, który s³ysz¹c od ¿ony, ¿e skoro nie
pójdzie do lekarza, bêdzie gryz³ ludzi jak pies, naka-
zuje sporz¹dziæ d³ug¹ listê osób do gryzienia. W kolej-
nych ods³onach mo¿na by³o obejrzeæ aktorskie popisy
�na dworcu w Krakowie� (o ludzkiej naiwno�ci), zoba-
czyæ skutki przekszta³cania pesymisty w optymistê w
gabinecie lekarskim (nawi¹zanie do coniedzielnego

�Pamiêtnika m³odej lekarki� z programu III
Polskiego Radia), jak równie¿ zapoznaæ siê z
problemami m³odego ¿o³nierza (postaci nie-
mal wyjêtej z powie�ci Jaros³awa Ha�ka pt.
�Przygody dobrego wojaka Szwejka�), który
marzy³ o tym, ¿eby byæ dezerterem.

- Czê�æ scenek do przedstawieñ pochodzi z
mojej wyobra�ni, inne s¹ przeróbkami z lite-
ratury, a niektóre przystosowanymi do rze-
czywisto�ci naszej wioski pomys³ami realizo-
wanymi przez moj¹ kole¿ankê, nauczycielkê
mieszkaj¹c¹ ko³o Bochni. Dzielimy siê po pro-
stu do�wiadczenia z pracy w amatorskim te-
atrze, wymieniamy teksty - stwierdzi³a Hele-
na Filipska.

Na scenie w remizie wyst¹pili: Agnieszka
Wi�niewska, Natalia Policht, Justyna Kuta, Natalia
Nowak, Janusz Jewu³a, Tomasz Samolej, Pawe³ Ma-
�lany, Tomasz Zabiega³a, Micha³ Nowak, Marek No-
wak, Wioletta Pajor, Beata Ga³czyñska, Anna M¹dra,
Katarzyna M¹dra, Anna Ma�lany, Mi³osz Mach, Na-
talia Maciaszek, Pawe³ M³ynarczyk, Kamil Cierniak,
Krzysztof Pajor i Magdalena Fio³ek.  (m)
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Zarz¹d Ko³a Gminnego Zwi¹zku Kombatantów RP
i By³ych Wiê�niów Politycznych oraz Urz¹d Gminy
Szczurowa by³y organizatorami 58. rocznicy zwyciê-
stwa nad faszyzmem. 8 maja z³o¿ono kwiaty pod po-
mnikiem poleg³ych w I i II wojnie �wiatowej, a po mszy
w ko�ciele parafialnym odby³o siê spotkanie w sali
tañca. M³odzie¿ ze szczurowskiego Gimnazjum zapre-
zentowa³a program artystyczny, by³y przemówienia
oraz poczêstunek.

SZCZUROWA. 58 lat po zakoñczeniu wojny

Kombatanci odznaczyli sekretarza UG
i pracowników GCK

Kombatanci za pomoc w dzia³alno�ci za rzecz �ro-
dowiska by³ych ¿o³nierzy i partyzantów odznaczyli
medalami sekretarza UG Mariê K¹dzio³kê oraz pra-
cowników Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu: dyrektora Grzegorza Zarycha, jego zastêpcê
Teresê Klamkê i Krzysztofa Wolszê.

(r)

15 maja 2003 r. w Szkole Podstawowej w Strzelcach
Wielkich odby³ siê konkurs pod has³em �Co wiemy o Unii
Europejskiej�. Jego uczestnikami byli uczniowie ze szkó³
podstawowych gminy Szczurowa. Zosta³ on przygotowa-
ny przez Szko³ê Podstawow¹ w Strzelcach Wielkich i
Gminne Centrum Informacji Europejskiej. W inaugura-
cji uczestniczy³ wójt Marian Zalewski. W sk³ad komisji
oceniaj¹cej weszli: Jolanta Serwa � kierownik Referatu
Organizacyjno-Prawnego Urzêdu Gminy, Jan Z³ocki �
radny wsi Strzelce Wielkie, Micha³ P³achetka i Grzegorz
Migda³ z GCIE.

Po od�piewaniu hymnu Unii Europejskiej przez
uczniów klasy pi¹tej, rozpoczê³y siê zadania konkurso-
we. Jednym z najbardziej widowiskowych by³y prezen-
tacje wybranych krajów europejskich. Liczy³ siê pomys³,
oryginalno�æ, bogactwo przygotowanego materia³u. Naj-
wiêkszym powodzeniem cieszy³a siê Grecja. Pó�niej
uczniowie wykonywali wiele innych, ciekawych zadañ:
rozpoznawali kontury pañstw, s³ynne zabytki krajów

STRZELCE WIELKIE. Zanim odby³o siê referendum

Zaczêli od hymnu Unii Europejskiej
nale¿¹cych do Unii, ich hymny, rozwi¹zywali krzy¿ów-
kê, odpowiadali na ³atwe i trudne pytania dotycz¹ce Unii.

Wszyscy uczestnicy wykazali siê ogromn¹ wiedz¹ i
byli gor¹co oklaskiwani przez uczniów najstarszych klas,
przedstawicieli Rady Rodziców i nauczycieli. W trakcie
trwania konkursu publiczno�æ mia³a  mo¿liwo�æ zdoby-
cia wielu cennych informacji na temat Unii Europejskiej
i krajów do niej nale¿¹cych. By³a to ciekawa lekcja o
Europie. Zwyciêzcami okazali siê uczniowie ze Szko³y
Podstawowej w Strzelcach Wielkich: Klaudyna Krupa,
Joanna Jaszczowska i Aleksandra Rze�nik, drugie miej-
sce zajê³a reprezentacja Szko³y Podstawowej w Szczuro-
wej w sk³adzie: Katarzyna Kura, Bart³omiej Chlebek,
Monika Kijak , trzecie - zespó³ z  Niedzielisk:  Alina Pa-
c³awska, Katarzyna Hachaj, Natalia Ga³ek.

Poziom konkursu �wiadczy o tym, ¿e uczniowie szkó³
podstawowych naszej gminy o Europie wiedz¹ napraw-
dê wiele. Tej wiedzy móg³by im pozazdro�ciæ niejeden
doros³y. DOROTA JASZCZOWSKA

W zwi¹zku z zakoñczeniem akcji �Szko³y z kla-
s¹� dyrekcja szczurowskiej podstawówki zaprosi³a
w³adze gminy, pracowników Centrum Informacji Eu-
ropejskiej oraz rodziców na �miniwycieczkê� po wy-
branych krajach Unii.

Prowadz¹ca spotkanie nauczycielka Jolanta £o-
boda wraz ze swoj¹ klas¹ przedstawi³a program ar-
tystyczny pt. �Europo, witaj nam!�. Zaprezentowa-
no flagê i hymn UE oraz historiê wspólnoty. By³a
tak¿e wizyta u bogów greckich, nawi¹zania do kul-
tury i sztuki antyku, wspania³y pokaz greckiego tañ-

SZCZUROWA. Europo, witaj nam!

Bogowie greccy w�ród uczniów
ca, degustacja ambrozji i nektaru. Bogowie olimpij-
scy nie zapomnieli o dyrektorze szko³y Alinie Olek-
sy, której przekazali wieniec laurowy, a muza histo-
rii Klio ofiarowa³a swoj¹ z³ot¹ przepaskê. Zapachem
prawdziwej pizzy, �piewem, tañcem i zabaw¹ kusi³a
s³oneczna Italia. Wiele satysfakcji sprawi³a tak¿e
podró¿ weneck¹ gondol¹.

Imprezê zakoñczy³a premiera hymnu �Szko³y z
klas¹�, skomponowanego specjalnie na tê okazjê.

JOLANTA £OBODA
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W skrócie

W CZO£ÓWCE MA£OPOLSKI
Z oficjalnych wyników egzaminów gimnazjalnych po-

danych przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹
w Krakowie wynika, ¿e Publiczne Gimnazjum
w Szczurowej jest liderem w powiecie brzeskim oraz jed-
nym z najlepszych w Ma³opolsce pod wzglêdem efektyw-
no�ci nauczania. �rednia suma punktów uzyskanych przez
zdaj¹cych w województwie wynios³a 60,07;w powiecie -
59,22; natomiast �rednia szczurowskich gimnazjalistów
to 65,37. W�ród uczniów, którym egzamin przyniós³ naj-
wiêkszy sukces znale�li siê: Joanna Kargól (Rylowa), Piotr
Jêdrzejek (Rajsko), Ewelina Mika, Hubert Lew, Dawid
Piotrowski (ca³a trójka ze Szczurowej), Natalia Nowak
(Wrzêpia), Monika Czesak (Szczurowa), Tomasz Rydzy,
Micha³ Rze�nik (obydwaj ze Strzelec Wielkich), Pawe³
Gnatek (Rylowa). W Publicznym Gimnazjum w Zaborowie
majowy egzamin najlepiej zdali: Marlena Sobota (Do³ê-
ga), Paulina Ka³u¿a, Jaromir Kostrzewa, Marcin Repa
i Monika Wilk (wszyscy z Woli Przemykowskiej). Zabo-
rowska szko³a bardzo dobrze wypad³a w czê�ci humani-
stycznej egzaminu. �rednia suma punktów otrzymanych
przez zdaj¹cych wynios³a bowiem 33,4. �rednia wojewódz-
ka to 33,18, natomiast powiatowa - 32,7.

BADANIA W PODSTAWÓWKACH
Badania kompetencji, które od ubieg³ego roku szkol-

nego obligatoryjnie przeprowadza siê w klasach szóstych,
wy³oni³y najlepszych uczniów podstawówek. Okazali siê
nimi: Micha³ Rudnik, Pawe³ Jarosz, Ma³gorzata Kargól
i Justyna Smoleñ (PSP Szczurowa), Paulina Wrzêpska,
Natalia Ga³ek, Zbigniew Lipchardt, Piotr Oleksy (PSP
Niedzieliska), Katarzyna Gwó�d�, Magdalena Nowak,
Katarzyna Boksa (PSP Wola Przemykowska), Maciej
Kordecki, Paulina G¹dek, Ma³gorzata Piekarz, Maciej
Wanicki (PSP U�cie Solne), Anna Antosz, Maria Libront,
Ewa Bil oraz Ewelina Golonka (PSP Zaborów), Anna
Bory� i Klaudyna Krupa (Strzelce Wielkie).

MOZAIKA WE WRZÊPI
Frontow¹ �cianê kaplicy we Wrzêpi zdobi nowa mo-

zaika. Wykonana zosta³a przez artystów plastyków
z Liceum Plastycznego w Nowym Wi�niczu. Widnieje na
niej postaæ Chrystusa, a w dolnej czê�ci � pejza¿ Wrzêpi.
Koszty wykonania mozaiki zosta³y pokryte ze sk³adek
mieszkañców wioski.

KSI¥¯KI OD SENATORA
Senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Józef Sztorc

przekaza³ dla szkó³ gminy Szczurowa ponad sto ksi¹¿ek
z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów anga¿uj¹cych
siê spo³ecznie na rzecz szkó³ oraz w³asnego �rodowiska.

INTERIADA 2003
25 kwietnia o godz. 16.00 zakoñczy³ siê ogólnokrajowy

Konkurs �Interiada 2003�, w którym uczestniczy³o 2,5 tys.
szkó³ z terenu ca³ej Polski. W jego organizacji uczestniczy-
³a Telewizja Polska S.A., Polskie Radio i tygodnik �New-
sweek�. Uczestnicy musieli siê wykazaæ wiedz¹ z ró¿nych

dziedzin, ponadto g³osowali w m³odzie¿owym prareferen-
dum unijnym. Informacje dotycz¹ce rankingu szkó³ poda-
wane by³y w programie �Rower B³a¿eja� oraz �Teleekspre-
sie�, �Panoramie� i �Wiadomo�ciach�. Na cztery dni przed
fina³em Publiczne Gimnazjum w Szczurowej znajdowa³o
siê na drugim miejscu w kraju. Jednak w ostatecznym pod-
sumowaniu uzyska³o miejsce szóste. Szczurowska szko³a
zwyciê¿y³a natomiast w województwie ma³opolskim.
Drugie miejsce zaj¹³ Zespó³ Szkó³ w Przyborowie, trze-
cie - Gimnazjum w £apszach Ni¿nych, czwarte - Pu-
bliczne Gimnazjum w Gromniku.

Ogromny sukces odnie�li uczniowie w klasyfikacji in-
dywidualnej. Spo�ród 27. szczurowskich gimnazjalistów
uczestnicz¹cych w konkursie najlepszym w Ma³opolsce
okaza³ siê Tomasz Rydzy. Piotr Jêdrzejek zaj¹³ miejsce pi¹-
te, Justyna ̄ elazna - szóste, Joanna Kargól - ósme, Agniesz-
ka Wo�niczka - dziewi¹te. Przygotowywa³a ich i prowadzi³a
Józefa Borowiec-Ozorka, nauczyciela informatyki.

KONKURS W U�CIU
W Gminnym Konkursie Plastycznym, który 30 kwiet-

nia odby³ siê pod has³em �Wrogowie naszego zdrowia�
w U�ciu Solnym zwyciê¿y³y nastêpuj¹ce szko³y: w kategorii
klas od I do III U�cie Solne przed Strzelcami Wielkimi
i Zaborowem. W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce
zajêli uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Szczurowej,
drugie - ze Strzelec Wielkich, trzecie - z Zaborowa.

¯UREK WIELKANOCNO-STRA¯ACKI
W Wielkanoc, tu¿ po rezurekcji zaborowscy stra¿acy

spotkali siê w Domu Ludowym, aby wspólnie zje�æ �wi¹-
teczny ¿urek. Obecni byli tak¿e ksiê¿a Józef Majka i Wies³aw
Multan. Prezes Franciszek Bab³o wyrazi³ nadziejê, ¿e wiel-
kanocne spotkania stan¹ siê w Zaborowie tradycj¹.

ZMAGANIA JÊZYKOWE
W III Corridzie Ortograficzno-Jêzykowej w szczurowskim

gimnazjum wziê³y udzia³ cztery szko³y. Najlepsi okazali siê
gimnazjli�ci z Rad³owa, tu¿ za nimi uplasowali siê ucznio-
wie z PG w Zaborowie. Gimnazjali�ci ze Szczurowej
i D¹brówki podzielili siê trzecim miejscem.

MINIOLIMPIADA
23 maja po raz drugi w SP w Zaborowie odby³a siê

Gminna Miniolimpiada Matematyczna zorganizowana
przez zespó³ nauczania zintegrowanego tej¿e szko³y - Kry-
stynê Gizê, Agnieszkê Boroñ, Bogumi³ê Grocholsk¹ i Beatê
Nicpoñ. W matematycznych zmaganiach brali udzia³ naj-
lepsi trzecioklasi�ci. Zwyciêzcê wy³oniono dopiero po do-
grywce, a zosta³ nim Jakub M¹drzyk z zaborowskiej filii
szko³y w Do³êdze. Drugie miejsce zaj¹³ Piotr Duda z Woli
Przemykowskiej. Poniewa¿ sukcesem w skali poszczegól-
nych szkó³ by³o uczestnictwo w miniolimpiadzie, wszyscy
�zawodnicy� otrzymali nagrody.

NIEDZIELNY KONCERT
15 czerwca w szlacheckim dworze w Do³êdze odby³

siê koncert Orkiestry Rozrywkowej Zespo³u Szkó³ Mu-
zycznych w Tarnowie pod dyr. Andrzeja Komorowskie-
go. Sponsorami kulturalnego przedsiêwziêcia by³y dwie
lekarki - Izabela Wróblewska i Maria P³achytka-Mucha.
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Wiele imprez sportowo-rekreacyjnych odby³o siê w na-
szej gminie w ramach Tygodnia dla Zdrowia (18-15 maja).

Na stadionie w Szczurowej zorganizowano Turniej Pi³ki
No¿nej Amatorów pod has³em �Turniej Senatora dla
Amatora�. O trofea - Puchary Senatora Józefa Sztorca -
walczono w czterech kategoriach wiekowych: szko³y pod-
stawowe, gimnazja, szko³y �rednie, seniorzy. Nagrody w
postaci okaza³ych pucharów oraz medali ufundowa³ se-
nator Józef Sztorc z Woli Rzêdziñskiej, który obj¹³ te¿
honorowy patronat nad t¹ imprez¹. W turnieju wziê³y
udzia³ dru¿yny z Niedzielisk, Zaborowa, U�cia Solnego,
Szczurowej, Strzelec Ma³ych, Strzelec Wielkich, Woli Prze-
mykowskiej, Rudego Rysia i Tarnowa.

- Jako senator i Prezes Tarnowskiego
Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej wspie-
ram sport nie tylko wyczynowy, ale tak-
¿e ten amatorski, równie wa¿ny jak za-
wodowy. Cieszê siê wiêc bardzo, ¿e po-
proszono mnie o objêcie patronatem tej
imprezy sportowej - powiedzia³ Senator
Józef Sztorc do uczestników zmagañ pi³-
karskich.

***

Odby³y siê równie¿ Powiatowe Igrzy-
ska Sportowe w Pi³ce No¿nej Szkó³ Pod-
stawowych i Gimnazjalnych. W katego-
rii szkó³ podstawowych I miejsce wywal-
czy³a dru¿yna SP Borzêcin, która poko-
na³a w finale SP nr 2 w Brzesku. Na III
miejscu uplasowa³a siê dru¿yna SP Mo-
krzysk. SP Szczurowa zajê³a pi¹te miej-
sce pokonuj¹c SP Gnojnik 7:0.

W kategorii gimnazjów I miejsce za-
jê³o Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku, pokonuj¹c w
finale PG w Iwkowej 1:0. Na miejscu III uplasowa³y siê
ex aequo dru¿yna gospodarzy - PG Szczurowa oraz PG
Borzêcin. Na miejscu czwartym znalaz³y siê PG Gnojnik
i PG Czchów. Organizatorem zmagañ pi³karskich by³ Po-
wiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Brzesku, UKS
�Start� oraz TKKF �Rekreacja� i MKS �Olimpijczyk�.

***

Wielu znanych sportowców przyby³o na Centralne Uro-
czysto�ci Olimpijskie dla Ma³opolski � Ma³opolskie Dni
Olimpijczyka, aby towarzyszyæ imprezie dla najm³odszych
pod has³em �Maluchy na start�. Dzieci rzuca³y pi³k¹ do
kosza, strzela³y do bramki, rzuca³y lotk¹ do tarczy oraz
woreczkiem do pud³a. Imprezê prowadzi³ Wojciech Garczy-
ca � znany dziennikarz sportowy, prasowy i radiowy z Kra-
kowa. W olimpiadzie wziê³o udzia³ 236 przedszkolaków.

Sport

GMINA SZCZUROWA. Z udzia³em sportowców i senatora

Tydzieñ dla zdrowia
Po podsumowaniu wyników okaza³o siê, ¿e zwyciê-

¿y³y dzieci z Komunalnego Przedszkola Publicznego w
Szczurowej, uzyskuj¹c � 1750 p. Drugie miejsce zajê³a
klasa �O� z Zaborowa (1740 p.), trzecie - KPP w U�ciu
Solnym (1500 p.), czwarte - klasa �0� ze szko³y w Nie-
dzieliskach (1370 p.), pi¹te - Ochronka Sióstr S³u¿ebni-
czek w Zaborowie � (1290 p.), szóste - klasa �0� z Woli
Przemykowskiej, siódme - klasa �0� z SP w Strzelcach
Wielkich, filia we Wrzêpi (1210 p.)

Go�æmi honorowymi byli: Józefa Ledwig � dwukrot-
na br¹zowa medalistka w siatkówce na Igrzyskach
Olimpijskich (Tokio 1964, Meksyk 1968), dwukrotna wi-

cemistrzyni Europy, trzykrotna mistrzyni Polski, zawod-
niczka �Wis³y� Kraków; Barbara �lizowska � br¹zowa
medalistka w zespole (gimnastyka sportowa) na Igrzy-
skach Olimpijskich w Melbourne (1956 r.), wielokrotna
mistrzyni Polski, sêdzia miêdzynarodowy w gimnasty-
ce; Edward Stawiarz - d³ugodystansowiec, lekkoatleta,
maratoñczyk, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Mek-
syku (1968r.) i Monachium (1972 r.); Henryk Szardy-
kowski � lekkoatleta, d³ugodystansowiec, uczestnik
Igrzysk Olimpijskich w Meksyku i Monachium, wielo-
krotny wicemistrz Europy; Andrzej Foruzel � by³y
mistrz Polski w tenisie ziemnym, autor wielu ksi¹¿ek
szkoleniowych o tenisie ziemnym; Stanis³aw Dragan �
br¹zowy medalista w boksie (Meksyk 1968), wicepre-
zes Ma³opolskiej Rady Olimpijskiej, prezes Ma³opolskie-
go Zwi¹zku Bokserskiego.

JAROMIR RADZIKOWSKI

Senator Józef Sztorc ze sportowcami.
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Spod pomnika gen. W³adys³awa Sikorskiego w Rze-
szowie wystartowa³a 16 maja sztafeta m³odych spor-
towców, która przez G³ogów, Kolbuszow¹, Mielec, Tu-
szów Narodowy, Wadowice Górne i D¹browê Tarnow-
sk¹ dotar³a 12 czerwca do Szczurowej. O godz. 13.00
uczestnicy sztafety, w�ród których byli uczniowie szczu-
rowskiego gimnazjum, z³o¿yli kwiaty przed pomnikiem
poleg³ych w I i II wojnie �wiatowej.

Podczas 20-minutowego odpoczynku sportowców
powita³y w³adze gminy Szczurowa, po czym grupa ru-
szy³a w kierunku U�cia Solnego. Sztafeta zakoñczy³a
siê przed Pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie.

- Organizatorzy Sztafety Narodu Polskiego im. gen.
W³adys³awa Sikorskiego, kontynuuj¹c coroczne impre-

SZCZUROWA. Z Rzeszowa do Krakowa

Sztafeta im. gen. Sikorskiego
zy rozpoczête 20 maja 1981 r., pragn¹ w³¹czyæ starsze
pokolenie i m³odzie¿ do dalszego udzia³u w imprezach
patriotyczno-sportowych dla uczczenia pamiêci miejsc
zwi¹zanych z bohaterstwem Polaków, w tym 122. rocz-
nicy urodzin i 60. rocznicy �mierci wielkiego Polaka,
syna Ziemi Podkarpackiej, genera³a Sikorskiego - stwier-
dzi³ starosta powiatu mieleckiego Józef Smaczny.

G³ównym inicjatorem sztafety by³ Zarz¹d Towarzy-
stwa Gimnastycznego �Sokó³� w Mielcu. Tegoroczn¹ im-
prezê wspierali m.in. minister edukacji Krystyna £ybac-
ka, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Jaros³aw
Kalinowski,  Leszek Deptu³a - marsza³ek sejmiku woje-
wództwa podkarpackiego, Jerzy Adamik - wojewoda
Ma³opolski, wójt gminy Szczurowa Marian Zalewski. (jr)

Sport w skrócie

PUCHAR, PAPIE¯ I RÓ¯AÑCE
Ks. Marian Hyjek, proboszcz parafii Wola Przemy-

kowska by³ organizatorem turnieju pi³ki no¿nej. W roz-
grywkach uczestniczy³y cztery dru¿yny reprezentuj¹ce
poszczególne przysió³ki. Jedn¹ dru¿ynê stworzono z
Zam³ynia i Kopaczy Wielkich, drug¹ z Natkowa, trze-
ci¹ z Zamo�cia, natomiast dla powstania czwartej gru-
py stworzono nowy przysió³ek o nazwie Podwale.

W wyniku konfrontacji dru¿yn zwyciê¿y³a Wola-
Podwale. Pi³karze otrzymali Puchar Ks. Proboszcza.
Drugie miejsce zajêli natkowianie, trzecie przypad³o
dla Woli-Zamo�cia, na czwartym znalaz³a siê dru¿yna
z Zam³ynia i Kopaczy.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody w
postaci ró¿añców i kalendarzy z papie¿em Janem Paw-
³em II.

FUTBOL DZIEWCZ¥T
Pi³ka kopana coraz bardziej popularna staje siê

w�ród dziewczyn. W ramach Tygodnia dla Zdrowia
rozegrano turniej pi³ki no¿nej dziewcz¹t o Puchar
Dyrektora Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w
Szczurowej - El¿biety G¹dek. Zwyciê¿y³a dru¿yna w
sk³adzie: Beata Czesak, Monika Czesak, Patrycja Nic-
poñ, Agnieszka Wo�niczka.

UNIHOKEJ W ZABOROWIE
Reprezentacja gospodarzy (Marcin Badzioch, Mate-

usz Chwa³a, Dawid Kuliszewski, Mateusz Majka, Woj-
ciech M¹drzyk, Adrian Mika) zwyciê¿y³a w turnieju uni-
hokeja. Puchar ufundowany przez dyrektora szko³y Mie-
czys³awa Chaburê pozosta³ wiêc na miejscu. Drugie
miejsce przypad³o dla dru¿yny ze szko³y w Woli Prze-
mykowskiej (Jaros³aw Duda, Kamil £ucarz, Arkadiusz

Mazur, Krzysztof Mê¿czyzna, S³awomir Prus, Wojciech
Siudut). Trzecia lokatê zajêli uczniowie ze Szczurowej
(Wojciech B¹czek, Pawe³ Czaja, Dawid Domaga³a, Ka-
mil G¹dek, Adrian Majcher, Witold Tylka).

PUCHAR PREZESA
Sze�æ dru¿yn wziê³o udzia³ w halowym turnieju

pi³ki no¿nej o Puchar Prezesa Zwi¹zku Zawodowego
�Konfederacja Pracy� - Andrzeja Ufnalewskiego. Naj-
lepszymi okazali siê gimnazjali�ci z Zaborowa (Adrian
Cebula, Krystian Dadej, Bogdan Krupa). Drugie miej-
sce zajêli uczniowie ze Szczurowej (Tomasz Rydzy,
Pawe³ Gnatek, Mariusz W¹sik, Micha³ Rze�nik).

SZYBKIE SZACHY
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz

Polski Zwi¹zek Szachowy by³y organizatorem corocznych
Otwartych Mistrzostw Ma³opolski w Szachach Szybkich,
które odby³y siê 5 i 6 kwietnia w Szczurowej. W roz-
grywkach brali tak¿e udzia³ szachi�ci z zagranicy.

�ORLIK� ZAWIESZONY
Po niespe³na roku istnienia szczurowski Gminny

Ludowy Zespó³ Sportowy �Orlik� zawiesi³ swoj¹ dzia-
³alno�æ. Zawodnicy zdo³ali rozegraæ kilka meczy pi³-
karskich, wydano tak¿e dwa numery klubowego biu-
letynu.

W imieniu organizatorów Akcji Pomoc Dzieciom na
Wschodzie, dziêki której zebrane dary zosta³y przekazane
do polskich szkó³ w Strzelczyskach i Mo�ciskach, serdecznie
dziêkujê za pomoc w zorganizowaniu transportu na Ukrainê
Panu Zbigniewowi Chaburze, w³a�cicielowi Zak³adu Prze-
twórstwa Miêsnego w Rylowej.

Gra¿yna Antosz
Gminny Koordynator

Akcji Pomoc Dzieciom
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Stefan Turaczy siedzi przy stole, na którym roz³o-
¿y³ po¿ó³k³e ze staro�ci fotografie oraz plik dokumen-
tów potwierdzaj¹cych losy jego ¿ywota. W ruchach cia-
³a i sposobie wyra¿ania siê ³atwo zauwa¿yæ pozosta³o-
�ci dawnej odwagi, energii, chojrakowato�ci. Na rosyj-
skiej Pó³nocy takie cechy by³y równoznaczne z prze-
trwaniem jego samego i najbli¿szej rodziny. Mówi szyb-
ko, ale wyra�nie, akcentuj¹c niektóre zwroty i zdania,
czasem pokrzykuj¹c, jakby w b³yskawicznym tempie
chcia³ przebiec dystans osiemdziesiêciu czterech lat.

- Wieczorem dojechali-
�my do Tarnopola - opo-
wiada. - Wyznaczono mnie
do pomocy w dostarczeniu
chleba z piekarni. My�lê:
prysn¹æ w któr¹� ulicê, czy
nie? Nikt nas nie pilnowa³,
sanie ci¹gn¹³ traktor. Ale
ba³em siê, bo - my�lê - jak
mnie bez dokumentów z³a-
pi¹, to do³¹cz¹ do innego
transportu albo w ³eb paln¹. A co siê stanie z rodzin¹,
gdy ucieknê? Kto siê nimi zaopiekuje? Nie uciek³em,
chocia¿ od dworca do piekarni jechali�my kawa³ dro-
gi... Wrócili�my na saniach wype³nionych po brzegi chle-
bem. Mo¿na by³o zabraæ po dwa, trzy bochenki dla
ludzi w ka¿dym wagonie. Pó�niej dowiedzia³em siê, ¿e
tych, którzy oddalili siê od
poci¹gu na w³asn¹ rêkê,
ruscy ¿o³nierze i ukraiñscy
milicjanci dopadali
w uliczkach i rozstrzeliwa-
li na miejscu.

Kilka godziny postoju,
szarpniêcie i znowu - na
wschód.

- Mróz siêga³ chyba 40
stopni - kontynuuje pan
Stefan. - Mieli�my w wa-
gonie por¹bane drewno,
trochê palili�my, ale
oszczêdnie, bo nie wiado-
mo by³o, na jak d³ugi czas
ma ono wystarczyæ. By³o
ciasno, ludzie przytulali
siê do siebie. Oszczêdzali-
�my te¿ wodê i jedzenie. Na niektórych przystankach
dostawali�my wiaderko kaszy gryczanej na ka¿dy wa-
gon. Ju¿ na terenie Rosji, gdy nas wypu�cili po wodê,
wyszed³em w samym swetrze do pompy kolejowej. Nie
mog³em wytrzymaæ, tak strasznie by³o zimno. Mróz

Wspomnienia zes³añca

Genera³a Zygmunta Berlinga pozna³em w Kopance pod Kijowem. Pe³ni³em nocn¹ wartê.
Idzie cz³owiek. Stój! - krzyczê. A on idzie dalej. Krzykn¹³em jeszcze raz, on nie zna³ has³a,
strzeli³em wiêc w górê i kaza³em mu po³o¿yæ siê na ziemi. Zawo³a³em rozprowadzaj¹cego.
Okaza³o siê, ¿e ten le¿¹cy to dowódca 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Ko�ciuszki.

¯ycie moje
i bezmiar pustkowia - z tym dzisiaj kojarzy mi siê ta
podró¿. Gdzieniegdzie widzieli�my tylko jakie� lepian-
ki i krowy stoj¹ce w g³êbokim �niegu. Nie pamiêtam
¿adnych mijanych miast, bo jechali�my tylko nocami. W
dzieñ poci¹gi odstawiano na boczne tory ma³ych sta-
cji. Po kilku dniach dotarli�my do Muraszy w kirow-
skiej ob³asti. Cieszyli�my siê, ¿e wszyscy s¹ ¿ywi. Tak
by³o przynajmniej w naszym wagonie.

Na stacji Muraszy od³¹czyli czê�æ transportu - ok.
50 rodzin. Eskorta wojskowa nadzór nad nami prze-

kaza³a  funkcjonariuszom
NKWD. W budynku dwor-
ca by³o ciep³o, lecz nie po-
zwolono na zbyt d³ugi od-
poczynek. Po spisaniu na-
zwisk kazali wsiadaæ do
podstawionych samocho-
dów. I znowu jazda.
120 km ciê¿arówkami bez
plandek, drogami wy³o¿o-
nymi w poprzek pniami

i ¿erdkami. W ka¿dej ciê¿arówce kierowca i enkawu-
dzista. Eskorty na pace nie by³o trzeba. Któ¿ by chcia³
uciekaæ, je¿eli dooko³a obcy las i g³êboki �nieg.

18 lutego zobaczyli Nosul - osadê o randze admini-
stracyjnej rejonu. Przespali siê w budynku klubu,
a rano znów w drogê - saniami. Nie dla wszystkich

wystarczy³o miejsca, wiêc
m³odzi szli pieszo. Mijali
jakie� malutkie, nêdzne
osady. Po pokonaniu
32 km wzd³u¿ rzeki £uzy
powiedziano im, ¿e dotar-
li do celu. Miejsce to nie
mia³o nawet dla Rosjan
swojskiej nazwy. Mówiono
po prostu Posio³ok nomier
3 (Osada numer 3).

Kto� spyta³: - Gdzie my
jeste�my?

- W Autonomicznej So-
cjalistycznej Republice So-
wieckiej Komi - odpowie-
dziano.

Na przyby³ych oczeki-
wa³y drewniane baraki.

W �rodku le¿e z desek, ¿adnych sienników, jedna kuch-
nia. Do ka¿dego baraku upchniêto po siedem rodzin.

***
Na drugi dzieñ po przyje�dzie zmar³a najm³odsza

córka Turaczych, 4-letnia Danusia, która ju¿ w poci¹-

Zdarza³y siê przypadki szaleñstwa, powa¿nych odmro¿eñ,
�mierci g³odowej, dzieciobójstwa, a nawet kanibalizmu. Ci, któ-
rzy prze¿yli poci¹g, czêsto mieli przed sob¹ dalsz¹ podró¿ pod
pok³adem rzecznych statków lub w skrzyniach odkrytych ciê-
¿arówek, które wioz³y ich w najodleglejsze zak¹tki sowieckich
pustkowi.

Norman Davies, Bo¿e igrzysko. Historia Polski,
Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2001

Krócej ni¿ wszêdzie trwa tam wiosna.
A zima - najostrzejsza.
(...)
Matka tam dziecko wod¹ �nie¿n¹
Obmywa po powiciu,
Smêtnie ko³ysze w noc bezbrze¿n¹
Przy gro�nej burzy wyciu.
Budzi je ryk dzikiego zwierza
Blisko chatki sosnowej,
Wicher zamieci¹ w drzwi uderza
W�ciekle jak duch domowy.
Odwieczny g¹szcz, pustynna rzeka -
To gniazda niepokoju...
Jak¿e tam stwardnia³ duch cz³owieka
Z przyrod¹ w ciê¿kim boju!

Miko³aj Niekrasow, Rosyjskie kobiety,
�Czytelnik�, Warszawa 1965
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gu mia³a gor¹czkê. W pobli¿u posio³ka znajdowa³ siê
ko³choz, ale lekarza nie by³o.

Stefan Turaczy: - W zamarzniêtej ziemi, w lesie,
w miejscu wskazanym przez cz³owieka z ko³chozu wy-
kopali�my z bratem Staszkiem grób. Pochowana zo-
sta³a w prostej, nie malowanej  trumnie.

W�ród ko³chozowych
Rosjan byli tacy, którzy
mieli polskie pochodzenie,
chocia¿by Antoni Pietro-
wiecz, ca³a rodzina Za-
lewskich... Ca³kiem do-
brze mówili po polsku. Po-
magali nam. Cywilni Ro-
sjanie te¿ bardzo dobrze
siê z nami obchodzili. Po
trzech dniach stu ludzi
zdolnych do pracy roz-
dzielono z rodzinami. Pie-
trowicz przyniós³ siekie-
ry i pi³y, dostali�my na
kredyt kufajki, spodnie
watowane, czapki, rêka-
wice - potem nam za nie
potr¹cano z ka¿dej wyp³a-
ty, ³¹cznie - 60 rubli. Zro-
bili kurs bhp i zaczêli�my
wyr¹b drzew w innej osa-
dzie, Girkulu, po³o¿o-
nym o 12 km dalej w lesie. Tam zostawali�my na noc.
Gdy kto� chcia³ odwiedziæ rodzinê, musia³ pokonywaæ
drogê pieszo i uwa¿aæ, aby siê do pracy nie spó�niæ.

W lesie ka¿da grupa dostawa³a dzia³kê i za po-
rz¹dkiem trzeba by³o �cinaæ. �Diesiatnik�, tamtejszy
brygadzista tylko raz nam pokaza³, jak pracowaæ, to-
te¿ niektórzy mieli spore k³opoty. Ja mia³em ju¿ do-
�wiadczenie z pracy przy �cince lasu ko³o Jab³onówki.
Ka¿dy musia³ wyrobiæ normê - 5 kubików na osobê,
gdy drzewa by³y grube, 2,5 kubika, gdy cienkie. W zi-
mie najpierw trzeba by³o drewnianymi ³opatami od-
kopaæ �nieg wokó³ pnia, ur¿n¹æ, obci¹æ ga³êzie i por¿-
n¹æ na klocki. Inna ekipa, zazwyczaj kobiety, odr¹by-
wa³y ga³êzie i pali³y je.
Gdy kto� nie wyrobi³ nor-
my, dostawa³ mniej chle-
ba. Byli tacy, którzy osi¹-
gali tylko 60 proc. normy,
wiêc otrzymywali tylko
600 g chleba dziennie. Ja
dostawa³em 900 g, bo wy-
konywa³em 120 proc. normy. Pomaga³em rodzinie,
dawa³em ich zaoszczêdzony chleb, bo matce i siostrze,
które nie pracowa³y, przys³ugiwa³o tylko po 300 g. Nie
chcia³bym, ¿eby to zabrzmia³o jak przechwa³ka, ale
gdyby nie ja i moja zaradno�æ, moja rodzina nie prze-
¿y³aby pierwszych miesiêcy pobytu w Republice Komi.

Chleb mo¿na by³o dodatkowo kupiæ za ruble w ko³-
chozowym sklepie, ale na talony. Ponadto dostêpna
by³a woda koloñska i cukierki. System talonowy po-
wodowa³, ¿e nawet za krwawo zarobione pieni¹dze
trudno by³o nabyæ co� naprawdê potrzebnego.

Rosjanie szybko zauwa¿yli, ¿e m³odemu Turacze-
mu robota pali siê w rêkach. Zosta³ diesiatnikiem. To
by³ spory awans, daj¹cy ka¿dego dnia a¿ kilka kro-
mek chleba wiêcej, które móg³ raz w tygodniu dostar-
czyæ matce i ojcu. Wys³ano go na kurs ostrzenia pi³.
I z tym zajêciem te¿ sobie dobrze radzi³.

Stefan Turaczy: - Miesz-
ka³ ze mn¹ Czarnecki
z ¿on¹ i córk¹, in¿ynier le-
�nictwa. Zupe³nie nie ra-
dzi³ sobie, r¹czki mia³ de-
likatniutkie... Zna³ rosyjski.
Przy ognisku, podczas prze-
rwy w pracy przeczyta³ na
g³os rusk¹, legaln¹ gazetê,
któr¹ gdzie� znalaz³. By³o
przy tym ko³o piêtnastu ro-
botników. Na drugi dzieñ
zosta³ aresztowany. Dosta³
15 lat ³agrów. ¯ona z cór-
k¹ zosta³y same. I mia³y
prze¿yæ maj¹c tylko po 30
deko chleba dziennie. ¯al
by³o na nie patrzeæ. Trochê
pomagali�my. Mój ojciec
pracowa³ w ko³chozie, mle-
ko czasem przynosi³...

Ka¿dego wieczora po
dniu roboczym obowi¹zko-

wo trzeba by³o uczestniczyæ w zebraniach kolektywu.
Ci, którzy wykonali normê, otrzymywali pochwa³y. Na-
tomiast tych, którym to siê nie udawa³o, publicznie
oskar¿ano o lenistwo, o wrogo�æ wzglêdem sowieckiej
w³adzy.

Franciszek Grzesik zszed³ z miejsca pracy razem
z ca³¹ brygad¹ o 10 minut za wcze�nie. Diesiatnik
Antoni Pietrowicz to zauwa¿y³ i przekaza³ sprawê
zwierzchno�ci. Przyjechali dwaj wojskowi i podczas
zebrania w klubie zdecydowali, ¿e przez cztery mie-
si¹ce ca³ej brygadzie bêdzie siê potr¹caæ 25 proc. za-
robków. A gdyby brak dyscypliny powtórzy³ siê, do-
stan¹ po cztery miesi¹ce wiêzienia. Grzesik mia³ pe-

cha. Z³apano go drugi raz
na wcze�niejszym odpo-
czynku. Poszed³ siedzieæ.
Z wiêzienia wraca³
w zimie, oczywi�cie pieszo
- 40 km bez butów. Nogi
mia³ owiniête workami.
Odmrozi³ palce i odpad³y.

Od obowi¹zku pracy zwolnione by³y tylko dzieci do
14 roku ¿ycia. Starsi ludzie umierali na ró¿ne choro-
by, a czêsto po prostu z wycieñczenia. Nie mieli si³,
¿eby wykonaæ normê. W dodatku gdy Niemcy uderzyli
na Zwi¹zek Radziecki, wszyscy musieli pracowaæ tak-
¿e w niedzielê, przy czym ca³y urobek z siódmego dnia
przejmowa³ skarb pañstwa.

18-letni Mietek Grzesik (s¹siad Turaczych z Ja-
b³onówki, pochodz¹cy ze Strzelec Ma³ych, jak wszy-
scy zes³ani Grzesikowie) by³ listonoszem. Nosi³ prze-
sy³ki z Girkula do posio³ka. Za swoj¹ pracê dosta-

Las ka¿dego przygarnie, ka¿demu swój zew po�le, wszyst-
kich pomie�ci, nawet inwalidzi znajd¹ tu przytu³ek (ludzi bez
r¹k posy³a siê trójkami do udeptywania pó³metrowego �nie-
gu). �nieg po pier� siêga. Jeste� drwalem. Nasamprzód - w³a-
snym cia³em musisz ubiæ �nieg dooko³a pnia. Pó�niej musisz
pieñ zr¹baæ. Nastêpnie - z trudem brn¹c w bia³ej toni - masz
odr¹baæ wszystkie ga³êzie (trzeba jeszcze je przygi¹æ i dobraæ
siê do nich siekier¹). Wci¹¿ brodz¹c w �niegu, musisz te
wszystkie ga³êzie �ci¹gn¹æ na bok, zebraæ do kupy i podpaliæ
(a paliæ siê nie chc¹, dymi¹ tylko). Teraz pieñ trzeba rozpi³o-
waæ na równe kloce, te za� u³o¿yæ w s¹gi. Norma za� przewi-
duje - na jednego piêæ metrów sze�ciennych, na dwóch - dzie-
siêæ metrów dziennie. (Na wiatro³omach - siedem kubików,
ale grube kloce trzeba jeszcze rozszczepiæ na k³ody). Ju¿ topór
wypada ci z r¹k, ju¿ nóg nie czujesz. Podczas wojny (przy ów-
czesnych normach ¿ywienia) wiê�niowie trzy tygodnie przy wy-
rêbie nazywali suchym rozstrzelaniem.

Aleksander So³¿enicyn,
Archipelag GU£ag. 1918-1956.

Próba dochodzenia literackiego,
Nowe Wydawnictwo Polskie, Warszawa 1990

Mo¿emy jedynie litowaæ siê nad Polakami. Jeste�my zbyt
potê¿ni, ¿eby ich nienawidziæ.

(Aleksander Puszkin w li�cie do pani Chitrowo w r.1830)
Wiktor Woroszylski, Kto zabi³ Puszkina,

Pañstwowe Wydawnictwo �Iskry�, Warszawa 1983
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wa³ tak ma³o pieniêdzy, ¿e ci¹gle mu doskwiera³ g³ód.
Raz przyszed³ do Stefana Turaczego z gor¹c¹ pro�-
b¹, ¿eby po¿yczy³ mu jednego rubla. Na chleb. Wi-
dziano go tak¿e, jak w lesie na kolektywnej kuchni
piek³ placki z przemarzniêtych ziemniaków, które
jeden z biednych Rosjan odrzuci³ po wykopaniu ich
z kopca ukrytego pod �niegiem. Mietek w Republice
Komi pozostali na zawsze. Gdy w mro�ny dzieñ wê-
drowa³ przez las nios¹c listy, spotka³ na swojej dro-
dze wilki. Schroni³ siê na �wierk i czeka³ kilka go-
dzin, a¿ odesz³y. Niestety, przeziêbi³ siê i po miesi¹-
cu zmar³.

Stefan Turaczy: - Czasem siedzieli�my i gadali-
�my z Rosjanami. Wspominali, ¿e za cara mieli le-
piej. Mieli prawos³awne �wiêta, ale dawno temu.
Ko�cio³a ani cerkwi w �posio³ku� nie by³o. Tote¿ gdy
w 1942 r., chyba ze wzglêdu na ustêpstwa Stalina
przy okazji tworzenia armii przez gen. Andersa, przy-
jecha³ polski ksi¹dz z Anglii, w klubie zrobili�my o³-
tarz. Ludzie przychodzili na nabo¿eñstwa i p³akali
ze wzruszenia. Rosjanie te¿.

***
- By³ marzec 1942 r. Mimo przestróg zwierzchno�ci,

¿e umrzemy w drodze, zrobili�my sanki i ca³¹ rodzin¹
wybrali�my siê do Mura-
szy. Tam Andrzej Witos or-
ganizowa³ ludzi dla Armii
Polskiej. Tam mo¿na by³o
otrzymaæ pomoc. 120 km
pokonali�my pieszo. Przed
wyruszeniem matka kupi-
³a od ko³cho�nika worek
¿yta za jedn¹ parê spodni. Me³li�my to ziarno w pro-
wizoryczny sposób. Na pod³odze roz�ciela³o siê prze-
�cierad³o i zgniata³o ziarna dwoma drewnianymi kloc-
kami. Wysuszone placki za³adowali�my do worków
i mieli�my dziêki temu zapasy jedzenia. Matka mia³a
chor¹ nogê, wiêc ci¹gnêli�my j¹ na saniach - wspomi-
na pan Stefan. - Podczas tej tu³aczki spotykali�my ma³e
osady. Tamtejsi Rosjanie chêtnie nam pomagali, nie
odmawiali noclegu, chocia¿ sami te¿ ¿yli w nêdzy.

W Muraszy oddelegowali nas do wsi Bezbo¿nik i ka-
zano pracowaæ. Dla nas by³o wa¿ne, ¿e stamt¹d by³o
ju¿ niedaleko do linii kolejowej. Pracowali�my w lesie
- siostra i ojciec te¿. Pomaga³em ojcu wyrobiæ normê,
bo by³ w mojej brygadzie, a nocami dodatkowo ostrzy-
³em pi³y.

Pozna³em tam nauczycielkê. Na imiê mia³a K³awa.
Chcia³a, ¿ebym siê z ni¹ o¿eni³. Nawet dzi� s³yszê jej
s³owa: - Stiepan, Stiepan... £adna by³a dziewczyna,
ale moi rodzice strasznie siê oburzyli. - Ch³opak, co ty
robisz? - rozpacza³a mama. - Wszyscy Polacy my�l¹,
jak siê st¹d wyrwaæ, a ty jedyny ¿eni³ siê bêdziesz?
Tak mówi³a, chocia¿ �luby Polaków z Rosjankami siê
zdarza³y.

W jeden z ostatnich dni lutego 1943 r. kilkunastu
m³odych Polaków wezwano do klubu. W�ród nich Ste-
fana Turaczego, Tadeusza Jakusa, Stanis³awa Piêko-
sza, Józefa Zaj¹ca, Józefa Hebala. Za sto³em siedzia³o
czterech enkawudzistów. Wzywali ich pojedynczo i na-
kazywali podpisanie o�wiadczenia, i¿ przyjmuj¹ oby-

watelstwo sowieckie.  Wszyscy odmówili, przewiezie-
ni wiêc zostali do wiêzienia w Muraszy.

Stefan Turaczy: - Jakus i Piêkosz dwa dni pó�niej
wyrokiem s¹du zostali skazani na dwa lata wiêzienia.
To by³ pokazowy proces. Wszyscy byli�my obecni na tej
rozprawie.

W wiêzieniu od¿ywianie by³o tragiczne. 100 g czarne-
go chleba i miska zupy (czarnej wody). Po trzech tygo-
dniach by³em tak os³abiony, ¿e nawet matki nie po-
zna³em, gdy do mnie przysz³a. Sprowadzili j¹ i kazali
namawiaæ, ¿ebym podpisa³ o�wiadczenie. Matka, bo-
j¹c siê, b³aga³a i p³aka³a, ale jednak wytrzyma³em i nie
podpisa³em. Podczas przes³uchañ oficer �ledczy pró-
bowa³ ró¿nych sposobów. Raz wskaza³ na swoj¹ d³oñ
i powiedzia³: �Kak zdies� wo³osy wyrostut, tak ty, swo-
ju Polszu budiesz widiet�. Padochniesz kak sobaka�.
Siedzia³em cztery tygodnie. Wypu�cili mnie za wsta-
wiennictwem £osina, ̄ yda, który by³ dyrektorem przed-
siêbiorstwa zajmuj¹cego siê lasami, poniewa¿ brako-
wa³o cz³owieka do ostrzenia pi³. Ale ja ju¿ tam nie
wróci³em, tylko pojecha³em w inn¹ stronê, do Sielc nad
Ok¹. Ju¿ w wiêzieniu wiedzieli�my, ¿e Wanda Wasi-
lewska now¹ armiê organizuje. Wszyscy po wypusz-
czeniu z wiêzienia zaci¹gnêli�my siê do wojska.

Z Muraszy do Sielc wyru-
szy³ ca³y poci¹g Polaków.
By³o ju¿ ciep³o. Sprzeda-
³em kufajkê i nie wycho-
dz¹c z wagonu (byli�my
pod konwojem) od baby-
handlarki kupi³em za
wszystkie posiadane pie-

ni¹dze trzy lepioszki (placki ziemniaczane) i dwa go-
towane jajka, których nie widzia³em od wyjazdu
z Polski.

Moj¹ rodzinê wkrótce przesiedlili pod Rostów nad
Donem. Siostra pracowa³a w fabryce spirytusu. Tam
ju¿ mo¿na by³o ukra�æ trochê ziarna i ziemniaków,
w rêkawie albo w czapce do domu przynie�æ. Przynaj-
mniej nie g³odowali.

***
W sieleckim obozie zes³aniec spod Lwowa zosta³

przydzielony do Konnej Kompanii Kablowo-Tyczko-
wej Pierwszego Samochodowego Pu³ku £¹czno�ci. 15
lipca 1943 r. odby³a siê przysiêga Dywizji Ko�ciusz-
kowskiej, a 12 pa�dziernika bitwa w okolicach wsi
Lenino.

- Uczestniczy³em w niej, ale nie walczy³em na pierw-
szej linii - kontynuuje pan Stefan. - Po dwóch dniach
przetransportowano nas do Kopanki na Ukrainie, po-
tem by³ Smoleñk, Kijów, Berdyczów, Równe, £uck, a po
sforsowaniu Bugu - Che³m, Lublin, Pu³awy, Garwo-
lin, Otwock, Weso³a pod Warszaw¹. Pod Otwockiem
zosta³em ranny. Przeprawia³em siê przez Wis³ê po lo-
dzie obok mostu Poniatowskiego. Po zdobyciu Warsza-
wy uderzyli�my na Pi³ê, Jastrów i Z³otów, Ko³obrzeg,
Gryfice i Resko. Po sforsowaniu Odry uczestniczy³em
w walkach o Berlin do 9 maja 1945 r. Ale Bramy Bran-
denburskiej nie widzia³em - nie by³o rozkazu, wiêc
w tamtym rejonie miasta nasza kompania nie mia³a
prawa siê znale�æ.

Ustrój rosyjski to dyscyplina obozowa wprowadzona za-
miast ³adu spo³ecznego, to stan oblê¿enia, który sta³ siê nor-
malnym stanem spo³eczeñstwa.

Astolphe Markiz de Custine, Listy z Rosji,
Wydawnictwo Aramis, Kraków 1989
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W naszym pu³ku by³o 110 oficerów. Nasz dowódca,
pu³kownik Malinowski, by³ wspania³ym cz³owiekiem, po-
dobnie jak major Zarucki. Oficerem politycznym by³ ka-
pitan Pisula. Ja mia³em stopieñ kaprala. Za najlepsze-
go kolegê uwa¿a³em Piotra Glasa ze Lwowa, te¿ kapra-
la. Porywczy by³ i nikogo siê nie ba³. Gdy pok³óci³ siê
z ruskim kwatermistrzem, to
omal go nie zastrzeli³. Ledwo
go powstrzymali�my. Inni ko-
ledzy, którzy utkwili mi w pa-
miêci to: Bronek Pi³aski spod
Lublina, Zygmunt i Wacek
Czerniakowie z Wileñszczy-
zny...

Na froncie spotyka³ znajo-
mych ze Strzelec Ma³ych - Sta-
nis³awa Grzesika, zmar³ego
przed dwoma laty w Nowej
Rudzie, Franciszka Grzesika
i Franciszka M³ynarczyka,
którzy zginêli pod Lenino,
a Jana Krzysztofka, zmar³ego
dziesiêæ lat temu w Wiêcbor-
ku pod Bydgoszcz¹, widzia³,
gdy polska armia zbli¿a³a siê
do Otwocka.

***
Stefan Turaczy wysup³uje

z pamiêci ró¿ne historie, zda-
rzenia, obrazy. A to o generale
Berlingu, a to o potyczce pod
Gryficami...

 - Ko³o Gryfic jechali�my
ciê¿arówk¹. Zatrzyma³ nas
kapitan Po�niak i rozkaza³, aby sprawdziæ okolicê, bo
kto� mu doniós³, ¿e w pobli¿u ukrywa siê niemiecki od-
dzia³. By³o nas sze�ciu, on mia³ kilkunastu ludzi. Zoba-
czyli�my piêtrowy pa³ac. Gdy byli�my blisko, Niemcy rzu-
cili granaty. Sier¿ant stoj¹cy najbli¿ej zgin¹³ na miejscu.
Otworzyli�my ogieñ, podpalili�my stodo³ê. Niemcy za-
czêli uciekaæ, bo my�leli, ¿e nas jest o wiele wiêcej. Ze

stodo³y wysz³a spora grupa ¿o³nierzy z rêkami podnie-
sionymi do góry. W strzelaninie zginê³o trzech naszych,
Niemców kilkunastu.

Genera³a Zygmunta Berlinga pozna³em w Kopance
pod Kijowem. Pe³ni³em nocn¹ wartê. Idzie cz³owiek. Stój!
- krzyczê. A on idzie dalej. Krzykn¹³em jeszcze raz, on

nie zna³ has³a, strzeli³em
wiêc w górê i kaza³em mu po-
³o¿yæ siê na ziemi. Zawo³a³em
rozprowadzaj¹cego. Okaza³o
siê, ¿e ten le¿¹cy to dowódca
1 Dywizji Piechoty im. Tade-
usza Ko�ciuszki. Podszed³,
poda³ mi rêkê i podziêkowa³,
bo zachowa³em siê zgodnie
z regulaminem.

Po zakoñczeniu wojny na-
sza kompania stacjonowa³a
w Siemianowicach na �l¹sku.
Byli te¿ tam ¿o³nierze sowiec-
cy. Z fabryk wywozili maszy-
ny, napadali na polsk¹ ludno�æ,
rabowali, co im w rêce wpad³o,
kobiety gwa³cili... Gdy stanêli-
�my w obronie Polaków, Ruscy
otworzyli ogieñ z karabinów
maszynowych i w efekcie ran-
ni byli po obu stronach. Mnie
kula zrani³a w nogê. Poszko-
dowani z obydwu armii wrzu-
ceni zostali do jednego wago-
nu i odwiezieni do szpitala
w Rokietnicy, a nastêpnie do
Bydgoszczy. Wtedy zobaczy³em,

¿e wiêksze szkody ponie�li krasnoarmiejcy. Jeden z nich
ledwo ¿y³. Dosta³ seriê przez pier�.

W maju 1946 r. rodzina Turaczych wróci³a do Polski
i osiedli³a siê na ziemiach zachodnich. Pan Stefan posta-
nowi³ siê o¿eniæ w Strzelcach Ma³ych i jako jedyny spo-
�ród tych, którzy do�wiadczyli zes³ania, pozosta³ w pod-
szczurowskiej wsi.

MAREK ANTOSZ

Apel skierowany do Czytelników maj¹cy na celu
odnalezienie potomków rodzin, które w okresie miê-
dzywojennym wyjecha³y z terenu gminy Szczuro-
wa na wschodnie rubie¿e II Rzeczpospolitej, nie po-
zosta³ co prawda bez odzewu, ale zg³osi³y siê tylko
osoby mieszkaj¹ce obecnie w pó³nocnej i zachodniej
Polsce. Jest wiêc ca³kiem prawdopodobne, ¿e na
Wschodzie z grupy oko³o dwustu osób zwi¹zanych
rodzinnie z naszymi okolicami nie pozosta³ nikt.
Istnieje tak¿e druga ewentualno�æ - je¿eli nieliczni
potomkowie ocaleli i pozwolono im zamieszkaæ na
tzw. terenach kolonizowanych przez ludno�æ polsk¹

Echa publikacji

�Niezrozumia³e krainy�
(je�li takie okre�lenie wyda siê komu� nieadekwat-
ne wzglêdem ziem wschodnich przedwojennej Pol-
ski - z góry przepraszam), to nie utrzymuj¹ oni ¿ad-
nych kontaktów ze Szczurowszczyzn¹.

Bardzo warto�ciowego �ród³a informacji dotycz¹-
cego wychod�stwa dostarczy³a pani Anna Mucek
z Pojawia. Udostêpni³a naszej redakcji maszyno-
pis licz¹cy 92 strony, autorstwa zmar³ego w 1992 r.
Jana Mucka - osiedleñca we wsi Krzywe pod Lwo-
wem, pó�niej sybiraka i ¿o³nierza Armii Polskiej
utworzonej w ZSRR. Tekst zaopatrzony jest
w adnotacjê, z której wynika, ¿e napisany zosta³

Stefan Turaczy.
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w Inowroc³awiu w r. 1980. Jego obszerno�æ nie po-
zwala na opublikowanie w ca³o�ci na ³amach na-
szego kwartalnika, przytaczamy wiêc tylko krótki
fragment owych wspomnieñ.

Z koñcem kwietnia [1946 r. - przyp. M.A.] dali
mi papiery do cywila, z tym ¿e siê zg³oszê po posa-
dê  zaraz jak ¿ona powróci z Rosji.

(...) Po poszukiwaniu moich najbli¿szych, powró-
ci³em za tydzieñ do rodziców i zasta³em ju¿ tam
¿onê i dzieci. W drodze obcy ludzie mówili, ¿e moja
rodzina jest na Pojawiu.(...) Dzieci moje i inne wy-
bieg³y mi na spotkanie, ale gdy mój najstarszy syn
mnie zobaczy³, tak siê od razu cofn¹³ do ty³u. - To
nie mój tatu�! - krzykn¹³. By³em w mundurze, mia-
³em na sobie przedwojenn¹ czapkê oficersk¹, patki,
krzy¿ walecznych na piersi, 8 medali. Przestraszy³
siê mnie wobec tego i uciek³. ¯ona, gdy mnie zoba-
czy³a, tak os³upia³a, ¿e nic siê nie odezwa³a, tylko
p³aka³a z rado�ci, ¿e po tylu latach mogli�my siê
zej�æ. Potem mi powiedzia³a, ¿e jest bardzo chora.
(...) Za kilka dni by³y �wiêta Wielkanocne, posze-
d³em do ko�cio³a i po sumie do siostry z najm³odsz¹
córeczk¹. Wracam po obiedzie, pod ko�cio³em by³o
pe³no ludzi, którzy oczekiwali na nieszpory. Byli
tam moi czterej bracia, bo mia³em sze�ciu braci,
a ja by³em siódmy, poza tym trzy siostry. Zaraz
przy ko�ciele w Zaborowiu by³a karczma. Wysz³o
z niej dwóch partyzantów, nakryci byli prochowca-
mi, pod nimi automaty. Oderwali dzieci ode mnie,
kazali im i�æ do domu. Dzieci zaczê³y p³akaæ (...).
Zaprowadzili mnie za stodo³ê plebanii, tam gdzie
ju¿ trzech zastrzelili: dwóch peperowców i jednego
milicjanta. Opiera³em siê i nie chcia³em i�æ, ale ci
mê¿czy�ni d�gnêli mnie pod ¿ebra automatami
i tyle. Ludzie, którzy byli wtedy pod ko�cio³em i przy-
gl¹dali siê tej scenie, stali jakby wro�li w ziemiê ze
strachu.  - Masz Stalina na piersi? - zapytali mê¿-
czy�ni. By³ na medalu, ale gdzie� siê urwa³, zosta-
³a tylko tasiemka. Prowadz¹ mnie wiêc za stodo³ê.
Sprzedawczyni z karczmy zorientowa³a siê, ¿e pro-
wadz¹ mnie na rozstrzelanie i podnios³a krzyk: �Ro-
dzina jego dopiero teraz przyjecha³a z Syberii, ¿ona
le¿y chora w ³ó¿ku a ojca rozstrzelaj¹. Bo¿e, ratuj
tego cz³owieka!�. Siedzia³o w tej karczmie jeszcze
kilku partyzantów i by³ pomiêdzy nimi sam komen-
dant. Wybieg³ on bez czapki i choæ by³ pijany, popê-
dzi³ za tymi, którzy ju¿ mnie postawili pod brzoz¹.
Krzycza³ z daleka: �Nie strzelaæ! Nie strzelaæ!�.
Tamci us³uchali, wiêc ju¿ normalnym krokiem do-
wódca ich doszed³ do nas. Powiedzia³ do swoich
ludzi: �Odejd�cie, sam siê z nim za³atwiê�. Ode-
szli, a on mnie prowadzi w laski ch³opskie. Upro-
wadzi³ mnie ze 200 metrów, wzi¹³ automat, pu�ci³
seriê w powietrze. Wtedy odezwa³ siê do mnie: �No,
ju¿ jeste� zabity. S³yszeli seriê, bêd¹ spokojni, ¿e
ich wyrêczy³em�. I jeszcze pyta mi siê, czy go po-
znajê. Ja siê spyta³em, jaka godno�æ, odpowiedzia³:
�Brzoza�. To by³a nazwa tej bandy i ju¿ siê wiêcej
nie pyta³em. Powiedzia³ mi: �Masz szczê�cie, ¿e by-
³em w karczmie, bo ju¿ by� by³ nie ¿y³. Gdyby nie
krzyk Oleksy, to i ja bym ci nic nie pomóg³�. Po-

dziêkowa³em mu za ocalenie mojego ¿ycia. Zapro-
wadzi³ mnie laskami pod sam dom rodziców i mówi
mi: �Uciekaj st¹d, bo ciê zastrzel¹. Przebierz siê za
cywila�.

Rano spakowa³em do walizy wojskowy mundur.
Po cywilnemu pojecha³em do Inowroc³awia, bo tam-
têdy przechodzi³em podczas frontu i te okolice bar-
dzo mi siê podoba³y.

Anna Mucek wyrazi³a zgodê na skopiowanie
maszynopisu, dziêki czemu wkrótce bêdzie on do-
stêpny w dwóch bibliotekach - w Zaborowie i Szczu-
rowej.

Dziêki uprzejmo�ci Marii Grudzieñ z Zaborowa
uda³o siê wpa�æ na �lad rodziny z Woli Przemykow-
skiej, która osiedli³a siê ko³o Brze¿an (miasteczka
pomiêdzy Lwowem i Tarnopolem). Byli to Marcin
i Antonina Bab³owie. Do 1920 lub 1921 r. mieszka-
li w Natkowie, sk¹d wyjechali z trojgiem dzieci -
Mari¹, Juli¹ i W³adys³awem. Maria wysz³a za m¹¿
za Paw³a Steckiego. Tê rodzinê wywieziono do miej-
scowo�ci Mo³otow za Uralem. Starzy Bab³owie nie
do�wiadczyli zes³ania, poniewa¿ zmarli przed
1940 r. Informacje na ten temat przekaza³a do re-
dakcji Kazimiera Krawczyk (córka Paw³a i Marii
Steckich) mieszkaj¹ca obecnie w Jasieniu ko³o Zie-
lonej Góry. W czasie wywózki na Syberiê by³a o�mio-
letnim dzieckiem.

(ma)

Lwów - Cmentarz £yczakowski.

Rynek w Brze¿anach.
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W nastêpnym roku Kasa nie mog³a prowadziæ dzia-
³alno�ci po¿yczkowej, poniewa¿ brakowa³o gotówki. D³u¿-
nicy nie byli w stanie sp³aciæ zaci¹gniêtych  kredytów.
W 1934 r. od siedmiu d³u¿ników za¿¹dano dodatkowych
porêczycieli. A kilku innym wystawiono nowe skrypty
d³u¿ne, anuluj¹c im w ten sposób obci¹¿enia wynikaj¹-
ce z kosztów nieterminowego sp³acania kredytów. Taka
dzia³alno�æ gospodarcza nie mog³a zaimponowaæ lustra-
torowi Zwi¹zku, chocia¿ wszyscy �cz³onkowie Zarz¹du
i Rady Nadzorczej wyrazili zgodê, by [Kasa Stefczyka
w Strzelcach Wielkich] przyst¹pi³a do Zwi¹zku Spó³dziel-
ni Rolniczych, Zarobkowych i Gospodarczych Rzeczypo-
spolitej Polskiej�. Niedomagania tej Kasy doprowadzi³y
do tego, ¿e lustrator zaproponowa³, by wybraæ nowy Za-
rz¹d Kasy. 8 kwietnia 1936 r. do tego postulatu przy³¹-
czy³ siê Zwi¹zek Rewizyjny, nakazuj¹c w ci¹gu 3 tygodni
przeprowadziæ nowe wybory.

W 1930 r. dalsze istnienie Kasy Stefczyka zosta³o
powa¿nie zagro¿one. Ubóstwo mieszkañców tych okolic
by³o tak du¿e, ¿e wk³adów oszczêdno�ciowych prawie nie
by³o. Tylko nieliczni mieszkañcy Strzelec i wiosek s¹-
siednich terminowo uiszczali raty zaci¹gniêtych kredy-
tów. Równocze�nie zg³osili oni wycofanie oszczêdno�ci na
kwotê 2000 z³ oraz zapotrzebowanie na nowe po¿yczki
w wysoko�ci 3000 z³. Poniewa¿ spó³dzielnia nie dyspo-
nowa³a ¿adn¹ gotówk¹, Zarz¹d postanowi³, za zgod¹
Walnego Zebrania, zaci¹gn¹æ w Kasie Centralnej now¹
po¿yczkê w wysoko�ci 5 000 z³. Teraz od zaci¹gniêtych
po¿yczek zaczêto pobieraæ prowizjê w wysoko�ci 1 proc.
od kwoty po¿yczki. W dalszym ci¹gu do opiesza³ych po-
¿yczkobiorców s³ano upomnienia, ale niewiele to skut-
kowa³o. Sytuacja Kasy Stefczyka w 1933 r. by³a tak dra-
matyczna, ¿e nie odby³o siê wówczas ani jedno zebranie
Zarz¹du i RN. Dopiero 9 maja 1934 r. niektórym d³u¿ni-
kom, m.in. Wiktorii Bajor, Annie Cichej, Wiktorii Walas,
czy Wawrzyñcowi Oleksemu polecono zwiêkszyæ liczbê
porêczycieli. Natomiast nowe skrypty d³u¿ne wystawio-
no m.in. Annie Zachariasz, Wawrzyñcowi Naturze,  Jó-
zefowi G³¹bowi, Janowi Brewce, Zofii Haburze
i Katarzynie Trzeciak.

Decyzje te nie zmieni³y sytuacji finansowej spó³dziel-
ni, która 12 maja 1935 r. postanowi³a przyst¹piæ do Zwi¹z-
ku Spó³dzielni Rolniczych i Zarobkowych Rzeczypospoli-
tej Polskiej. W podobnie tragicznym po³o¿eniu finanso-
wym znajdowa³a siê wiêkszo�ci Kas Stefczyka w powiecie
brzeskim. Dlatego zagadnienie ich dalszego istnienia,
zasady kontrolowania ich dzia³alno�ci i udzielania po¿y-
czek poruszano 7 marca 1936 r. na konferencji powiato-
wej w Brzesku.

Miesi¹c pó�niej lustrator, bêd¹c przekonany, ¿e Za-
rz¹d spó³dzielni strzeleckiej prowadzi za ma³o energicz-
nie politykê �ci¹gania zaleg³o�ci, poleci³  zmianê kierow-
nictwa Kasy. Równie¿ Zwi¹zek Rewizyjny, nie mog¹c

Czas miniony

Dzia³alno�æ Spó³ki Oszczêdno�ci
i Kredytów w Strzelcach Wielkich (3)

d³u¿ej tolerowaæ trudnej sytuacji finansowej w Kasie oraz
jak mu siê wydawa³o opiesza³o�ci Zarz¹du, zaleci³
w przeci¹gu trzech tygodni przeprowadziæ nowe wybory
do w³adz Kasy Stefczyka w Strzelcach Wielkich. 10 maja
1936 r. odby³o siê Walne Zebranie, w którym uczestni-
czy³o zaledwie 21 cz³onków tej spó³dzielni. By³o to ostat-
nie zebranie, którym kierowa³ jeszcze ks. proboszcz Ste-
fan Kamionka. D³u¿nicy i kredytobiorcy  unikali kon-
taktów z cz³onkami Zarz¹du i Rady Nadzorczej  Kasy.
Jej prezes broni¹c stanowiska kierownictwa i RN wyja-
�ni³, ze trudn¹  sytuacjê finansow¹ spó³dzielni spowodo-
wa³y znaczne wyp³aty wk³adów oszczêdno�ciowych zwi¹-
zane z ogromn¹ powodzi¹, która w 1934 r. nawiedzi³a
czê�æ powiatu brzeskiego w³¹cznie ze Strzelcami. Pod-
kre�li³ on, ¿e trudno�ci finansowe wynikaj¹ równie¿
z powszechnego kryzysu gospodarczego. Czynniki te do-
prowadzi³y do tego, ¿e mieszkañcy Strzelec Wielkich
i okolicznych wsi nie byli w stanie uregulowaæ swoich
nale¿no�ci wobec Kasy. Wobec takich przyczyn zad³u¿e-
nia rolników Zarz¹d ze 101 po¿yczek przeprowadzi³  skon-
wertowanie 83, na kwotê 27 896 z³, uznaj¹c, ¿e w tej
tragicznej chwili tylu cz³onków Kasy Sefczyka nie jest
w stanie uregulowaæ swoich nale¿no�ci wobec spó³dziel-
ni. Pozostali d³u¿nicy zostali uznani za zdolnych do sp³a-
cania kredytu.

Lustrator Materna nie bior¹c pod uwagê powodzi
i kryzysu gospodarczego wykaza³, ¿e straty spó³dzielni
wynosz¹c¹ 1081,71 z³, które zosta³y  pokryte z funduszu
zasobowego. Straty te wynika³y nie z braku gospodarno-
�ci, ale z tego, ¿e wliczono do nich zaleg³e, niesp³acone
odsetki.

Nie zmieni³o to nastawienia lustratora i Zwi¹zku
Spó³dzielni Rolniczych. Po tych odgórnie zarz¹dzonych
wyborach w³adz spó³dzielni Walne Zebranie wy³oni³o
nowy Zarz¹d Kasy Stefczyka w Strzelcach Wielkich, który
kierowa³ spó³dzielni¹ do 1939 r. Jego cz³onkami zostali
wybrani: dr Tadeusz Le�niak (prze³o¿ony zarz¹du do 1938
r.), Antoni Puskarz (zastêpca prze³o¿onego od 1938 do
1946 r.), Józef Zbiegie³, Piotr Nabia³, Franciszek Koza,
Tomasz Karamara, Józef Maj, Szymon M³ynarczyk, Sta-
nis³aw Solak (od 10 maja 1936 r.) i Pawe³ Zabiega³a
(w  1939 r.). Natomiast Tomasz Nawrot kierowa³ RN, do
której wybrano Stanis³awa Jurka, Katarzynê Gacê, Fran-
ciszka Kozaka, Józefa G³¹ba, Tadeusza Nawrota, Toma-
sza Solaka, Stanis³awa Kosa³ê (zastêpca przewodnicz¹-
cego), Franciszka Kurka i Józefa Smo³ê. W czasie oku-
pacji niemieckiej do³¹czy³ do niej Franciszek Badzioch.
Równocze�nie podkre�lono, ¿e nowi cz³onkowie Zarz¹-
du i RN musz¹ zostaæ cz³onkami Kasy Stefczyka w ci¹gu
kilku najbli¿szych dni.

Bud¿et tej Kasy wynosi³ wówczas 1252 z³, w tym ksiê-
gowo�æ (427 z³) i p³aca kasjera (200 z³), 50 z³ przeznaczo-
no na wynagrodzenie drugiego cz³onka Kasy, 147 z³ na
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op³aty zwi¹zkowe, 50 z³ na prenumeratê czasopism
i og³oszenia, 30 z³ kosztowa³o komorne, na ubezpiecze-
nie gotówki przeznaczono 10 z³, a na druki, materia³y
pi�mienne i portoria zarezerwowano 70 z³. Inne nieprze-
widziane wydatki zaplanowano w wysoko�ci 50 z³.
16 kwietnia 1939 r. postanowiono zad³u¿enie Kasy pod-
nie�æ do 20 000 z³. Przy czym cz³onkowie posiadaj¹cy
1 udzia³ mogli po¿yczyæ w Kasie 100 z³, przy 2 udzia³ach
- 200 z³ ale najwy¿sz¹ po¿yczk¹ by³o 500 z³. Mo¿na by³o
j¹ uzyskaæ posiadaj¹c  3 udzia³y.

Od jesieni 1936 r. nowy Zarz¹d postanowi³ zaleg³o�ci
po¿yczkowe �ci¹gn¹æ na drodze s¹dowej. Pod wp³ywem
takiej �perswazji� czê�æ d³u¿ników sp³aci³a zaci¹gniêty
kredyt, ale z trzema d³u¿nikami zawarto now¹  umowê
konwersyjn¹. Te decyzje pozwoli³y odzyskaæ p³ynno�æ fi-
nansow¹ spó³dzielni, bo w 1938 r. nowymi jej po¿yczko-
biorcami zostali m.in. Józef Koza, Maria Supergan, To-
masz M³ynarczyk, Tomasz Skrzyñski, Wojciech Zaj¹c
i Franciszek Krupa. Zdo³a³a ona równie¿ sp³aciæ d³ug za-
ci¹gniêty w Dyrekcji Lasów Pañstwowych. 24 sierpnia
1939 r. odby³o siê ostatnie przed wybuchem wojny posie-
dzenie Zarz¹du, na którym udzielono kolejnych po¿yczek.

Po klêsce wrze�niowej przez dwa lata w³adze okupa-
cyjne nie zezwala³y na zwo³anie Walnego Zebrania,
a dzia³alno�æ Zarz¹du i RN ogranicza³a siê do �ci¹gania
nale¿no�ci po¿yczkowych i udzielania po¿yczek. Dopiero
22 czerwca 1941 r. odby³o siê kolejne Walne Zebranie
Kasy Stefczyka w Strzelcach Wielkich. W 1940 r. spó³-
dzielnia wykaza³a niewielk¹ stratê finansow¹, któr¹ po-

kryto z funduszu zasobowego. Równocze�nie granicê za-
d³u¿enia spó³dzielni podniesiono do 80 000 z³, przy czym
ustalono, ze cz³onkowie spó³dzielni mog¹ zaci¹gn¹æ po-
¿yczki do 1000 z³.

Od 20 lipca 1943 r. Walne Zebrania na polecenie w³adz
Generalnego Gubernatorstwa zosta³y zast¹pione posiedze-
niami  Zarz¹du i RN. Od tego dnia Kas¹ Stefczyka kiero-
wali: Antoni Puskarz,  Tomasz Karamara, Tomasz Kozak,
Piotr Nabia³, Stanis³aw ¯urek i Tomasz Zaj¹c. Natomiast
do RN wybrano w miejsce zmar³ych cz³onków Stanis³awa
Jurka i Franciszka Bodziocha, Paw³a Zabiega³ê, Francisz-
ka Kozê, Romana Brewkê i Stanis³awa Solaka. Ten sk³ad
Zarz¹du i RN przetrwa³ do koñca okupacji, prowadz¹c pra-
wie przez ca³y czas dzia³alno�æ oszczêdno�ciowo-po¿yczko-
w¹, przy czym oprocentowanie wk³adów wynosi³o od 2-5
proc., a oprocentowanie po¿yczek dochodzi³o do 9 proc.

W nowej ludowej rzeczywisto�ci, wobec ogromnego
ubóstwa mieszkañców, wrêcz wrogiego klimatu politycz-
nego wobec spó³dzielczo�ci oszczêdno�ci i po¿yczek dzia-
³alno�æ tej spó³dzielni zamiera³a. Powiat nie zalicza³ siê
do bezpiecznych, mimo tego spó³dzielnia ta dzia³a³a do
1946 r. 7 kwietnia odby³o siê ostanie zebranie pod prze-
wodnictwem Antoniego Puskarza, na którym udzielono
jeszcze dwóch po¿yczek. Od tego czasu Walne Zebrania
ju¿ siê nie odbywa³y, bo cz³onkowie na zebrania nie przy-
chodzili, a wydane wkrótce nowe prawo spó³dzielcze li-
kwidowa³o Kasy Stefczyka, jako instytucje wrogie no-
wemu ustrojowi.

prof. MARIAN STOLARCZYK

Maria Tarlaga
Strzelce Wielkie

LATO

Pogodny letni ranek,
ptaki zaczê³y koncert,
powietrze pachnie sianem,
na niebie wzesz³o s³oñce.

Pogodny wstaje dzionek,
na ³¹kach krople rosy,
lekki wietrzyk zielone
rozko³ysa³ ju¿ k³osy.

I muzyka rozbrzmiewa
wietrzna, ptasia i pszczela,
na ³¹ce i na drzewach
gra wspania³a kapela.

Dziewczêta wianki plot¹,
zbieraj¹ zio³a, kwiaty,
tu jaskier z g³ówk¹ z³ot¹,
obok modre b³awaty.

Poezja z okolic Ju¿ siê piosenka niesie
weso³ych g³osów m³odych,
echo powtarza w lesie,
¿e czas i�æ na jagody.

S³oñce tak mocno grzeje,
zbo¿e w polu dojrzewa,
to znów chmury, wiatr wieje,
ciep³y deszcz ziemiê zlewa.

Burza przestraszy grzmotem
i zaraz dalej leci,
ju¿ pogoda, z powrotem
ciep³o, bo s³oñce �wieci.

Pe³no woni doko³a,
kwitn¹ bia³e akacje,
a dzieciarnia weso³a,
bo to przecie¿ wakacje!

Leszek Bab³o
Wola Przemykowska

PRZYJACIELOWI
Mam przyjaciela.
To ciekawa postaæ.
�wiat zszed³ na psy,
On cz³owiekiem zosta³.
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Z ¿ycia Polonii

W Stanach Zjednoczonych mieszka Pan od
1964 r. Jakie odnosi Pan wra¿enia przebywa-
j¹c teraz w rodzinnej wsi?

Najwiêksze zmiany zasz³y tutaj w latach 70. i  80.
G³ównie w budownictwie. Niegdy� w Pojawiu wiê-
cej by³o ludzi utrzymuj¹cych siê z rolnictwa, z ho-
dowli byd³a, by³o wiêcej upraw. Rolnictwo by³o po
prostu bardziej widoczne.

Czas mija, wie� siê zmie-
nia, ale pomoc dla niej ze
strony organizacji polonij-
nych, którym Pan prezesuje,
ci¹gle trwa.

Mi³o, ¿e pan to zauwa¿y³.
W Pojawiu nie ma ani jednego
przedsiêwziêcia,  którego nie
wspó³finansowaliby�my, po-
cz¹wszy od powojennego zak³a-
dania elektryczno�ci poprzez
budowê dróg, domu ludowego,
sali sportowej, telefonizacji, wo-
doci¹gowania, remizy OSP i sa-
mochodu stra¿ackiego. Gdy we
wsi s¹ jakie� potrzeby, jeste-
�my o nich na bie¿¹co informo-
wani. Jestem w sta³ym kontak-
cie z so³tysem Józefem Golonk¹,
prezesem OSP Edwardem Mik¹
oraz innymi mieszkañcami.

Najnowsza wsparcie ze stro-
ny Polonii dotyczy udzia³u
w kosztach �karosowania� samo-
chodu po¿arniczego.

Pieni¹dze na ten cel  pochodzi³y z corocznych za-
baw i pikników organizowanych przez Klub Poja-
wian. By³a to równowarto�æ 25 tys. z³. Tak¹ w³a�nie
sumê ujêli�my w planie marketingowym i za³o¿yli-
�my, ¿e jeste�my w stanie j¹ zebraæ i przekazaæ.

Pocz¹tki Klubu Pojawian w Chicago siêga-
j¹ pierwszych lat XX w. Jaka jest aktualna kon-
dycja organizacji?

�rednia wieku cz³onków, których obecnie jest piêæ-
dziesiêciu,  to ok. 35-40 lat. S¹ cz³onkowie stali
i cz³onkowie wspomagaj¹cy. Na zebrania przycho-
dz¹ ci najbardziej aktywni, ok. 40 osób. Gdy organi-
zujê siê np. zabawê, z której dochód ma byæ prze-
znaczony dla Pojawia, przychodzi ich o wiele wiê-
cej. I nie tylko cz³onkowie, ale tak¿e znajomi, przy-
jaciele. W³a�nie na przyk³adzie polonijnych klubów
mo¿na zauwa¿yæ, i¿ mamy do czynienia z fenomenem
zaborowskiej parafii. Ludzie z jej terenu zorganizo-
wali a¿ cztery kluby w Chicago. Sprawdza³em

Rozmowa z Edwardem Mik¹, prezesem Zwi¹zku Klubów Polskich
oraz Klubu Pojawian w Chicago

Fenomenem czterech klubów
w ró¿nych �ród³ach, tak¿e w Internecie i okaza³o siê,
¿e tak znacz¹cej aktywno�ci nie przejawia ¿adna
inna parafia. To jest fenomen nawet na skalê �wia-
tow¹. Przyczyn takiej aktywno�ci trzeba jednak szu-
kaæ nie w Ameryce, ale tu, w naszych okolicach.

Mo¿e wynika to ze stosunkowo gêstego, jak
na teren wiejski zaludnienia, z pamiêci o daw-

nej biedzie...
No to dlaczego emigranci

z parafii D¹browa Tarnowska,
¯abno czy Borzêcin nie zak³a-
dali czterech klubów, tylko za-
zwyczaj po jednym. Ja upatru-
jê przyczyn w braterstwie tutej-
szych mieszkañców, w zwi¹z-
kach miêdzyludzkich. Ten feno-
men mo¿na zauwa¿yæ tak¿e
w�ród stra¿aków z Pojawia.
S¹ w niej trzy pokolenia. Przy-
ci¹ganie do wspólnych dzia³añ
coraz m³odszych ludzi, wpaja-
nie im pewnych warto�ci, reali-
zowanie przedsiêwziêæ w grupie
- to jest w³a�nie ta metoda, któ-
ra daje dobre efekty tak¿e
w Ameryce. Cieszy mnie fakt,
i¿ tak¹ aktywno�æ na rzecz ro-
dzinnych stron przejawia nadal
wiele klubów. Coraz prê¿niej
dzia³aj¹ emigranci tzw. nowej
fali, jak chocia¿by Bogdan Gaca
ze Szczurowej, Julian Walas ze
Strzelec Wielkich, czy Bogdan

Ma�lanka z Niedzielisk. Ciekawostk¹ jest, ¿e spo-
ro dzia³aczy Klubu Pojawian nigdy w ¿yciu Poja-
wia nie widzia³o - Jerzy Kaniewski z Warszawy (se-
kretarz), Tadeusz Papuga z Lublina (skarbnik),
Barbara K³odziñska spod Bia³egostoku (skarbnik
w zarz¹dzie poprzedniej kadencji). Na dobr¹ spra-
wê ja te¿ nie jestem z Pojawia. Urodzi³em siê
w Zaborowie. Ale to nie tylko nie przeszkadza, ale
nawet bardziej zobowi¹zuje do pracy na rzecz tej
wioski.

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê dalszej wytrwa-
³o�ci w pracy spo³ecznej w�ród amerykañskiej
Polonii..

(m)

Postscriptum: Powy¿szym wywiadem rozpoczy-
namy prezentacjê sylwetek prezesów klubów polo-
nijnych.
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W poprzednim numerze przedstawiali�my chica-
gowskie zarz¹dy Towarzystwa Ratunkowego Szczuro-
wa, Klubu Do³êga oraz Towarzystwa Ratunkowego
Kwikowa. Oto kolejne sk³ady zarz¹dów.

Towarzystwo Strzelce Wielkie: Julian Walas -
prezes, Stanis³aw F. Chwa³a i Zofia Gargul - wicepre-
zesi,  A. Zabiega³a - sekretarz protoko³owy, Józef Szy-
mañski - skarbnik. Rada Gospodarcza - Stanis³aw
Kucmierz, Boles³aw Dobosz, W³adys³aw Kochanek,
chor¹¿owie - Stanis³aw Kucmierz, Józef Antosz,
Edward Wójcik.

Polonijne zarz¹dy nowej kadencji
Klub Niedzieliska: Bogumi³a Czachor - prezes,

Bogdan Ma�lanka - wiceprezes, Maria Pogorzelska -
sekretarz protoko³owy, Tadeusz Szlachta - sekretarz
finansowy, Maria Pacyna - skarbnik. Komisja Rewi-
zyjna - Maria Policht i Piotr Walczak. Funkcje organi-
zatorów zabaw pe³ni¹ Jan Hachaj i Jan Walczak.

Klub Wola Przemykowska: Józef Babicz - pre-
zes, Krystyna Boksa i Józef Wo�niczka - wiceprezesi,
Stanis³awa Latuszek - sekretarz protoko³owy, Jani-
na Babicz - sekretarz finansowy, Antoni Wodka -
skarbnik.

Kronika ¿a³obna

ODESZLI SPO�RÓD NAS (01.03.2002-31.05.2003)
Maria Bolek ur. 7.11.1909 r. Rudy-Rysie
Stanis³aw Szczupa³ ur. 20.08.1910 r. Rudy-Rysie
Wiktoria Sulma-Gibu³a ur. 5.10.1911 r. Zaborów
Rozalia Rachwa³ ur. 1.05.1912 r. Szczurowa
Bronis³awa Wilk ur. 2.07.1912 r. Strzelce Wielkie
Aniela Karczmarczyk ur. 22.05.1913 r. Szczurowa
Anna Wojnicka ur. 21.02.1915 r. Zaborów
Rozalia Borowiec ur. 7.02.1916 r. Rudy-Rysie
Tadeusz £ata³a ur. 21.09.1916 r. Wrzêpia
Anna Sulma ur. 12.01.1917 r. Niedzieliska
Cecylia Kostucha ur. 12.09.1919 r. U�cie Solne
Maria £oboda ur. 28.11.1919 r. Rudy-Rysie
Anna Mazur ur. 16.03.1920 r. Wola Przemykowska
Tomasz Kozak ur. 20.05.1920 r. Strzelce Wielkie
Anna Rogó¿ ur. 15.10.1920 r. Szczurowa
Micha³ Hudyma ur. 21.11.1920 r. Niedzieliska
Helena Majka ur. 29.01.1920 r. Pojawie
Maria Rubacha ur. 25.03.1921 r. Wola Przemykowska
Anna Golonka ur. 6.11.1923 r. Zaborów
Zofia Majka ur. 5.03.1924 r. Zaborów
Wilhelmina Badzioch ur. 8.11.1924 r. Strzelce Ma³e
Józefa Prus ur. 16.03.1925 r. Szczurowa
Anna Sumara ur. 18.07.1925 r. Wola Przemykowska
Anna Pacyna ur. 23.06.1926 r. Niedzieliska
Maria Marcinczak ur. 7.12.1926 r. Szczurowa
Karol Garus ur. 13.02.1927 r. Barczków
Jan Gurak ur. 8.06.1928 r. Pojawie
W³adys³aw Skrzyñski ur. 25.08.1928 r. Górka
Julia Pad³o ur. 1.11.1928 r. Wola Przemykowska
Stanis³aw Mika ur. 21.01.1929 r. Do³êga
W³adys³aw Spyrka ur. 21.07.1929 r. Zaborów
Janina Repeta ur. 22.11.1931 r. Strzelce Wielkie
Maria Janowska ur. 15.04.1933 r. Zaborów
Stanis³awa Jarosz ur. 3.07.1934 r. Wrzêpia
Jan Skura ur. 8.09.1934 r. Niedzieliska
Alojzy Wac³aw Grzesik ur. 7.06.1936 r. Strzelce Ma³e
Michalina Golonka ur. 12.09.1937 r. Wola Przemykowska
Teresa Kurek ur. 30.10.1937 r. Zaborów
Stanis³aw Budek ur. 11.03.1939 r. Niedzieliska
Józef Skóra ur. 15.04.1939 r. Niedzieliska
Stanis³aw Pêcak ur. 22.04.1945 r. D¹brówka Morska
Tadeusz Górka ur. 23.05.1952 r. Rylowa
Marian Józef Kapusta ur. 9.10.1961 r. Strzelce Wielkie
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Z policyjnego notatnika

4 marca. Mieszkaniec Zaborowa zosta³ pobity przez zna-
nych mu trzech napastników, w wyniku czego dozna³ obra¿eñ
cia³a. Zdarzenie mia³o miejsce wieczorem ko³o sklepu Gmin-
nej Spó³dzielni �SCh�.

22 marca. Wieczorem w Pojawiu skradziono telefon ko-
mórkowy, bêd¹cy w³asno�ci¹ mieszkanki tej wsi. W nocy poli-
cja odzyska³a telefon, ustalono tak¿e sprawcê kradzie¿y.

24 marca. Wszczêto postêpowanie dotycz¹ce wymusza-
nia pieniêdzy, zastraszania i pobicia ucznia gimnazjum przez
nieletnich oraz doros³ych. Do wspomnianych zdarzeñ dosz³o
na prze³omie stycznia i lutego br. w Zaborowie.

30 marca. Mieszkaj¹cy w Krakowie w³a�ciciel domu
w Woli Przemykowskiej-Zam³yniu zg³osi³ w³amanie oraz kra-
dzie¿. Sprawcy weszli do budynku po uprzednim wy³amaniu
kwatery okna. Zniknê³y przewody wysokoci�nieniowe, ima-
d³o, silnik elektryczny, silnik motocykla WSK, korpus silnika
do Fiata 126p i kosiarka elektryczna. Straty oszacowano na 3
tys. z³.

30 marca. Zaborów. Pobity zosta³ mieszkaniec tej wsi, któ-
ry dozna³ z³amania obojczyka. Sprawcami okazali siê miesz-
kañcy gminy ¯abno.

6 kwietnia. Odkryto szkody w gospodarstwie rybackim
w Rudy-Rysiu. Rozbita zosta³a lampa o�wietleniowa i drzwi
dwuskrzyd³owe, uszkodzony zamek drzwiowy, wy³amana
okiennica wraz z futryn¹. Straty - 500 z³.

13-14 kwietnia. Szczurowa. W³amanie do pomieszczeñ go-
spodarczych budynku przy ul. Lwowskiej. Wyrwany zosta³ sko-
bel zabezpieczaj¹cy drzwi, skradziono 300 kg zbo¿a. W odszukaniu
sprawców pomóg³ pies policyjny, który podj¹³ trop. Policjanci od-
nale�li zbo¿e i wózek s³u¿¹cy do jego transportu. Przy okazji
wysz³a na jaw tak¿e wcze�niejsza kradzie¿ kur.

14-15 kwietnia. Po uprzednim wy³amaniu zamka okien-
nego nieznani sprawcy weszli do budynku Publicznej Szko³y
Podstawowej w Niedzieliskach. Skradli szkolne komputery,
jak równie¿ pieni¹dze i s³odycze ze sklepiku szkolnego. £¹cz-
na warto�æ strat - 9825 z³.

18-22 kwietnia. Nocny w³amywacz do szko³y w Do³êdze
wy³ama³ okno do piwnicy, nastêpnie przedosta³ siê do innych
pomieszczeñ. Skrad³ radioodbiornik �Samsung� o warto�ci 400
z³, który znajdowa³ siê w pokoju nauczycielskim.

1 maja. Policja otrzyma³a zg³oszenie dotycz¹ce sprzeda¿y
alkoholu nieletniemu, do czego mia³o doj�æ w jednym ze skle-
pów w Niedzieliskach.

2 maja. Mieszkaniec Zabrza, który jest wspó³w³a�cicie-
lem domu w Barczkowie, zg³osi³ kradzie¿ mebli-antyków
(szafy, komody, ³ó¿ka, sto³u, sekretarzyka, toaletki, biblio-
teczki), o warto�ci rynkowej ok. 10 tys. z³. Sprawcy na ra-
zie nie wykryto.

2 maja. Pi³a spalinowa, kosiarka ¿y³kowa oraz 100 kg
zbo¿a to ³up z³odzieja, który wzbogaci³ siê, wykorzystuj¹c nie-
obecno�æ w³a�cicielki domu w Rudy-Rysiu.

6 maja. Niedzieliska. Kradzie¿ z w³amaniem w domu pry-
watnym. Po zdjêciu listwy oraz szyby w drzwiach wewnêtrz-
nych skradziono 345 z³. Wykryto sprawcê tego czynu.

6-16 maja. Wrzêpia. 2610 z³ to straty poniesione przez
Zak³ad Energetyczny w Tarnowie w wyniku kradzie¿y prze-
sy³owych przewodów naziemnych.

16 maja. Barczków. Noc¹ w Fiacie 126p pozostawionego
do naprawy na nieogrodzonej posesji wybito szybê boczn¹
i skradziono radiomagnetofon �Fiast�. Poszkodowany miesz-
kaniec Bochni okre�li³ straty na 150 z³.

16-17 maja. Wola Przemykowska. W³amanie do szko³y
po uprzednim wy³amaniu okna w szatni. Sprawca zwiedza³
klasy oraz inne pomieszczenia. Z pracowni komputerowej za-
bra³ radiomagnetofon �Philips� wart 390 z³. Do wyniesienia
przygotowany by³ tak¿e inny sprzêt, lecz z niewiadomych przy-
czyn nie zosta³ skradziony.

22 maja. U�cie Solne - uszkodzenie mienia. Do baru ok.
godz. 15.00 w obecno�ci w³a�cicielki oraz klientów wszed³ nie-
znany mê¿czyzna. Z reklamówki wyj¹³ prawdopodobnie me-
talow¹ rurkê i przy jej u¿yciu zniszczy³ maszynê do gier zrêcz-
no�ciowych nale¿¹c¹ do PPHU �Mokus� z Krakowa. Firma ta
wydzier¿awi³a czê�æ pomieszczenia, aby ustawiæ maszynê
o warto�ci 2 tys. z³. Przypuszcza siê, ¿e wspomniane dzia³anie
jest wynikiem walki konkurencyjnych firm, prowadz¹cych po-
dobn¹ dzia³alno�æ. Nie zosta³a bowiem zniszczona maszyna
znajduj¹ca siê w innym barze, ale bêd¹ca w³asno�ci¹ innej
firmy.

23 maja. Znaleziono zw³oki 52-letniego cz³owieka, który
pope³ni³ samobójstwo we w³asnym domu w Rylowej.

1 czerwca. Po¿ar stolarni w Rudy-Rysiu. Najprawdopo-
dobniej przyczyn¹ by³o zwarcie instalacji elektrycznej. Oprócz
przygotowanej do transportu stolarki okiennej sp³onê³y na-
rzêdzia i maszyny.

8 czerwca. Po nocy referendalnej mieszkaniec Zaborowa
zauwa¿y³ na swoim podwórku Fiata 126 p, wspartego zderza-
kiem o jab³onkê. W³a�ciciela samochodu uda³o siê znale�æ dziê-
ki pomocy policji. Okaza³ siê nim m³ody cz³owiek z Olesna,
który nie by³ w stanie wyja�niæ, sk¹d samochód, zaparkowa-
ny poprzedniego wieczoru przed poblisk¹ dyskotek¹, znalaz³
siê kilkaset metrów dalej.  Uszkodzon¹ owiewkê �malucha�
odnaleziono na s¹siednim podwórku.

W zwi¹zku z zapytaniami dotycz¹cymi podanych na ³amach
�W zakolu Raby i Wis³y� (nr 1/2003) wysoko�ci strat poniesionych
przez w³a�cicieli sklepów podczas w³amañ informujemy, i¿
w niektórych przypadkach mog³y one siê ró¿niæ od start poniesio-
nych w rzeczywisto�ci. Dane do naszego kwartalnika uzyskujemy
dziêki uprzejmo�ci Policji, która na miejscu w³amania okre�la war-
to�æ strat szacunkowo.
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 Zaproszenie spad³o na mnie jak piorun z jasnego nieba. S¹dzi-
³em, ¿e stara przyja�ñ skoñczy³a siê wraz z moim odej�ciem ze
stanowiska naczelnego redaktora pisma �W zakolu Raby i Wis³y�,
które przed dziesiêciu laty powo³a³em do ¿ycia. Okaza³o siê jed-
nak, ¿e pamiêæ strzeleckich Rodaków zza Oceanu, o starym Olek-
sym, nie zaginê³a, jak i artyku³y, które o nich pisa³. Za� pretekstem
by³a niebagatelna rocznica - diamentowego Jubileuszu- czyli 75-
lecia Powstania Towarzystwa Strzelce Wielkie i 15 -lecia jego re-
aktywacji.

Podobne zaproszenie do udzia³u w Honorowym Komitecie Ob-
chodów, piêæ lat wcze�niej tak¿e otrzyma³em, ale choroba prze-
szkodzi³a mi w tym wyje�dzie. Teraz musia³em pokonaæ wszech-
ogarniaj¹cy strach przed lotem, pokonaæ bariery konsularne i finan-
sowe i odbyæ tê ostatni¹ podró¿ mojego ¿ycia na drugi koniec �wia-
ta. No i dziêki Bogu uda³o siê. Wróci³em ca³y, zdrowy, i pe³ny wra-
¿eñ. Widzia³em Amerykê na w³asne oczy, spotka³em siê z niek³a-
man¹ ¿yczliwo�ci¹ moich strzeleckich Rodaków. To by³y wspania-
³e trzy tygodnie, które ju¿ nikt nie wykre�li z mojego ¿ycia.

Skok przez Atlantyk
Zanim wybra³em siê do Chicago, po�wiêci³em Strzelcom Wiel-

kim spory materia³, który ukaza³ siê w �Wie�ciach� a w³a�ciwie
bezprecedensowemu wydarzeniu, które siê tam dokona³o. By³o to
oddanie w Strzelcach Wielkich w stanie surowym, ko�cio³a a w³a-
�ciwie Sanktuarium Maryjnego, po�wiêconemu Matce Bo¿ej Strze-
leckiej. Dokona³o siê to na przestrzeni ostatnich piêciu lat, które
dzieli³o te dwa jubileusze. By³ to wiekopomny sukces strzeleckich
parafian, a przede wszystkim Rodaków zrzeszonych w Towarzy-
stwie Strzelce Wielkie w Chicago na czele z przewodnicz¹cym Ko-
mitetu Budowy - Staszkiem Chwa³¹. St¹d te¿ chcia³em z³o¿yæ im
nale¿ny ho³d i podziêkowanie, i¿ w okresie �wiatowego kryzysu
potrafili zdobyæ siê na tak ponad ludzki wysi³ek.

Do Chicago uda³em siê w towarzystwie mojej ¿ony, probosz-
cza parafii Strzelce Wielkie ksiêdza Stanis³awa Tabisia oraz pañ-

stwa Krystyny i Zygmunta Kosa³ów. Na ten Jubileusz nie wybrali
siê biskupi tarnowscy, cz³onkowie Jubileuszowego Komitetu Ho-
norowego, bowiem ks. biskup dr Skworc, w tym czasie wizytowa³
placówki duszpasterskie w Afryce a ks. biskup dr W³adys³aw Bo-
bowski by³ chory.

Wylecieli�my z Krakowa � Lotem� via Warszawa, poniewa¿
stamt¹d musieli�my zabraæ drukowane tam pamiêtniki po�wiêcone
temu jubileuszowi. W Warszawie przesiedli�my siê do olbrzymie-
go �Boeninga� �Lotu� i w towarzystwie kilkuset pasa¿erów wzbi-
li�my siê w podniebne przestworza. Kiedy trochê oprzytomnia³em
z wra¿enia, okaza³o siê, ¿e ju¿ znajdowali�my siê na kilkunastu

tysi¹cach metrów nad ziemi¹. Ksi¹dz Tabi� odmawia³ brewiarz a
pañstwo Kosa³owie udawali ¿e �pi¹. By³em jednak pewien, ¿e ka¿-
de z nas mia³o duszê na ramieniu. Po pewnym czasie, kiedy trochê
oswoi³em siê z t¹ now¹ podniebn¹ sytuacj¹, zerkn¹³em przez okienko
w dó³, ale zobaczy³em tam tylko zwa³y �niegu, które zas³a³y zie-
miê. Potem dopiero zrozumia³em, ¿e s¹ to chmury, tylko ogl¹dane
z innej strony. Rozgl¹daj¹c siê w ko³o, dostrzeg³em cz³onków wro-
c³awskiej �Elity�, którzy lecieli do Chicago na wystêpy.

Tymczasem we wnêtrzu tego �molocha zwanego Boeningiem
zaczê³o byæ coraz przyjemniej. Stewardesy serwowa³y coraz to nowe
dania, na dodatek mo¿na by³o za³o¿yæ s³uchawki i korzystaæ z wy-
boru ró¿nych muzycznych stacji. Jednak prawie przez ca³y czas
lotu mo¿na by³o ogl¹daæ tylko chmury. Najciekawsze by³o to, ¿e
kiedy startowali�my w Warszawie by³o ju¿ po po³udniu. By³a dru-
ga dekada stycznia, wiêc oko³o siedemnastej powinno siê �ciem-
niaæ. Tymczasem ca³y lecieli�my w dziennym �wietle. Kiedy l¹do-
wali�my w Chicago oko³o 22-giej naszego czasu dopiero zaczyna-
³o siê �ciemniaæ. Byli�my ju¿ jednak w innej strefie czasowej.

O�Hare � najwiêksze lotnisko Ameryki
L¹dowanie na lotnisku O�Hare w Chicago, najwiêkszej metro-

polii USA, by³o olbrzymim prze¿ycien dla mnie. To tu co 55 se-
kund l¹duje samolot. To tu ¿yje najwiêksza, poza Polsk¹, spo³ecz-
no�æ polska, w mie�cie w którym znajduje siê najwiêkszy wie¿o-
wiec �wiata - Sears. Wyliczaj¹c wszystkie naj... tego wiatrem pod-
szytego miasta, znale�li�my siê na olbrzymim lotnisku w którym
mo¿na by³oby siê zagubiæ, gdyby pomoc Rodaków nie przysz³a w
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porê. Stanis³aw Chwa³a przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjne-
go obchodów jubileuszowych, w³a�ciciel wspania³ej Restauracji
�Jolly Inn�, maj¹cy szerokie koneksje ze �wiatem biznesu i polity-
ki, podes³a³ nam wp³ywow¹ przewodniczkê, która w tym g¹szczu
bramek i komórek lustruj¹cych ka¿dego wzd³u¿ i wszerz, tylko so-
bie wiadomymi dró¿kami przeprowadzi³a nas do du¿ego holu, gdzie
czeka³o na nas liczne grono Rodaków z panem Stanis³awem Chwa³¹,
prezesem Towarzystwa Julianem Walasem, ich przywódc¹ ducho-
wym Tadeuszem Majem, wspania³¹ mam¹ Stanis³awa Chwa³y, pani¹
Katarzyn¹, cz³onkami Towarzystwa a przede wszystkim uroczych
dzieci w krakowskich strojach z kwiatami i powitalnymi wierszy-
kami. Oczywi�cie by³y serdeczne powitania, wspólne zdjêcia .Po-
tem zabrawszy siê z ¿on¹ i baga¿ami do olbrzymiego� kr¹¿owni-
ka�, który prowadzi³ brat Juliana Walasa, Józef, udali�my siê do
Jolly Inn.

�Jolly Inn� - chicagowska Mekka polonusów
 Teraz mog³em z bliska przypatrzyæ siê tej wspania³ej restaura-

cji Stanis³awa Chwa³y �Jolly Inn�, która ju¿ zdoby³a �wiatowy roz-
g³os. To w³a�nie w tych kilku reprezentacyjnych salach w których
jednorazowo mo¿e pomie�ciæ siê kilkaset osób, przed miesi¹cem
spotka³ siê ojciec Rydzyk z 450 swoimi fanami, to tu przyjmowani
byli polscy biskupi na czele z arcybiskupem Józefem ¯yciñskim,
biskupem tarnowskim Wiktorem Skworcem i W³adys³awem Bo-
bowskim. Ale tu goszczeni s¹ tak¿e politycy, tu odbywaj¹ siê te
liczne polonijne spotkania, bale, to tu wypracowane zosta³o ponad
150 tysiêcy dolarów dziêki którym w ci¹gu niespe³na trzech lat sta-
n¹³ ko�ció³ w stanie surowym w Strzelcach Wielkich. To w³a�nie za
tê charytatywn¹ dzia³alno�æ Stanis³aw Chwa³a otrzyma³ medal od
prymasa Józefa Glempa �Zas³u¿ony dla Narodu i Ko�cio³a�. Tu od
dziesiêciu lat mo¿na kupiæ nasz¹ szczurowsk¹ gazetê �W zakolu
Raby i Wis³y�.

Chodzi³em po tych reprezentacyjnych salach jak oczarowany i
ciê¿ko mi by³o wróciæ w to samo miejsce, tyle ich by³o, tyle uro-
czych zakamarków z doskonal¹ kilkudziesiêcioosobow¹ za³og¹,
sk³adaj¹c¹ siê z m³odych osób tak jak i ich w³a�ciciele, pani Ewa i
Stanis³aw Chwa³owie. To bardzo urokliwa para, tryskaj¹ca m³odo-
�ci¹, której swoj¹ wieloletni¹ ciê¿k¹ prac¹ i pomy�lunkiem uda³o
siê podbiæ tê nie³atw¹ cz¹stkê �wiata, jakim jest Chicago.

Dzieñ po nas, do Chicago, przylecieli tak¿e dalsi cz³onkowie
Komitetu Honorowego Jubileuszu a wiêc wiceminister kultury Rafa³
Sk¹pski i wojewoda ma³opolski Jerzy Adamik. I znowu by³o ser-
deczne powitanie na lotnisku przez Rodaków na czele z przewod-
nicz¹cym Komitetu Organizacyjnego panem Stanis³awem Chwa³¹
i prezesem Towarzystwa Julianem Walasem. Dla strzeleckiej Polo-
nii by³o to wydarzenie bez precedensu, i¿ tak wysokiej rangi urzêd-
nicy pañstwowi z Polski zaszczycili swoj¹ obecno�ci¹ ten ich skrom-

ny Jubileusz. Przyjazd tych go�ci zbulwersowa³ ca³e polonijne �ro-
dowisko. Sypnê³y siê pro�by licznych klubów zapraszaj¹cych mi-
nistra i wojewodê na spotkania, miêdzy inny podpi¹³ siê tu Zwi¹-
zek Podhalan. Poniewa¿ go�cie przebywali prawie tydzieñ, wiêc
tak¿e mogli odwiedziæ Podhalan, ale i spotkaæ siê z Rodakami w
Zwi¹zku Klubów Polskich, któremu teraz przewodniczy Edward
Mika rodem z Pojawia.

Pomys³ zaproszenia ministra i wojewody wyp³yn¹³ od Stanis³a-
wa Chwa³y, który jak gdyby chcia³ wynagrodziæ swojej rodzinnej
miejscowo�ci Strzelcom Wielkim, i¿ je opu�ci³, St¹d te¿ czyni wszyst-
ko a¿eby by³o g³o�no o tej miejscowo�ci, a¿eby ca³a amerykañska
Polonia dowiedzia³a siê o ich Towarzystwie o jego jubileuszu. No a
poza tym w Strzelcach Wielkich buduje siê nowy ko�ció³ ale pozo-
sta³ jeszcze stary zabytkowy ko�ció³ek, który czeka na konserwacjê i
swojego sponsora. A wiadomo, ze minister od kultury wiele mo¿e
zdzia³aæ w tej materii je�li nie zapomni tej serdecznej go�cinno�ci w
Chicago. Ale plany Towarzystwa s¹ dalekosiê¿ne w stosunku do
swojej starej parafii. Dobrze wiêc siê sta³o, ¿e wojewoda bêdzie wie-
dzia³, i¿ taka miejscowo�æ istnieje i ma swoje okre�lone potrzeby

26 styczeñ 2003 roku
� centralne uroczysto�ci jubileuszowe
G³ówne obchody Jubileuszu 75 - lecia i 15 lecia reaktywowa-

nia Towarzystwa Strzelce Wielkie rozpoczê³y siê Msz¹ �wiêt¹ w
ko�ciele �w. Heleny, odprawion¹ przez ksiêdza Stanis³awa Tabisia
w asy�cie miejscowego proboszcza ks. Ryszarda Mi³ka, rektora se-
minarium im. ks. Biskupa Alfreda Abramowicza, ks. Andrzeja I¿y-
ka, oraz ks. Jana Henke. Ko�ció³ �w. Heleny, jedna z najpiêkniej-
szych �wi¹tyñ Chicago, wype³niony zosta³ po brzegi Polakami za-
mieszka³ymi w tym mie�cie. Na Mszê �wiêt¹ przybyli cz³onkowie
Towarzystwa, honorowi go�cie z Polski i Chicago, prezesi poszcze-
gólnych klubów polonijnych wraz z pocztami sztandarowymi, u³a-
ni z obna¿onymi szablami i orkiestra dêta �Trójcowo�.
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 Do ko�cio³a wniesiono - kopiê obrazu Matki Bo¿ej Strzelec-
kiej, za� lektorem by³ Tadeusz Maj, najstarszy Cz³onek Towarzy-
stwa Strzelce Wielkie, który przyby³ wraz ze swoj¹ dostojn¹ ¿on¹
pani¹ Mary z pochodzenia Angielk¹. Szczególnie sympatycznie za-
prezentowa³ siê ksi¹dz Tabi�. Jego niezwyk³a uroda i osobisty urok
oraz z wielk¹ swad¹ wyg³oszone kazanie, zyska³y mu powszechny
aplauz. W pierwszych s³owach wyg³oszonej homilii, ksi¹dz Tabi�
przekaza³ wszystkim uczestnikom nabo¿eñstwa i pozosta³ym Ro-
dakom duszpasterskie ¿yczenia od biskupa tarnowskiego Wiktora
Skworca. Potem nawi¹za³ do pocz¹tków powstania w 1928 roku
Towarzystwa Strzelce Wielkie. Podkre�li³ d¹¿enia ich za³o¿ycieli:
�To w³a�nie w tym gronie - mówi³ - Wasi Ojcowie odnajdywali
cz¹stkê Ojczystej Ziemi, znajomy jêzyk a zw³aszcza oparcie i pomoc
w Nowej Ojczy�nie. Oni te¿ od samego pocz¹tku swej dzia³alno�ci
spieszyli z pomoc¹ swoim bliskim na rodzinnej ziemi. Szczególnym
pietyzmem otaczali zbudowany w 1617 roku parafialny ko�ció³ek,
który ci¹gle wymaga³ remontów, przyk³adem donacja w 1964 roku
na odnowienie elewacji zewnêtrznej i wewnêtrznej �wi¹tyni - oraz
inne szlachetne cele. Po 24 letniej przerwie, kontynuowa³ ksi¹dz
Tabi� - w 1988 roku reaktywowali�cie tê jak¿e chlubn¹ dzia³alno�æ,
dopisuj¹c kolejne wa¿ne karty swej historii.�

Potem ksi¹dz Tabi� w imieniu ca³ej Parafii Strzelce Wielkie i swo-
im w³asnym, przekaza³ serdeczne podziêkowanie i wdziêczno�æ cz³on-
kom Towarzystwa Strzelce Wielkie za �dar nowej �wi¹tyni, która
ro�nie miêdzy innymi dziêki ich ¿yczliwo�ci. To przecie¿ pro�ba, jak¹
skierowali�cie do ksiêdza biskupa W³adys³awa Bobowskiego i za-
pewnienie o czynnej pomocy i uczestnictwie w trudzie wznoszenia

ko�cio³a, by³y argumentem rozstrzygaj¹cym o decyzji budowie nowe-
go ko�cio³a. To wasza klubowa dzia³alno�æ skierowana na pozyska-
nie �rodków pieniê¿nych, organizowane pikniki, comiesiêczne opo-
datkowanie siê na ten cel, wp³aty indywidualne cz³onków Towarzy-
stwa pozwalaj¹ na systematyczne donacje, dziêki którym - to, co by³o
marzeniem - przybra³o kszta³ty nowej �wi¹tyni, która wyros³a w prze-
ci¹gu dwóch lat budowy, jak wiêc nie podziwiaæ, nie dziêkowaæ za
wszystko, co czêsto kosztem wielkich wyrzeczeñ i po�wiêceñ czynicie
dla naszej parafii�- kontynuowa³ ksi¹dz Tabi�.

�Moj¹ wdziêczno�æ pragnê wyraziæ przewodnicz¹cemu Komitetu
Budowy Stanis³awowi Chwale, prezesowi Towarzystwa Julianowi Wa-
lasowi, wiceprezes Zofii Gurgul oraz ca³emu Zarz¹dowi i wszystkim cz³on-
kom. Jest jednak jedna osoba, która urasta do rangi symbolu �wiêtowa-
nych jubileuszy. To pan Tadeusz Maj, który by³ cz³onkiem powsta³ego
przed 75 laty Towarzystwa Strzelce Wielkie oraz reaktywowanej przed 15
lat temu i obecnie istniej¹cej organizacji. Cieszê siê,- mówi³ ksi¹dz Tabi�,
¿e potraficie ³¹czyæ dziedzictwo i do�wiadczenie ze �wie¿o�ci¹ i nowym
spojrzeniem, które wznosz¹ m³odsi cz³onkowie Towarzystwa. Gratulujê
wam wspania³ych sukcesów i osi¹gniêæ dziêki którym wzrastacie w chi-
cagowsk¹ ziemiê i dokonaniami tworzycie nie tylko historiê Towarzy-
stwa, ale równie¿ wpisujecie siê w historiê Polonii�

Przed zakoñczeniem nabo¿eñstwa proboszcz Tabi� w asy�cie
organizatora koncertów w Strzelcach Wielkich na rzecz budowy
Ko�cio³a Zygmunta Kosa³y i jego ma³¿onki pani Krystyny, wrê-
czyli przewodnicz¹cemu Komitetu Budowy Stanis³awowi Chwale
i prezesowi Towarzystwa Julianowi Walasowi, obraz przedstawia-
j¹cy budowane sanktuarium Matki Bo¿ej w Strzelcach Wielkich.

Prezent Polonii i parafian - ko�ció³ Matki Bo¿ej Szkaplerznej w Strzelcach Wielkich - na Jubileusz 75-lecia Towarzystwa
Strzelce Wielkie w Chicago.
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Bankiet w restauracji �Jolly Inn�
W godzinach popo³udniowych sala bankietowa w �Jolly Inn�

wype³ni³a siê po brzegi zaproszonymi go�æmi. Zebra³o siê ich ponad
trzysta osób. honorowych go�ci z Polski: wiceministra kultury Rafa-
³a Sk¹pskiego, wojewody Ma³opolskiego Jerzego Adamika, ksiêdza
S. Tabisia, Z. Kosa³y i Mariana Oleksego byli tak¿e: Konsul General-
ny w Chicago Franciszek Adamczyk, prezes Zwi¹zku Klubów Pol-
skich Edward Mika. dyrektor krajowy Kongresu Polonii Amerykañ-
skiej i skarbnik Zwi¹zku Narodowego Polskiego Kazimierz Musie-
lak oraz prezes kilku klubów i organizacji polonijnych.

Na salê wniesiono Sztandar Towarzystwa Strzelce Wielkie.
Marta Baran, córka prezesa Juliana Walasa, przy akompaniamen-
cie swojego syna Asztona od�piewa³a hymny narodowe Polski i
Stanów Zjednoczonych. Ka¿dy z przyby³ych na tê uroczysto�æ go-
�ci otrzyma³ wspaniale wydany przez wydawnictwo �ExLibris� pa-
miêtnik po�wiêcony temu podwójnemu Jubileuszowi. Zawarta zo-
sta³a w nich historia obydwu Towarzystw wraz z opisem historii
niesienia pomocy rodzinnym stronom. Zaprezentowano w nim tak¿e
spore grono dzia³aczy i sponsorów budowanej �wi¹tyni jak i cz³on-
ków Honorowego Komitetu Obchodów Jubileuszowych.

Mowa powitalna przewodnicz¹cego Bankietu
Przyby³ych na tê uroczysto�æ go�ci w serdecznych s³owach

powita³ gospodarz bankietu Stanis³aw Chwa³a. Szczególne s³owa
podziêkowanie skierowa³ do ksiêdza proboszcza Stanis³awa Tabi-
sia budowniczego nowego ko�cio³a sanktuarium Matki Bo¿ej Strze-
leckiej. Ze szczególn¹ pro�b¹ zwróci³ siê tak¿e do ksiêdza Tabisia o

przekazanie ksiêdzu Biskupowi Wiktorowi Skworcowi, Ordyna-
riuszowi Diecezji Tarnowskiej gor¹cych podziêkowañ za przyjêcie
Honorowego Cz³onkostwa, jak równie¿ prosi³ o przekazanie po-
dobnych podziêkowañ ksiêdzu Biskupowi W³adys³awowi Bobow-
skiemu. Nale¿ne podziêkowania przekaza³ tak¿e przewodnicz¹cy
honorowym cz³onkom Komitetu Obchodów Jubileuszowych a wiêc
ministrowi . R. Sk¹pskiemu, wojewodzie J. Adamikowi, konsulo-
wi F. Adamczykowi, ksiêdzu R. Mi³kowi, Zygmuntowi Kosale za
organizacje koncertów na rzecz budowy ko�cio³a, redaktorowi, M.
Oleksemu za wiele artyku³ów po�wiêconych budowie ko�cio³a, ksiê-
dzu A. Martynie, wójtowi Gminy Szczurowa M. Zalewskiemu,
Janowi Walasowi za wynajêcie gruntów pod koncerty na rzecz bu-
dowy ko�cio³a, Józefowi Szymañskiemu oddanemu skarbnikowi
Towarzystwa,, Zofii Gargul, wieloletniej wiceprezesce Towarzy-
stwa, Szczególne serdeczne s³owa skierowa³ do reprezentantów
organizacji polonijnych na czele ze Zwi¹zkiem Narodowym Pol-
skim i Kongresem Polonii Amerykañskiej na czele z prezesem

Edwardem Moskalem i prezesem Zwi¹zku Klubów Polskich Edwar-
dem Mik¹. Ponadto serdeczne podziêkowanie z³o¿y³ Tadeuszowi
Majowi, jedynemu cz³onkowi obydwu Towarzystw.

 Szczególne s³owa podziêkowania przekaza³ Stanis³aw Chwa³a
dla Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowych Rocznic, Zarz¹-
du i cz³onków Towarzystwa Strzelce Wielkie na czele z prezesem

Julianem Walasem, dziêki
którym klub siê odrodzi³ i
prze¿ywa dzi� swoje piêt-
nastolecie odnowionego
Towarzystwa.

Potem przewodnictwo
uroczysto�ci spoczê³o w rê-
kach wspania³ych konferan-
sjerów: pani Aliny Zabiega-
³y w cywilu sekretarza pro-
toko³owego Towarzystwa,
oraz pana Kazimierza Ku-
d³y, chor¹¿ego Towarzy-
stwa. Nastêpnie cz³onkowie
zespo³u artystycznego �Ko-
lebana� wprowadzili hono-
rowych go�ci do prezydial-
nego sto³u. Niespodziank¹
sta³ siê krótki reporta¿ filmo-
wy nakrêcony w rodzinnej
wsi Strzelce Wielkie o prze-
biegu budowy ko�cio³a. O
wielkiej determinacji i zaan-

Za sto³em honorowym od lewej: podsekretarz stanu Rafa³
Sk¹pski, ks. proboszcz Stanis³aw Tabi�, ks. Ryszard Mi³ek,
proboszcz z Helenowa, Krystyna i Zygmunt Kosa³a, prezes
ZKP Edward Mika z ¿on¹, Krystyna i Marian Oleksy oraz
Ewa i Stanis³aw Chwa³a - gospodarze bankietu.
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ga¿owaniu parafian przy budowie ko�cio³a mówi³ so³tys Edward
Zabiega³a: parafianie nie tylko opodatkowali siê ale tak¿e wykonu-
j¹ w czynie spo³ecznym proste prace. Mi³ym akcentem by³a wypo-
wied¿ jednej z parafianek, która prosi³a a¿eby czasem nie zagubio-
no ksiêdza Tabisia w Chicago, bowiem jak dot¹d parafia nie mia³a
tak wspania³ego proboszcza.

Uroczysty obiad, artystyczne wystêpy
i jubileuszowe gratulacje i ¿yczenia
Przed spo¿yciem smacznego obiadu, ksi¹dz Tabi� udzieli³

wszystkim uczestnikom bankietu, duszpasterskiego b³ogos³awieñ-
stwa. Natomiast po posi³ku odby³ siê wystêp bardzo tanecznego
zespo³u � Kolebana�, który bardzo czêsto go�ci w Jolly Inn. Po
zakoñczeniu wystêpów wys³uchano jubileuszowych ¿yczeñ sk³a-
danych przez honorowych go�ci. I tak Edward Mika prezes Zwi¹z-
ku Klubów Polskich przekaza³ Towarzystwu Strzelce Wielkie oko-
liczno�ciow¹ plakietkê z gratulacjami i ¿yczeniami dalszej owoc-
nej pracy. Szczególne s³owa podziêkowania z³o¿y³ za dotychczaso-
w¹ pracê w ³onie ZKP �Jako Zwi¹zek Klubów Polskich pragniemy
braæ czynny udzia³ w ¿yciu Polonii� Szczególn¹ wagê po³o¿y³ mów-
ca na organizacji parady w dniu 3 maja, tam bowiem ka¿dy z klu-
bów bêdzie móg³ zaprezentowaæ siebie jak najlepiej. Edward Mika
pochodz¹cy z Pojawia kieruje pracami 35 klubów zrzeszonych w
ZKP. A¿  dziewiêæ z nich wywodzi siê z terenu gminy Szczurowa.

Zygmunt Kosa³a wystêpuj¹c w imieniu strzeleckich parafian
buduj¹cych Sanktuarium Matki Bo¿ej Strzeleckiej, z³o¿y³ Towa-
rzystwu Strzelce Wielkie nale¿ne gratulacje z okazji tego podwój-
nego jubileuszu, ¿ycz¹c wszystkim cz³onkom Towarzystwa zdro-
wia i opieki Bo¿ej na dalsze lata. Sk³adaj¹c serdeczne podziêkowa-
nia za finansow¹ pomoc z jak¹ Rodacy przychodz¹ przy budowie
nowej �wi¹tyni w swojej rodzinnej miejscowo�ci, powiedzia³: -
Niech ten jubileusz przypomni ca³ej spo³eczno�ci polonijnej Wasz¹
szlachetn¹ i ofiarn¹ dzia³alno�æ charytatywn¹ dla ojczystego kraju,
gminy a przede wszystkim Parafii Strzelce Wielkie.

Konsul generalny w Chicago Franciszek Adamczyk w czasie
swojego wyst¹pienia powiedzia³ m.in. ¿e Towarzystwo Strzelce
Wielkie podobnie jak i inne kluby na ka¿dym kroku potwierdzaj¹
swoje wielkie przywi¹zanie do swoich rodzinnych stron. A naj-
wa¿niejsze, to pokre�li³ konsul, �¿e umiecie siê dzieliæ z innymi bez-
interesownie�.

Wystêpuj¹c w imieniu w³adz województwa ma³opolskiego Je-
rzy Adamik przypomnia³, ¿e czas na ziemi amerykañskiej liczy siê
inaczej. Dlatego jubileusz 75 lecia ma tak wielkie znaczenie tak dla
Polaków w kraju jak i poza jego granicami, Jednocze�nie wojewo-
da wyrazi³ swoje zadowolenie, ¿e nowa emigracja przyby³a na zie-
miê Waszyngtona, we wspó³czesnej dobie, podjê³a trud za³o¿ycieli
Towarzystwa, niesienia pomocy rodzinnym stronom. Wojewoda
sk³adaj¹c gratulacje i podziêkowania wyrazi³ tak¿e swoja rado�æ z
faktu i¿ tylu jego znakomitych wspó³ziomków z Ma³opolski dzia³a
na terenie Chicago. �Wasze sukcesy nas bardzo ciesz¹, bêdziemy w
Ma³opolsce je dostrzegaæ, bo stanowimy jedn¹ wielk¹ ma³opolsk¹,
polsk¹ rodzinê� � powiedzia³ wojewoda.

Ksi¹dz Tabi� odczyta³ jubileuszowe gratulacje jakie zosta³y skie-
rowane do cz³onków Towarzystwa Strzelce Wielkie przez bisku-
pów tarnowskich Wiktora Skworca i W³adys³awa Bobowskiego.
Ksiê¿a biskupi wyrazili w swoich listach rado�æ i zadowolenie z
d³ugoletniej dzia³alno�ci Towarzystwa. Dziêkowali za wszelkie prze-
jawy wiêzi z ojczyzn¹ oraz kultywowanie i pielêgnowanie rodzin-
nych tradycji. Gratulowali tak¿e postêpów w budowie Sanktuarium
Matki Bo¿ej Strzeleckiej. ¯yczyli a¿eby nadchodz¹ce lata dzia³al-
no�ci przynios³y kolejne szlachetne inicjatywy integruj¹ce polonij-
ne �rodowisko i rodzinne strony.

Koñcz¹c, ksi¹dz Tabi� jeszcze raz z³o¿y³ w imieniu wspólnoty
parafialnej i swoim w³asnym cz³onkom Towarzystwa serdeczne po-
dziêkowanie za pomoc w budowie nowej �wi¹tyni, która przecie¿
nie ogranicza siê tylko do niej.

�Szczerze mówi¹c, to jest to tylko epizod w waszej przebogatej
i wspania³ej dzia³alno�ci. Ka¿demu proboszczowi chcia³bym ¿y-
czyæ takich ministrantów jak pan Stanis³aw Chwa³a i Zygmunt
Kosa³a. ¯eby byli tacy wytrwali nie tylko we wczesnej m³odo�ci
ale i wtedy, gdy na skroniach pojawi¹ siê siwe w³osy.

Szczególnie serdeczne s³owa wdziêczno�ci, skierowa³ ksi¹dz
Tabi� do �strzelczan zza m³yna�. Te s³owa dotyczy³y cz³onków To-
warzystwa Strzelce Wielkie, którzy s¹ Strzelczanami z wyboru a
pochodz¹ z Rzeszowa, Tarnowa, Mielca i innych miejscowo�ci.
�To rzadka dzisiaj umiejêtno�æ jednoczenia siê ludzi wokó³ wspól-
nej sprawy� podkre�li³ ksi¹dz Tabi�.

Wiceprezeska ZKP Teresa Buckner odczyta³a ¿yczenia i gratu-
lacje, które w imieniu gubernatora Roda Blagojevica przekaza³a
organizatorom przedstawicielka jego biura Ewa Sieradzka oraz list
od burmistrza Chicago Richarda Daley.

Minister Rafa³ Sk¹pski w swoim obszernym wyst¹pieniu mó-
wi³ o wielkiej mi³o�ci ludzi do swojej Ma³ej Ojczyzny jak¹ jest
rodzinna miejscowo�æ. Dziêkuj¹c za zaproszenie na ten wspania³y
Jubileusz, chcia³ podziêkowaæ cz³onkom Towarzystwa za ten wiel-
ki wysi³ek przy budowie �wi¹tyni w wiosce urodzenia do której
przecie¿ wielu ju¿ tam nigdy nie powróci.

��wiadomo�æ wspólnoty miejsca pochodzenia naszych przod-
ków, pamiêæ, szacunek dla przysz³o�ci pomagaj¹ w ¿yciu. Wielk¹
si³¹ - mówi³ minister - jest zaszczepiona przez ojców motywacja, by
w tym regionie my�leæ i troszczyæ siê o swoj¹ ziemiê. Wszystko to
³atwo czyniæ, gdy jest siê na miejscu. Imperatyw kultywowania pol-
sko�ci, zachowania tradycji i warto�ci kulturowych, gdy jest siê od
Kraju daleko, w innych realiach, w innej codzienno�ci � jest tym
bardziej cenny. Za to w³a�nie nale¿¹ siê Towarzystwu Strzelce Wiel-
kie gratulacje i wyrazy uznania � podkre�li³ minister Sk¹pski.

Uhonorowanie najlepszych
Mi³ym akcentem uroczysto�ci jubileuszowych by³o uhonoro-

wanie najbardziej zas³u¿onych cz³onków Towarzystwa pami¹tko-
wymi portretami z dedykacj¹. Otrzymali je: Katarzyna Iwanickij, ,
Tadeusz Maj i Stanis³aw Chwa³a. W imieniu nagrodzonych prze-
mówi³ piêkn¹ polszczyzn¹ Tadeusz Maj, przebywaj¹cy na emigra-
cji od 1939 roku. Jego zaanga¿owanie w prace Towarzystwa re-
kompensuj¹ mu tê prawie wiekow¹ têsknotê za krajem. Jego wro-
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dzona skromno�æ, nie pozwoli³a mu nawet usi¹�æ przy honorowym
stole w czasie uroczysto�ci, - oby tylko dla go�ci nie zabrak³o tam
miejsca-. A przecie¿ jest on jedyn¹ osob¹, która by³a cz³onkiem
pierwszego Towarzystwa. No ale taki jest ten nasz Tadeusz, które-
go wszyscy kochaj¹ i uwielbiaj¹. Ostatnim akcentem oficjalnych
uroczysto�ci by³o przekazanie przez polonijnych bisnesmenów -
Wies³awa ̄ o³towskiego i Leszka Osmaka ksiêdzu Tabisiowi zdjêæ
obrazów o tematyce sakralnej, które znajdowa³y siê w jednym ze
zburzonych ko�cio³ów katolickich w Chicago, a które po renowacji
przekazane zostan¹ ko�cio³owi w Strzelcach Wielkich.

Po oficjalnej czê�ci - zabawa
Po zakoñczeniu oficjalnej czê�ci rozpocz¹³ siê bal, Do tañca

przygrywa³a kapela �Extra Band� braci Czubackich. Wtedy do-
piero mog³em odszukaæ na sali starych przyjació³, których moje
oczy nie ogl¹da³y przez kilkadziesi¹t czêsto lat. Najpierw natkn¹-
³em siê na Janka Gargula, którego zapamiêta³em jeszcze jako ma-
³ego ch³opca. W domu nazywali go Bronkiem, ale na pierwsze
mia³ Jan, o czym dopiero siê tu dowiedzia³em. Przed drug¹ wojn¹
�wiatow¹, w Strzelcach Ma³ych by³y tylko trzy murowane domy.
U nas, u Króla i w³a�nie u Gargulów. Starsi bracia Janka to: Zyg-
munt z którym chodzi³em do podstawówki, za� Józek studiowa³
w tym samym czasie co i ja na AGH w Krakowie. Potem jako
mgr in¿ynier podj¹³ pracê gdzie� na �l¹sku. Najciekawszym za�
odkryciem dla mnie by³ fakt, i¿ Jan jest mê¿em Zofii, wieloletniej
wiceprezeski Towarzystwa Strzelce Wielkie. Potem dowiedzia-
³em siê przecie¿, ¿e jest ona córk¹ Józefa Czaji, wywodz¹cego siê
z du¿ej rodziny, zamieszka³ej pod wi�lanym wa³em w D¹brówce
Morskiej. Po raz pierwszy pozna³em jej ojca, kiedy zjawi³ siê u
nas w Strzelcach i zabiera³ ko³yskê po mnie, która parê lat przele-
¿a³a na strychu. Jak doszli�my do wniosku, by³a ona przeznaczo-
na dla Zosi. Nie da siê ukryæ, ¿e z prezesk¹ wi¹¿¹ mnie pewne
wspomnienia.

Potem spotka³em dwóch moich s¹siadów, mieszkaj¹ch o rzut
kamieniem od mojego domu.. By³ to Jurek Maj, syn Józefa, wspa-
nia³ego kowala i s³yn¹cego z uczciwo�ci cz³owieka. Ojca Józefa
zna³em od zawsze. Jako dziecko podziwia³em jego rower, którym
przewa¿nie je�dzi³ do ko�cio³a. Ale Józef mia³ te¿ drugi rower
taki na codzieñ, którym wczesnym rankiem je�dzi³ na naukê za-
wodu do Górki do kowala Bartyzela. Ca³e jego ¿ycie, to by³a ciê¿ka
harówa. By³em u niego na weselu, kiedy ¿eni³ siê z Janin¹ Krup¹.
Wtedy odbywa³y siê dwa �luby, bo jego siostra Janka, o rok star-
sza ode mnie, wychodzi³a za m¹¿ za. brata Janiny, Franka Krupê.
Potem przychodzi³y na �wiat dzieci, ale m³odszych nie pamiêta
siê tak dobrze. Faktem jest, i¿ zd¹¿y³em byæ jeszcze w Szczuro-
wej na 50-leciu �lubu rodziców Jurka., Janiny i Józefa Majów, ale
on ju¿ w tym czasie by³ w Stanach. Na tej uroczysto�ci by³ te¿
brat Jurka Adam. Niestety w nied³ugim czasie Józef zmar³. Jurek
mia³ jeszcze stryjka Jana Maja, którego zapamiêta³em jak odcho-
dzi³ na wojnê w 1939 roku. Nie znam jego wojennego szlaku,
wiem, ¿e po demobilizacji znalaz³ siê Chicago i tam dokoñczy³
swojego ¿ywota. Jest to jeszcze jeden zapomniany wojenny epi-
zod naszej strzeleckiej epopei. Teraz na bankiecie wspominali-
�my tamte czasy. Jak to wszystko szybko przelecia³o.

Drugim s¹siadem spotkanym na bankiecie, który mieszka³ obok
Jurka Maja by³ Tolek Nawrot, tak¿e wywodz¹cy siê z bardzo licz-
nej rodziny. Dziadek Tolka Jan Nawrot, by³ ostatnim wójtem w
Strzelcach Ma³ych do 1934 roku. Wcze�niej ofiarowa³ on pod bu-
dowê szko³y plac, na którym stoi ona do dnia dzisiejszego. Ojciec
Tolka Stanis³aw by³ najm³odszym dzieckiem z 12 -osobowego ro-
dzeñstwa. Rodzina Nawrotów, by³a bardzo liczna i bardzo szano-
wana we wsi. Z jej grona wysz³o w �wiat sporo zdolnych i wy-

kszta³conych ludzi. Gdyby wspomnieæ Tomasza, mieszkaj¹cego w
�widnicy, bieg³ego s¹dowego, Olka, polonistê, Zdzis³awa, prezesa
GS w Szczurowej, cz³onka Komitetu Budowy Ko�cio³a w Strzel-
cach Wielkich. Nie wspominaj¹c ju¿ o Tolku, który od lat przeby-
wa w Stanach i tu wpisa³ siê ju¿ na trwa³e w historiê powojennej
emigracji. Pó�niej go�ci³em wraz z ¿on¹ w jego domu. Nie wie-
dzia³em wówczas, ¿e jego ma³¿onka Ania, to przecie¿ Wilkówna,
s¹siadka mojego stryjka  Micha³a z Podlesia.

Potem niespodziewanie spotka³em Stefê Boroniow¹. To prze-
cie¿ siostra Tadeusza Maja. Stefa! Nic siê nie zmieni³a, choæ
prawie pó³ wieku nie widzieli�my siê. Jej mê¿a Józefa pozna-
³em gdzie� w latach piêædziesi¹tych w czasie zabawy w Zaboro-
wiu, bo stamt¹d przecie¿ pochodzi³. Bardzo by³ przez wszyst-
kich. By³ znakomitym saksofonist¹, gra³ w kapeli, ale i s³ynnym
wówczas zespole zaborowskim. Po �lubie ze Stef¹, przeniós³ siê
do Strzelec Ma³ych i tu mieszka³ a¿ do �mierci.. Potem Stefa
wraz z dzieæmi wywêdrowa³a do Stanów. Na tym niespodzie-
wanym spotkaniu, wspominali�my dawne czasy, jej przedwcze-
�nie zmar³ego brata Ignaca, ale tak¿e po kolei wspólnych przy-
jació³ wywodz¹cych siê z tej naszej Ma³ej Ojczyzny jak¹ s¹
Strzelce Ma³e.

Chodz¹c miêdzy t¹ niezliczon¹ ilo�ci¹ go�ci, szuka³em Stasz-
ka M³ynarczyka z którym chodzi³em w 1935 roku do �Ochronki�
w Strzelcach Wielkich. Na dowód mam wspólne zdjêcie z tam-
tych czasów. Ale go nie by³o. Brakowa³o mi bardzo mojego ku-
zyna Mariana Oleksego, który przez wiele lat bra³ udzia³ w pra-
cach Towarzystwa, ale odszed³ z tego �wiata przedwcze�nie, pó³-
tora roku temu. To on pierwszy dostarczy³ mi zdjêcia z wrêczenia
sztandaru dla Towaryzstwa Strzelce Wielkie, które umie�ci³em w
�Zakolu Raby i Wis³y. Od niego te¿ przez d³u�zy czas otrzymy-
wa³em wiadomo�ci o pracach Towarzystwa.Teraz na tych uro-
czysto�ciach by³a jego ¿ona, W³adzia, u której mieszkali�my. Bra-
kowa³o mi Micha³a Supergana z którym przyja�nili�my siê w dzie-
ciêcych latach, ale te¿ po¿egna³ siê ju¿ do�æ dawno ze �wiatem
¿ywych.

Na bankiecie spotka³em Haniê Mazurow¹ z domu G³¹bównê.
Nasze rodziny bardzo siê kiedy� przyja�ni³y z sob¹. By³a tak¿e
córka pañstwa Kozaków - Gra¿yna. Jej matka . Kazimiera Ko-
zak, by³a dyrektorem Szko³y Podstawowej w Strzelcach Ma³ych
- Gra¿yna. Zaprezentowa³a mi swojego mê¿a. I jak siê okaza³o,
ju¿ tu mieszka od dziesiêciu lat a przecie¿ tak niedawno widywa-
³em j¹ w Strzelcach.

W�ród licznych go�ci spotka³em wiêksze grono Strzelczan.
Miêdzy in. dwóch braci Szymañskich, z których Józef, m¹¿ W³a-
dys³awy jest szwagrem braci Walasów: Juliana, Józefa i Jana. Po-
zna³em te¿ ¿onê prezesa Juliana Walasa pani¹ Romanê. Od Julia-
na, z którym przyja�ñ siêga jeszcze kawalerskich czasów, otrzy-
ma³em zdjêcie na którym znajduje siê on w towarzystwie ¿ony i
kilkoro wnucz¹t. Niezmiernie sympatyczna rodzina.

Na bankiecie spotka³em tak¿e moc innych znajomych z tere-
nu gminy Szczurowa a miêdzy innymi by³ego prezesa szczurow-
skiego Towarzystwa Józefa Ma³ka, pañstwa Czachorów, Czes³a-
wa Wojnickiego - prezesa chicagowskiego klubu lotników. W jego
klubie znajduje siê ponad 60 cz³onków, w tym a¿ 20 z nich  ma
swoje samoloty,  ³¹cznie z Czes³awem. No a przede wszystkim
spotka³erm  W³adys³awa Ma³ka, sponsora wielu rzeczy dla Szczu-
rowej. Zna³em kiedy� jego rodziców, kiedy prowadzili w okresie
powojennym sklep masarski w Szczurowej.

W�ród dawnych znajomych spotka³em tak¿e prezesa Towa-
rzystwa Kwików, pana Józefa Polichta z którego bratem Fran-
ciszkiem chodzi³em ongi� do szczurowskiego Gimnazjum. Naj-
ciekawszym jednak wydarzeniem by³o spotkanie Andrzeja Go³o-
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ty. Mieszka³ tu kiedy� u pana Stanis³awa Chwa³y, kiedy jego ¿ona
pracowa³a w Jolly Inn i st¹d te zwi¹zki. Wydawa³ siê byæ wysoki
i smuklejszy ni¿ na filmowych zdjêciach. Co chwilê kto� podcho-
dzi³ do niego aby sobie zrobiæ z nim zdjêcie, ale on tylko ulega³
paniom. Potem d³ugo szala³ na parkiecie.

Ka¿dy ze spotkanych starych przyjació³ namawia³ na drinka,
ale niestety tamte dobre czasy dawno minê³y. Bardzo serdeczn¹
rozmowê przeprowadzi³em z pani¹ Katarzyn¹, mam¹ Staszka
Chwa³y. Pani Katarzyna, choæ ju¿ przecie¿ niem³oda cieszy siê
wspania³ym zdrowiem a jeszcze lepsz¹ pamiêci¹. Wspominali-
�my Strzelce Wielkie i tamte przed i powojenne czasy. Zna³em jej
ojca, Wojciecha Rydzego ale tak¿e i dalsz¹ rodzinê Rydzych z
Michali. Witek by³ wspania³ym stolarzem okrêtowym . U niego
te¿ mój ojciec namówi³ stó³ i ramê do �lubnego portretu, który
posiadam do dzisiejszego dnia. Natomiast z m³odszym Julkiem,
bardzo siê przyja�nili�my.

Niestety, nie mog³em dotrzeæ do wielu starych przyjació³, z któ-
rych wielu nie da³em rady rozpoznaæ, no a tak¿e brak³o nocy. Nie-
mniej wraca³em na Nord Damem 1930 - gdzie mieszka³em z pa-
nem Tadeuszem Chwa³¹, któremu tak wiele  zawdziêczam, bowiem
dziêki niemu mog³em bowiem pokonywaæ te chicagowskie odle-
g³o�ci. - bardzo uszczê�liwiony, ¿e mog³em tylu Rodaków spotkaæ
i to w³a�nie w ich nowej ojczy�nie jak¹ sta³o siê dla nich Chicago.

W parê dni pó¿niej na ³amach �Dziennika Zwi¹zkowego� w
Chicago ukaza³ siê obszerny materia³ sprawozdawczy relacjonu-
j¹cy przebieg obchodów rocznicowych Towarzystwa Strzelce
Wielkie. Zaprezentowano wiele zdjêæ i wypowiedzi honorowych
go�ci. Dziêki temu ca³a chicagowska Polonia us³ysza³a o Strzel-
cach Wielkich, o buduj¹cym siê tam dziêki pomocy TSW w Chi-
cago -  Sanktuarium Matki Bo¿ej Strzeleckiej.

Rozliczeniowe zebranie cz³onków TSW
W tydzieñ pó�niej uczestniczy³em w normalnym zebraniu To-

warzystwa Strzelce Wielkie. Zebranie prowadzi³ prezes Julian Wa-
las. Sprawozdanie z aktualnej sytuacji na budowie ko�cio³a w Strzel-
cach Wielkich, z³o¿y³ ksi¹dz Tabi�. Przedstawi³ aktualne dokona-
nia i plany dalszej budowy. Mówi³ o planach dotycz¹cych konser-
wacji starego ko�ció³ka, z którego tylko obraz Matki Bo¿ej Strze-
leckiej przeniesiony zostanie do nowej �wi¹tyni, natomiast reszta
pozostanie jako zabytek i zostanie wci¹gniêta na listê zabytkowych
budowli sakralnych. Tak¿e ksi¹dz Tabi� mówi³ o planach zwi¹za-
nych z przywróceniem dawnej �wietno�ci rzeczki M³ynówki i za-
ro�niêtemu aktualnie stawowi. Sprawa rozbija siê jednak o to, ¿e
w³asno�æ ta nie zosta³a prawnie uregulowana i w tej chwili nie ma
nikogo, kto móg³by wyraziæ zgodê na uporz¹dkowanie stawu. Je�li
w za³o¿eniach powstaje Sanktuarium Maryjne to do którego bêd¹
�ci¹gaæ rzesze wiernych, staw wiêc musi byæ doprowadzony do
porz¹dku - mówi³ ksi¹dz Tabi�. Dzi� ten by³y staw usytuowany
naprzeciw ko�cio³a zosta³  zamieniony  na �mietnik. Na szczê�cie
dzi� ju¿ wiemy, ¿e pani Genowefa Oleksy zgodzi³a siê po³owê sta-
wu oddaæ na potrzeby parafii.

Bankiet rozliczony
W nastêpnym punkcie programu, przewodnicz¹cy bankietu

Chwa³a, dokona³ szczegó³owego rozliczenia z tej jubileuszowej
imprezy. Wyliczenia te na papierze otrzyma³ ka¿dy cz³onek Towa-
rzystwa. Jak wynika³o z tego rozliczenia, czysty zysk w postaci
prawie siedemnastu tysiêcy dolarów zosta³ przeznaczony na budo-
wê Sanktuarium Maryjnego. Ze swoich prywatnych pieniêdzy Sta-
nis³aw Chwa³a przekaza³ dodatkowo na powy¿sz¹ budowê kilka-
na�cie tysiêcy dolarów a jego mama Katarzyna, postanowi³a prze-
kazaæ dziesiêæ tysiêcy dolarów.

S³uchaj¹c tych wszystkich rozliczeñ doszed³em do wniosku, ¿e
pomys³ z budow¹ Sanktuarium Maryjnego w Strzelcach Wielkich,
musia³ zrodziæ siê kiedy� przede wszystkim w  g³owie Staszka Chwa-
³y a dopiero potem on zainteresowa³  tym pomys³em innych. Kto
jak kto ale tej klasy bissnesmen co Chwa³a, doskonale zdawa³ sobie
sprawê, ¿e w aktualnie kryzysowej sytuacji Polski i �wiata, ko�cio-
³a nie da siê wybudowaæ tylko ze skromnych sk³adek cz³onków
Towarzystwa i podobnych wyrzeczeñ strzeleckich parafian. Ten za-
miar zbudowania �wi¹tyni musia³ tkwiæ w jego g³owie chyba jesz-
cze czasach, kiedy jako ma³y ch³opiec s³u¿y³ jako ministrant  u stóp
o³tarza Matki Bo¿ej Strzeleckiej. On ju¿  wtedy by³ przekonany, ¿e
jest to obraz Matki Boskiej, wspieraj¹cej wszystkich w potrzebie,
którzy wierz¹ w jej potêgê. Staszek bêd¹cy wówczas  w nie³atwej
sytuacji jako dziecko, musia³ modliæ siê ¿arliwie do tej opiekunki
biednych, a¿eby jako� szczê�liwie wyprowadzi³a  go z tej sytuacji.
Pokonuj¹c po drodze wszystkie przeszkody, szed³ jak burza do przo-
du. To nie by³a walka z wiatrakami ale konkretne mêskie wyzwa-
nie. Wierz¹c w to, ¿e musi siê mu udaæ, wydosta³ siê z Polski, dosta³
siê w nieznany �wiat jakim by³o Chicago, postanowi³ spróbowaæ
swoich si³ na nieznanym przecie¿ gruncie. Na szczê�cie mia³ ju¿
przy sobie najwierniejsz¹ partnerkê, pani¹ Ewê, która wspiera³a  go
w ka¿dej sytuacji, nie czu³ siê ju¿ tak bardzo osamotniony. Nosi³
te¿ w sercu  pewno�æ, ¿e jego uwielbiana Matka Boska Strzelecka
wspomo¿e go w ka¿dym przedsiêwziêciu, ¿e bêdzie dodawaæ mu
si³ w pokonywaniu ka¿dej trudno�ci.

Teraz  trzeba powiedzieæ, ¿e Staszek buduj¹c od zera ten dzi-
siejszy konglomerat restauracyjny, stworzy³ go w ci¹gu niewielu
lat. Cenê jak¹ musia³ zap³aciæ wraz z ma³¿onk¹, znaj¹ oni tylko
obydwoje. Faktem jednak jest, ¿e dorabiaj¹c siê sporego ju¿ wów-
czas kapita³u, nie zapomnia³ o Strzelcach Wielkich, swojej rodzin-
nej wiosce. St¹d pomys³ zawarcia przed 15 laty paktu  z Julianem
Walasem oraz innymi strzelcanami aby odnowiæ stare Towarzy-
stwo, które zawiesi³o swoj¹ dzia³alno�æ wiele lat  temu. No i uda³o
siê. Oczywi�cie Staszek Chwa³a czyni³ to �wiadomie, wiedz¹c, ¿e
¿adna organizacja nie bêdzie dobrze dzia³aæ nie maj¹c swojej sie-
dziby,  swojego oparcia  w mo¿nym sponsorze. St¹d s³ynne �Jolly
Inn� zaczê³o stawaæ siê nie tylko siedzib¹ Towarzystwa, miejscem
spotkañ chicagowskiej  Polonii ale i terenem spotkañ ludzi wywo-
dz¹cych siê ze �wiata polityki i kultury.

Prawie przez dziesiêæ  lat  Towarzystwo ¿y³o swoim normal-
nym ¿yciem, spotykaj¹c siê, pomagaj¹c swojej parafii, gminie ale
s¹dze, ¿e przez ten czas Staszka Chwa³y  nie opuszcza³y my�li o
dokonaniu Strzelcach Wielkich czego� wielkiego czego�  co wry³o
by siê na wiele wieków, nie tylko w  historiê  tej wioski. Tamte lata
jednak nie  sprzyja³y  realizacji czego� wiekopomnego. Dot¹d,
dopóty nie zjawi³ siê w Strzelcach Wielkich nowy proboszcz, ksi¹dz
Stanis³aw Tabi�. By³ to kto�, kto móg³ tam na miejscu, w jego ro-
dzinnej wsi realizowaæ te chodz¹ce Staszkowi po g³owie  pomys³y
na które nikt inny by siê nie zdoby³ w tak niekorzystnym czasie. No
a poza tym, by³ tak¿e stary kolega z czasów szkolnych i wspólnej
pos³ugi ministranckiej w strzeleckim ko�ciele, szczurowski bissne-
smem Zygmunt Kosa³a.

¯a³ujê, ¿e nie by³em na tamtym, przed piêciu lata jubileuszu
Towarzystwa, kiedy to czwórka ludzi poda³a sobie rêce a byli  to:
Staszek Chwa³a, Zygmunt Kosa³a, ksi¹dz Tabi� i prezes  Towa-
rzystwa Julian Walas i powiedzieli to sakramentalne s³owo tak !
Budujemy. Od  tego to wszystko siê zaczê³o. Jestem pewien, ¿e
wielu z cz³onków Towarzystwa, wielu z parafian strzeleckich za³a-
ma³o wówczas  rêce, mówi¹c a za co my postawimy tê �wi¹tyniê.
Przecie¿ warto�æ dolara spad³a potwornie, bieda zaczê³a dawaæ siê
we znaki itd. Jedynym. który móg³ byæ wówczas pewien zrealizo-
wania tego postanowienia by³ Staszek Chwa³a. Dlaczego? To jest
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Wojtek Zaj¹c, rodem ze Strzelec Ma³ych, pracowa³ przed laty
w szczurowskiej piekarni. Po �lubie z Marysi¹ Kapusta, wyjecha³
wraz z rodzin¹ do Chicago. Tam wzorem naszych emigrantów cze-
ka³a ich ciê¿ka ale przecie¿ owocna praca, której Wojtek ani Mary-
sia siê nie bali, bo strzelecka bieda zmusza³a ich  jeszcze do ciê¿szej
roboty. Z pañstwem Zaj¹ców straci³em kontakt przed przesz³o pó³
wiekiem, a  przecie¿ razem chowali�my siê w Strzelcach Ma³ych.
Szczê�liwy przypadek zrz¹dzi³, i¿ w lutym br. znalaz³em siê w Chi-
cago a Tolek Nawrot zawióz³ mnie do domku pañstwa Zaj¹ców.
By³a wielka rado�æ i mi³e wspomnienia z przed lat. Chwile wcze-
�niej - 15-�cioro wnucz¹t sk³ada³o dziadkom ¿yczenia, wrêczaj¹c
50 ró¿ z okazji Z³otego Jubileuszu ich �lubu. W imieniu w³asnym
ale i Czytelników �Zakola� oraz  przyjació³ ze Strzelec Ma³ych
z³o¿y³em, Dostojnej Parze gratulacje i ¿yczenia wielu lat ¿ycia
w zdrowiu i powodzeniu!          Marian Oleksy

50 ró¿ od 15 wnucz¹t dla dziadków
na 50-lecie ich �lubu !

Uroczysto�æ rodzinna u najstarszego cz³onka Towarzystwa Strzelce Wilekie - Wojtka Zaj¹ca

Styczeñ 2003 r.

pytanie na które on sam nigdy nie odpowie, jest zbyt skromny by
móg³ to uczyniæ.

Te wszystkie my�li chodzi³y mi po g³owie, kiedy s³ucha³em tych
rozliczeñ z bankietu w czasie tego pierwszego zebrania Towarzy-
stwa. . Gdyby tego rozliczenia dokonywa³ inny bissnesmen, niewiele
by pozosta³o zysku  na budowê ko�cio³a. I znowu sobie trzeba odpo-
wiedzieæ na pytanie dlaczego?, Wczytuj¹c siê  w to rozliczenie, nie
widzia³em jednego dolara, który mówi³by o kosztach wynajêcia ca³ej
restauracji w której udzia³
wziê³o ponad trzysta osób na
bankiecie. Nie by³o mowy o
personelu w sk³ad którego
wesz³o kilkudziesiêciu ludzi
a¿eby bankiet siê uda³. Mo¿-
na by tak jeszcze wiele do-
datkowych rzeczy wyliczaæ.
Ale przecie¿ nie o to chodzi.
Suma z bankietu, która zo-
sta³a wygospodarowana
przez Staszka Chwa³ê i jego
ma³¿onkê by³a przecie¿ ol-
brzymia dziêki w³a�nie rezy-
gnacji z kosztów, które mo-
g³yby powa¿nie obni¿yæ ten
dochód. Wtedy te¿ zacz¹³em
poznawaæ tajniki organizo-
wania funduszy przez te
ostatnie piêæ  lat, które zasi-
li³y strzeleck¹ budowlê przesz³o 150 tysi¹cami dolarów. A sk¹d one
siê wziê³y?. Oczywi�cie z organizowanych pikników, które musia³y
byæ atrakcyjne, a¿eby ludzie chcieli z nich korzystaæ. Ale przecie¿
by³y one organizowane albo w �Jolly Inn� albo w prywatnym domu
pañstwa  Chwa³ów. Tam tak¿e nie wliczano kosztów obs³ugi, udo-
stêpniania obiektu, wielu surowców i przygotowañ przez restaura-
cyjny personel. Gdyby by³o inaczej, jeszcze wiele lat trzeba by³oby
budowaæ ko�ció³  w Strzelcach Wielkich.

Jestem pewny, ¿e Stanis³aw Chwa³a gdyby chcia³, móg³by sam
postawiæ ko�ció³ w Strzelcach Wielkich. To cz³owiek o nieprze-
ciêtnych zdolno�ciach menad¿erskich, pe³en imponuj¹cych planów.
Ale przecie¿ nie tylko on zawdziêcza swoje sukcesy  Matce Bo¿ej
Strzeleckiej. Jest tak¿e wielu innych, którzy maj¹ wobec Niej d³ug
wdziêczno�ci. St¹d to wspólne budowanie, ³o¿enie swoich datków
wed³ug chêci i mo¿liwo�ci. Nikt przecie¿ w Towarzystwie nikogo
nie zmusza do nadmiernego wysi³ku, je�li go na to nie staæ. Ka¿dy

daje ile mo¿e i ile chce. Na-
tomiast Stanis³aw Chwa³a
jest tym cz³owiekiem, któ-
ry ca³e serce i duszê w³o¿y³
w to budowanie �wi¹tyni.

Trzeba te¿ powiedzieæ,
¿e cz³onkowie Towarzystwa
Strzelce Wielkie pomagaj¹
w tym zbo¿nym dziele na ile
ich  tylko staæ. Ca³kowicie
oddany sprawie Towarzy-
stwa jest Tadeusz Maj. Z nie-
go te¿ Towarzystwo a szcze-
gólnie Stanis³aw Chwa³a
czerpie swoj¹ si³ê. Nieprze-
ciêtnie skromny cz³owiek o
olbrzymiej wiedzy i kulturze
wspiera jak mo¿e swoim
pracami wszystkie  zamie-
rzenia Towarzystwa.

Mo¿e za bardzo siê rozpisa³em, mo¿e nie wszystko opisa³em, a
tyle pozosta³o wiadomo�ci w moich szarych komórkach. Ale prze-
cie¿  stale bêdê wraca³ do tych spraw i problemów bo one na za-
wsze utkwi³y w moim sercu.. Na teraz koñczê przesy³aj¹c  s³owa
serdecznej podziêki wszystkim tym,  dziêki którym mog³em spê-
dziæ tê  parê dni w tym jak¿e odmiennym dla mnie �wiecie.

Marian Oleksy







�Ave Marija� w wykonaniu Witaliny i Micha³a Pastuchów, dwoj-
ga nauczycieli-artystów ze szczurowskich szkó³, by³o preludium
uroczysto�ci rozpoczêtych 14 czerwca w sali kwikowskiej remizy.

- Chyba po raz pierwszy w historii naszej wioski go�cimy tutaj
tak wielu dostojnych go�ci � mówi³ prezes
chicagowskiego Towarzystwa Ratunkowe-
go Kwikowa Józef Policht podczas bankie-
tu. Oprócz w³adz gminnych przybyli bo-
wiem parlamentarzy�ci � pose³ Wies³aw
Woda i senator Mieczys³aw Miet³a, jak rów-
nie¿ wicewojewoda ma³opolski Ryszarda
Pó³torak i przedstawiciele amerykañskiej
Polonii o kwikowskim rodowodzie. Spotka-
nie zosta³o okre�lone mianem Pierwszego
Zjazdu Kwikowian.

- Dzisiejszy bankiet to �wiêto wszyst-
kich rodaków z zagranicy oraz wszystkich
mieszkañców Kwikowa � powiedzia³a so³-
tys Janina �wiadek.

- To ju¿ ponad osiemdziesi¹t piêæ lat
minê³o od czasu, gdy w Chicago du¿a gru-
pa kwikowian utworzy³a Towarzystwo Ra-
tunkowe i rozpoczê³a siê bezinteresowna
pomoc dla rodzinnej wioski � stwierdzi³ wójt
Marian Zalewski. � Dzisiejsze spotkanie jest
pierwsz¹ okazj¹ ku temu, ¿eby podziêkowaæ
wszystkim (¿yj¹cym i nie), którzy tê pomoc
nie�li. Z pomoc¹ Towarzystwa wybudowa-
no szko³ê i remizê. W rekordowym tempie
ros³y w Kwikowie domy. Szczególnie udanym by³ okres ostatnich
piêtnastu lat. Dokona³ siê wtedy skok cywilizacyjny. Przeprowa-
dzono telefonizacjê i gazyfikacjê, a przed dwoma laty zakoñczono
wodoci¹gowanie.

Franciszek Antosz siêgn¹³ my�l¹ wstecz: - Jeszcze dwa lata
temu obiekt, w którym siê znajdujemy, chyli³ siê ku upadkowi, nie

Dni Kwikowa i Gminy Szczurowa
Od 14 do 22 czerwca trwa³ cykl imprez i uroczysto�ci zwi¹zanych z obchodami Dni

Kwikowa i Gminy Szczurowa. �wiêtowano w Szczurowej, Kwikowie i Zaborowie

KWIKÓW. Bankiet, po�wiecenie remizy i loty balonem

Pierwszy Zjazd Kwikowian
spe³nia³ wspó³czesnych wymogów stawianych przez budynkami
u¿yteczno�ci publicznej. Dzi� mo¿na powiedzieæ, ¿e dziêki pracy
spo³ecznej i pomocy zza oceanu bêdzie s³u¿y³ nastêpnym pokole-
niom. To dowód, ¿e kwikowianie s¹ lud�mi szlachetnymi, ponie-

wa¿ nios¹ pomoc bezinteresownie,
z potrzeby serca.

Uczestnicy bankietu, który prowa-
dzi³a Halina �wiêch, obejrzeli wystêp
kwikowskich dzieci oraz koncertu pañ-
stwa Pastuchów. By³a to tak¿e okazja do
wrêczenia podziêkowañ dla wszystkich,
którzy przyczynili siê do wyremontowa-
nia i rozbudowy remizy, jak równie¿ bez-
interesowanie udzielali siê na rzecz ro-
dzinnej wioski.

Nastêpnego dnia, w niedzielne po-
po³udnie na placu ko³o remizy odpra-
wiona zosta³a msza �w., a ksiê¿a Józef
Majka i Czes³aw Kucmierz po�wiêcili bu-
dynek. Gra³a orkiestra z U�cia Solnego.
Uroczysto�æ oprócz wymiaru religijne-
go mia³a tak¿e du¿e znaczenie dla kwi-
kowskich stra¿aków. Zostali oni uhono-
rowani odznaczeniami. W�ród go�ci
uczestnicz¹cych w drugim dniu �wiêta
Kwikowa i szczurowskiej gminy znale�-
li siê senator Józef Sztorc i wicestaro-
sta powiatu brzeskiego Jan Sady.

Po czê�ci oficjalnej wystêpowali
m³odzi kwikowianie, zespó³ �Pojawianie� , uczniowie ze Szko³y
Podstawowej w Zaborowie oraz m³odzie¿owy zespó³ �Buenos
Ares�. Dodatkowymi atrakcjami by³y loty balonem, ponad g³o-
wami zebranych kr¹¿y³a tak¿e motolotnia, a dla tych, którzy
nie mieli ochoty odrywaæ siê od ziemi, przygotowano prze-
ja¿d¿ki bryczkami.

Rozbudowana remiza OSP.
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Prezes Józef Policht wrêcza statuetkê wójtowi Zaleskiemu. Przemówienie pos³a PSL Wies³awa Wody.

Toast podczas bankietu. Wystêp dzieci z Kwikowa.
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Go�cie honorowi niedzielnych uroczysto�ci. Podziêkowania prezesa Polonii dla kwikowian.

Zaproszeni przedstawiciele jednostek stra¿y z terenu gminy. Przybyli mieszkañcy Kwikowa i okolic.



Kolejny raz w czerwcu obchodzono sobótki. Jednak poza na-
zw¹ oraz tradycyjnymi zabawami nie mia³y nic wspólnego z pogañ-
skim �wiêtem sprzed kilkuset lat, które przypada³o w okresie prze-
silenia wiosenno-letniego.

Na scenie prezentowa³y siê grupy dzieci i m³odzie¿y ze szkó³
ca³ej gminy. Konferansjerem imprezy folklorystycznej by³ Marek

SZCZUROWA. Gdzie przebiega wilk nocy i prêdki dnia jeleñ

Sobótki w parku

Trudno dzi� dok³adnie okre�liæ, od ilu lat w Zaborowie istnieje
klub sportowy, ale najstarsi pamiêtaj¹, ¿e tutejsi ch³opcy ju¿ przed
wojn¹ brali udzia³ w pi³karskich potyczkach miêdzywiejskich.

-  To, co�my wywalczyli 15 czerwca jest najwiêkszym sukce-
sem w historii naszego klubu. Chyba z 80 lat czekali�my i w koñcu
siê uda³o � powiedzia³ po meczu uszczê�liwiony Piotr Walas, za-
wodnik graj¹cy w ataku.

Zarówno dla pi³karzy Niedzielisk, jak i Zaborowa by³ to mecz o
wszystko - o wej�cie do klasy A. Zaborowianie byli w lepszej sytau-
cji. Do awansu wystarcza³ im remis.

Ju¿ w siódmej minucie pad³a pierwsza bramka. Zdoby³ j¹ po
udanym kontrataku Kazimierz Jesionka. Piêæ minut pó�niej w akcji
pod bramk¹ �Korony� Konrad Burzawa poda³ pi³kê do Piotra Wala-
sa, a on nie da³ szans bramkarzowi go�ci.

ZABORÓW. Najwa¿niejszy mecz sezonu

�Orkan� Zaborów � �Korona� Niedzieliska 3:1
W drugiej po³owie w ³adnym stylu zaborowianom strzeli³ gola

Jaros³aw �wiês. Przy stanie 2:1 bardziej nerwowi stali siê zawodni-
cy �Korony�. Za faul sêdzia podyktowa³ rzut karny dla �Orkana�,
którego Konrad Burzawa nie zdo³a³ wykorzystaæ. Szczê�cie sprzy-
ja³o jednak gospodarzom, poniewa¿ wkrótce ponownie nieprzepi-
sowo zaatakowano nacieraj¹cego zawodnika �Orkana�. Egzekuto-
rem drugiego karnego by³ Jó¿ef Mika. Bramkarz zdo³a³ odbiæ pi³kê,
lecz Damian Pawlik z dobitki umie�ci³ ja w siatce. Ostateczny wynik
spotkania 3:1 przyniós³ �Orkanowi� awans do klasy A.

Zwyciêskiej dru¿ynie od lat prezesuje Aleksander Mucek z Poja-
wia. Po meczu kilku zawodników stwierdzi³o, ¿e tak du¿y sukces to
w znacz¹cej czê�ci nagroda za wytrwa³o�æ i zaanga¿owanie prezesa
na rzecz rozwoju lokalnej pi³ki no¿nej.

(r)

Antosz, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Szczurowej. Sobótko-
we spotkanie w parku przeplatano poezj¹ Jana Kochanowskiego i
Tadeusza Nowaka. Stron¹ organizacyjn¹ zajmowali siê pracownicy
Urzêdu Gminy i Gminnego Centrum Kultury.

Koñcowym akcentem sobótek by³a wieczorna dyskoteka przy
ognisku.

Zespó³ z U�cia Solnego, ...z Rudy-Rysia,

... ze Szczurowej, ... i z Niedzielisk.



Koñcowym akcentem obchodów Dni Kwikowa i Gminy Szczu-
rowa by³y Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze w pobli¿u Uszwi-
cy w Kwikowie. Wziêli w nich udzia³ druhowie z czternastu jedno-
stek, którzy porównywali swoj¹ sprawno�æ dzia³ania poprzez bieg
w sztafecie oraz w æwiczeniach bojowych z u¿yciem wody.

W�ród seniorów zwyciê¿yli stra¿acy z jednostki w Zaborowie.
Drugie miejsce zajê³a OSP z Pojawia, trzecie � OSP Do³êga, czwarte
� OSP Kwików, pi¹te � OSP Strzelce Wielkie.

KWIKÓW. Zawody stra¿aków

Zaborowski hatrick
Przyjecha³o tak¿e osiem dru¿yn juniorów. W kategorii mêskiej

kolejno�æ by³a nastêpuj¹ca: pierwsze miejsce � zaborowianie, dru-
gie przypad³o dla m³odzie¿ówki z Pojawia, trzecie dla Do³êgi, na
czwartym znalaz³a siê dru¿yna z U�cia Solnego, na pi¹tym z Kwiko-
wa i na szóstym z Górki.

Dwie dru¿yny ¿eñskie podzieli³y siê czo³owymi miejscami. Za-
borowianki okaza³y siê sprawniejsze od dziewczyn z Do³êgi i to one,
jako zwyciê¿czynie, otrzyma³y puchar.

Opracowa³: ma
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