Moim zdaniem
Wie by³a i jest ogniskow¹ wielu procesów spo³ecznych, wielu
najdoniolejszych zagadnieñ, stanowi rodzaj przymusu, któremu trzeba siê
poddaæ, jeli siê nie chce straciæ z oczu spraw, które s¹, spraw, które
w³anie siê zdarzy³y i ci¹gle zdarzaj¹. Myl¹ siê ci, którzy uwa¿aj¹,
i¿ wspó³czesna opozycyjnoæ wsi to tylko czcze teoretyzowanie.

Opozycja pawich piór
Coraz modniejsze staje siê zamieszkiwanie na wsi, czego dowodem s¹ nowi w³aciciele domów w najodleglejszych wioskach naszej
gminy, pochodz¹cy g³ównie z Krakowa i zdewastowanego ekologicznie l¹ska. Jednak mimo wzrastaj¹cej atrakcyjnoci kraju za rogatkami ulic nadal istnieje mit miasta jako miejsca awansu spo³ecznego. A przecie¿ wspó³czenie odrêbnoæ jakoci ¿ycia tych dwóch
orodków nie jest zbyt du¿a. Wiêkszoæ ch³opskich potomków nie
utrzymuje siê ju¿ z rolnictwa, lecz z pracy najemnej b¹d z dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej na w³asny rachunek, natomiast poziom kszta³cenia w gminie Szczurowa, jak siê ostatnio okaza³o na
przyk³adzie szkolnictwa gimnazjalnego, nie tylko nie odbiega od redniej krajowej, ale jest zdecydowanie wy¿szy. Opozycja miasto  wie
aktualnie ma raczej charakter historyczny, w mniejszym stopniu
dedukcyjny. Przez dziesiêciolecia wzór awansu spo³ecznego by³ niejako wpisany w ow¹ opozycjê, propagowany w publicystyce, a w
modelowy sposób pokazany w serialu Daleko od szosy (ju¿ chyba
zupe³nie nieznanym wspó³czesnym nastolatkom, którzy wychowuj¹
siê na wiecie wed³ug Kiepskich, Klanie, Plebanii itp. telepowieciach). Opozycja wie  miasto zdominowa³a mylenie o wsi i kulturze ch³opskiej eliminuj¹c z pola widzenia inne aspekty ¿ycia spo³ecznego. Nawet jeli znaki wartoci zosta³y odwrócone i miasto okaza³o
siê ju¿ nie wyk³adni¹ awansu i celem ¿ycia, ale siedliskiem niepokojów, przyczyn¹ klêsk wewnêtrznych ludzi awansuj¹cych ze wsi, to
relacja wie  miasto nie straci³a na znaczeniu, lecz przeciwnie, sta³a siê bardziej u¿yteczna. Ta opozycyjnoæ powodowa³a, ¿e z pola
widzenia ginê³o to, co w p³aszczynie humanistycznej jest wspólne,
niepodzielne, co stanowi ca³oæ dowiadczenia humanistycznego ludzkoci. Widziano natomiast wszystko, co roz³¹czne, przeciwstawne,
odleg³e, co od najdawniejszych czasów zakrzep³o w stereotyp miasta
i stereotyp wsi. Opozycjê tê traktuje siê najczêciej jako formê bez
treci i odcina od systemowoci ¿ycia spo³ecznego. Tylko pewne aspekty rzeczywistoci dadz¹ siê przez opozycjê wyjaniæ, ale nie jest tak,
¿e mo¿na do niej sprowadziæ ca³okszta³t ¿ycia spo³ecznego. Wyra¿a
ona natomiast relacjê miêdzy potencjalnymi mo¿liwociami danego
systemu stosunków spo³ecznych a faktycznym wymiarem tych¿e
stosunków. St¹d równie¿ przemieszczenia terytorialne po 1945 r.
mia³y  obok innych znanych przyczyn  charakter przemieszczeñ

spo³ecznych. Migracje dzisiejsze to  mówi¹c najogólniej  wiadectwo prawie równych szans i niejednakowych realiów wyjciowych.
Problem psychologicznych konsekwencji wspomnianych zmian i przemieszczeñ uczyni³ g³ównym w¹tkiem swej twórczoci Julian Kawalec. Znalaz³o to wyraz zarówno w jego powieciach, jak i wyst¹pieniach programowych: Jeli pisarz pochodzi ze wsi i jeli jest ziemi
przypisany, i jeli wie sta³a siê g³ówn¹ urod¹ i zarazem g³ównym
ciê¿arem jego wiata wewnêtrznego, to jego ksi¹¿ka  nim on usiad³
przy biurku  pisana by³a ch³opskim potem, harówk¹ od witu do
nocy, ofiarowywaniem zapobiegliwemu duchowi roboty polnej wszystkich skurczów miêni i wszystkich wysi³ków myli; pisana by³a wêdrówk¹ w obce kraje za chlebem, zgod¹ na ¿ycie wród obcych ludzi,
na ¿ycie z dala od rodziny, z dala od dobrych, ¿yczliwych s³ów ludzi
bliskich.
Wie by³a i nadal jest ogniskow¹ wielu procesów spo³ecznych,
wielu najdoniolejszych zagadnieñ, stanowi rodzaj przymusu, któremu trzeba siê poddaæ, jeli siê nie chce straciæ z oczu spraw, które s¹,
spraw, które w³anie siê zdarzy³y i ci¹gle zdarzaj¹. Wie, w której
przed laty dokona³y siê przyspieszone przemiany, w której redniowiecze zosta³o zaskoczone przez elektronikê i informatykê, dzi ponownie jest bombardowana koniecznoci¹ kolejnych przystosowañ 
ekonomicznych, kulturowych, spo³ecznych. Myl¹ siê jednak ci, którzy uwa¿aj¹, i¿ wspó³czesna opozycyjnoæ wsi to tylko czcze teoretyzowanie lub przejaw jednostkowych, ewentualnie grupowych opónieñ rozwojowych o pod³o¿u zbudowanym ze strachu przed wszystkim co nowe lub nieznane. A przecie¿ s¹ to, g³ównie wyjête wprost z
planu obyczajowego, wzorce zachowañ, niezmiernie istotne w zderzeniu z ekspansj¹ seksualno-narkotykowego hedonizmu, to tak¿e
zanurzone w kolorowych wst¹¿kach i pawich piórach spotkania dzieci
i m³odzie¿y, jak chocia¿by coroczny Przegl¹d Zespo³ów Folklorystycznych w Woli Przemykowskiej, wroniêty na sta³e w kulturalny krajobraz Szczurowej Krakowski wianek czy zorganizowane ostatnio
do¿ynki gminne w Natkowie. Natomiast w jakim stopniu wystêpuj¹cy na scenie oraz ogl¹daj¹cy ich przywi¹zuj¹ wagê do kwestii wspó³uczestnictwa w tworzeniu relacji miasto  wie, jest otwartym tematem do rozwa¿añ przy innej okazji.
MAREK ANTOSZ
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Pytania na czasie

Rozmowa z wójtem Marianem Zalewskim

O pozyskiwaniu pieniêdzy
i gminnych inwestycjach
Red: Jednym z wa¿nych czynników wiadcz¹cych o prê¿noci gminy jest umiejêtnoæ pozyskiwania dodatkowych rodków finansowych
z zewn¹trz, m.in. z Unii Europejskiej. W opublikowanym ostatnio przez Urz¹d Marsza³kowski
w Krakowie rankingu nasza gmina z wynikiem
12 milionów z³otych znalaz³a siê w czo³ówce Ma³opolski, a w przeliczeniu na jednego mieszkañca zajê³a pierwsze miejsce w powiecie brzeskim.
Czy ³atwo by³o tego dokonaæ ?
Wójt: - Niektórzy wójtowie
i burmistrzowie twierdz¹, ¿e
pieni¹dze europejskie le¿¹ za
szyb¹, poniewa¿ doskonale je
widaæ, ale jednoczenie siêgn¹æ
po nie bardzo trudno. Du¿o w
tym racji. Ka¿dy wniosek to
prawie ksi¹¿ka, której przygotowanie wymaga ogromnego
wysi³ku i pomys³owoci, albowiem czêsto decyduj¹cym czynnikiem o tym, jak ów wniosek
zostanie rozpatrzony, nie jest
potrzeba, tylko wykazanie, w
jaki sposób dana inwestycja
prze³o¿y siê np. na rozwój miejscowej przedsiêbiorczoci. £atwo nie by³o, lecz dziêki operatywnoci pracowników Urzêdu
Gminy, radnych i mo¿liwociom
zabezpieczenia w³asnego udzia³u (a sta³o siê to mo¿liwe ze
wzglêdu na fakt, i¿ gmina
Szczurowa obecnie nie posiada
d³ugów bankowych) uda³o siê
nam pozyskaæ tak du¿¹ iloæ rodków.
Red: Pomówmy o szansach na budowê nowej drogi ³¹cz¹cej Koszyce z Brzeskiem przez
Górkê i Szczurow¹.
Wójt: - Dotychczas zrobione zosta³o tzw. studium
wykonalnoci tej inwestycji oraz zlecony projekt
przebiegu trasy. Projektant przeprowadzi³ wiele
konsultacji z zainteresowanymi mieszkañcami, radami so³eckimi i so³tysami Górki, Rz¹chowej, Szczurowej, Niedzielisk oraz Rudy-Rysia. Dziêki konsultacjom uda³o siê uzgodniæ przebieg nowej drogi od
mostu na Wile w kierunku Brzeska. Bêdzie ona
budowana po zachodniej stronie wspomnianych ju¿
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miejscowoci, z wyj¹tkiem krótkiego odcinka pomiêdzy Niedzieliskami i Rudy-Rysiem, gdzie pokrywaæ
siê bêdzie ze star¹ tras¹. Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego zg³osi³ budowê wspomnianej drogi (na
odcinku Koszyce-Szczurowa) do programu operacyjnego na lata 2004-2006. Dalsza czêæ ma byæ realizowana w latach 2007-2008. Podczas narady powiêconej budowie, która odby³a siê w Krakowie, zwróci³em uwagê na koniecznoæ poszerzenia zakresu budowy w latach 2004-2006 o odcinek umo¿liwiaj¹cy
ominiêci centrum Szczurowej.
Koncepcja ta ma byæ zrealizowana w ramach rodków rezerwowych programu operacyjnego. Aby jednak inwestycja sta³a siê faktem, konieczne jest
jeszcze pozyskanie terenów dla
jej realizacji. W najbli¿szym
czasie finalizowaæ bêdziemy na
zebraniach wspólnot sprawê
przejêcia niezbêdnych gruntów, a nastêpnie - po stosownych decyzjach Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego - rozpoczn¹ siê rozmowy z indywidualnymi w³acicielami. Odrêbnym problemem jest budowa zjazdu od projektowanej
autostrady w kierunku Mokrzysk. Z ostatniej wypowiedzi
dyrektora Zarz¹du Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie wynika³o, ¿e zlecona zostanie dokumentacja wy³¹cznie
na wykonanie owego zjazdu w
kierunku Brzeska - ze wzglêdu na dzia³ania w³adz
tego miasta, wynikaj¹ce z protestów mieszkañców.
Po dyskusji uda³o siê nam przekonaæ dyrektora o
bezwzglêdnej potrzebie budowy zjazdu, poniewa¿ w
planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Brzesko jest ju¿ zatwierdzony jego nowy przebieg z
ominiêciem wsi Mokrzyska. Obecnie wszystko zale¿y od tego, czy Brzesko wyda decyzjê o warunkach
zabudowy dla drogi.
Red: Jak przedstawia siê aktualny stan
wodoci¹gowania ? Czy planowane jest po³¹czenie techniczne z gmin¹ Borzêcin ?
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Wójt: - W sierpniu br. zakoñczona zosta³a budowa magistrali wodoci¹gowej Szczurowa-Niedzieliska-Rajsko-Strzelce Wielkie-Wrzêpia, a obecnie dobiega koñca budowa sieci wodoci¹gowej w Zaborowie i Pojawiu. Wykonano dokumentacjê na budowê
magistrali w kierunku Górki, Strzelec Ma³ych, D¹brówki Morskiej i Rudy-Rysia oraz na sieæ wodoci¹gow¹ w wiêkszoci so³ectw, które nie s¹ zwodoci¹gowane. Prowadzi siê równie¿ prace projektowe
magistrali do Ucia Solnego i Barczkowa. Mam
nadziejê, ¿e dziêki wnioskom do SAPARD-u i programu operacyjnego województwa w najbli¿szych
latach wodoci¹gowanie mo¿na bêdzie uznaæ za zakoñczone. Odnonie po³¹czenia technicznego z gmin¹ Borzêcin trudno mi siê obecnie na ten temat
wypowiadaæ, albowiem gmina ta nie posiada w³asnego ujêcia wody, a zwodoci¹gowan¹ ma jedynie
Bielczê. Je¿eli Borzêcin w najbli¿szych latach przyst¹pi do projektowania magistrali wodoci¹gowej i
wyrazi chêæ po³¹czenia technicznego, to nic nie bêdzie sta³o na przeszkodzie, aby tak siê sta³o.
Red: Naszej gminie, jako jedynej w powiecie brzeskim, uda³o siê uzyskaæ zgodê na przywrócenie posterunku policji. Czy planowana
jest jego budowa?
Wójt: - Posiadamy ju¿ niezbêdne uzgodnienia z
komendantem powiatowym i Wydzia³em Logistyki
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Rada
Gminy zabezpieczy³a w bud¿ecie niezbêdne na 2003
r. rodki finansowe. Rozstrzygniêty zosta³ równie¿
przetarg dotycz¹cy wykonania projektu technicznego budynku policji.
Red.: Piln¹ potrzeb¹ szczurowskich szkó³
jest budowa przyszkolnej hali sportowej.
Wójt: - 30 czerwca Rada Gminy podjê³a uchwa³ê
o wykupie dzia³ki znajduj¹cej siê przy miejscowych
szko³ach. Stworzona zosta³a zatem mo¿liwoæ budowy hali. Mam nadziejê, ¿e kupna dzia³ki dokonamy
w padzierniku br., a nastêpnie przyst¹pimy do przygotowywania niezbêdnej dokumentacji w celu wyst¹pienia do Urzêdu Marsza³kowskiego o dodatkowe rodki na ten cel. Mylê oczywicie o hali sportowej z widowni¹ na przesz³o dwiecie osób, której wymiary umo¿liwi¹ realizacjê lekcji wychowania fizycznego dla trzech klas równoczenie.
Red.: Ostatnio oddano do u¿ytku asfaltow¹
drogê ³¹cz¹c¹ Górkê z Kopaczami Wielkimi.
W Kopaczach bez asfaltu pozosta³ jedynie
krótki odcinek skracaj¹cy odleg³oæ do mostu.
Tymczasem mo¿na us³yszeæ g³osy, ¿e wójt postawi³ ponoæ warunek: nowa nawierzchnia
bêdzie, ale je¿eli mieszkañcy Kopaczy oddadz¹ za darmo na rzecz gminy dzia³ki budowlane znajduj¹ce siê przy tej¿e drodze...
Wójt: - Gwoli wyjanienia: po pierwsze droga
przez b³onie w Kopaczach Wielkich nie jest w³asnoci¹ gminy, lecz wspólnoty pastwiskowej. Aby
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móc przygotowywaæ wnioski o po³o¿enie nawierzchni bitumicznej na danej drodze, musi ona zostaæ
przekazana uchwa³¹ wspólnoty i przyjêta przez
gminê jako darowizna. Wykonanie w przysz³oci
nawierzchni bitumicznej na drodze w Kopaczach
umo¿liwi wspólnocie ewentualne wydzielenie dzia³ek budowlanych dla nierolników, co wed³ug dzisiejszych uregulowañ prawnych nie jest mo¿liwe,
poniewa¿ teren stanowi integraln¹ czêæ b³onia
nale¿¹cego do wspólnoty pastwiskowej.
Red.: Du¿o mówi siê ostatnio o potrzebie
wychodzenia naprzeciw inwestorom tworz¹cym nowe miejsca pracy. Tymczasem inwestor
zamierzaj¹cy utworzyæ dom pomocy spo³ecznej w Kwikowie znalaz³ lokalizacjê w innej
gminie, bo odmówi³o mu sprzedania dzia³ki
siedmiu cz³onków obecnych na zebraniu
wspólnoty pastwiskowej. Wprawdzie na nastêpnym zebraniu zdecydowano o sprzeda¿y
dzia³ki, ale by³o ju¿ za póno. Podobna sytuacja mia³a miejsce w Rylowej, gdzie zg³osi³ siê
przedsiêbiorca chc¹cy budowaæ du¿y zak³ad
produkcji kostki chodnikowej, docelowo zatrudniaj¹cy ponad 150 pracowników. I znów
perturbacje z cz³onkiem wspólnoty pastwiskowej uniemo¿liwi³y inwestycjê. Czy istniej¹
szanse na to, aby zapobiec takim problemom
w przysz³oci?
Wójt: - Prowadzimy dzia³ania w tym kierunku.
Staramy siê przekonywaæ cz³onków wspólnot, ¿eby
zgadzali siê na przeznaczanie pod inwestycje g³ównie b³oñ w rejonach dróg oraz innych terenów uzbrojonych. Przekazuj¹c te dzia³ki so³ectwu, umo¿liwi¹
wspó³decydowanie o inwestycjach mieszkañcom
ca³ej wsi, a gmina bêdzie mia³a mo¿liwoæ ujêcia
tych terenów w planie przestrzennego zagospodarowania, co jest niezbêdne do ewentualnego wydania pozwolenia na budowê. Takie dzia³ania, u³atwiaj¹ce rozwój przedsiêbiorczoci, podjête zosta³y
ju¿ przez wiele wspólnot, podobnie jak przeznaczanie terenów na boiska sportowe dla m³odzie¿y czy
te¿ wyznaczanie miejsc pod budownictwo mieszkaniowe. Dobrze siê sk³ada, ¿e równoczenie przygotowywany jest projekt planu przestrzennego zagospodarowania naszej gminy, który bêdzie uchwalony pod koniec bie¿¹cego roku. Da to mo¿liwoæ ujêcia czêci terenów wspólnot pod dzia³alnoæ inwestycyjn¹, aby u³atwiæ tworzenie nowych miejsc pracy. Mamy przecie¿ dobrze rozwiniêt¹ infrastrukturê i uzbrojone tereny, a dodatkowo most, natomiast w niedalekiej przysz³oci szybki dojazd do
autostrady, co stwarza szczególnie dogodne mo¿liwoci dla inwestorów.
Red.: Dziêkujê za rozmowê.
£UKASZ MAREK
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Wydarzenia
GMINA SZCZUROWA. Ranking aktywnoci miast i gmin

1191 z³ na mieszkañca
Z raportu przygotowanego przez marsza³ka województwa ma³opolskiego wynika, ¿e Szczurowa jest liderem w zakresie iloci rodków pozyskanych z funduszy unijnych i wojewódzkich. W ci¹gu czterech lat
(1999-2002) nasi urzêdnicy, którzy bardzo dobrze opanowali trudn¹ sztukê sporz¹dzania odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez instytucje rozdzielaj¹ce
pieni¹dze, postarali siê, aby do gminnej kasy wp³ynê-

³o ponad 12 milionów z³otych. W tym samym czasie
ponad 120-tysiêczny Tarnów wywalczy³ zaledwie 22
miliony, a Bochnia  tyle samo, co Szczurowa.
Najwiêcej pieniêdzy do naszej gminy trafi³o w ramach grantu od marsza³ka Ma³opolski oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  ³¹cznie 10 mln z³.

Ranking aktywnoci gmin powiatu brzeskiego
wed³ug kwot pozyskanych rodków w stosunku do liczby mieszkañców

Gmina
Szczurowa
Gnojnik
Brzesko
Borzecin
Czchów
Iwkowa
Dêbno

Kwota pozyskanych
rodków (w z³otych)

Liczba mieszkañców

12 027 790
6 948 684
26 945 094
3 768 072
4 045 476
881 012
1 362 721

10 095
7 300
35 955
8 422
9 089
6 016
13 776

Kwota pozyskanych
rodków (w z³otych)
w przeliczeniu
na 1 mieszkañca
1191,46
951,87
749,41
447,40
445,09
146,44
98,91

Miejsce
I
II
III
IV
V
VI
VII

ZABORÓW. WOLA PRZEMYKOWSKA. Pierwsze efekty wspó³pracy

Dla poprawy bezpieczeñstwa
Przy drodze powiatowej w Zaborowie, przed budynkiem szko³y powsta³ nowy parking, dziêki któremu
poprawi³o siê bezpieczeñstwo w s¹siedztwie skrzy¿owania. Przebudowa chodnika i stworzenie dodatkowych miejsc dla samochodów by³y mo¿liwe w wyniku
pozyskania rodków ze Starostwa Powiatowego w
Brzesku oraz z bud¿etu gminy Szczurowa.
Parking jest pierwszym efektem wspólnej inicjatywy radnego Rady Powiatu Brzeskiego Marka Antosza
oraz radnych Rady Gminy Szczurowa  Franciszka
Bab³y i Aleksandra Badziocha. To na ich zaproszenie
wiosn¹ tego roku w Zaborowie przebywa³ starosta
Grzegorz Wawryka. Omówiono koncepcjê wspó³pracy
powiatu i gminy w realizacji wspólnych przedsiêwziêæ.
Starosta Wawryka z radnym Antoszem byli tak¿e
w Woli Przemykowskiej, gdzie na miejscu podjête zosta³y ustalenia. Ich realizacja powinna przynieæ pozytywne efekty dla mieszkañców tej wioski, najbardziej wysuniêtej na pó³noc powiatu. W sierpniu brze-
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Parking przyszkolny

skie starostwo wspó³finansowa³o roboty w Woli Przemykowskiej-Natkowie.
JAROMIR RADZIKOWSKI
W ZAKOLU RABY I WIS£Y

3/2003

WOLA PRZEMYKOWSKA. Siedem wieñców

Gminne do¿ynki

w stra¿ackich mundurach
Ostatni dzieñ wakacji by³ bardzo uroczystym dla
mieszkañców Natkowa, najmniejszego sporód trzech
przysió³ków Woli Przemykowskiej. Obchody gminnych
do¿ynek po³¹czono z oddaniem zmodernizowanej remizy stra¿ackiej. Po przemarszu stra¿aków przyby³ych z ca³ej gminy uroczystoæ rozpocz¹³ Kazimierz
Tyrcha  so³tys Woli i prezes natkowskiej jednostki
OSP. Podziêkowa³ wszystkim druhom i mieszkañcom,
którzy czynnie brali udzia³ w akcjach przeciwpowodziowych minionych lat.  Trudno sobie wyobraziæ, jak
wygl¹da³aby dzisiaj nasza wie, gdyby nie wasza pomoc i wasze powiêcenie w ratowaniu wa³ów  powiedzia³. Przeciêciem wstêgi symbolicznie otwarto zmodernizowan¹ z du¿ym nak³adem pracy spo³ecznej remizê, a ks. proboszcz Marian Hyjek powiêci³ budynek. Wójtowi Marianowi Zalewskiemu natkowianie
przekazali tradycyjny bochen chleba upieczony z tegorocznej m¹ki. Reprezentacje siedmiu wiosek gminy
Szczurowa zaprezentowa³y do¿ynkowe wieñce. Przywieziono je z D¹brówki Morskiej, Rudy-Rysia, ze Strzelec Wielkich, Pojawia, Do³êgi, Ucia Solnego i Woli

Przemykowskiej. Wystêpowa³ Ludowy Zespó³ Pojawianie oraz dzieciêcy zespó³ z tutejszej szko³y podstawowej, przygotowany przez dyrektorkê Krystynê Szczepanek. Imprezie towarzyszy³y liczne atrakcje, m.in. weso³e miasteczko i stragany z pami¹tkami. Nie zabrak³o stoisk gastronomicznych, w których serwowano
kie³baski z grilla, piwo i napoje ch³odz¹ce.
Stron¹ organizacyjn¹ zajmowali siê stra¿acy z Natkowa, panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury z pracownikami.
(m)
W ZAKOLU RABY I WIS£Y
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KOPACZE WIELKIE. GÓRKA. Piknik rodzinny

Asfaltowe po³¹czenie
z pomoc¹ SAPARD-u
Zakoñczona zosta³a modernizacja drogi pomiêdzy
Kopaczami Wielkimi i Górk¹. Prace prowadzone by³y
na odcinku 1600 m. Wykonano nawierzchniê bitumiczn¹ i poszerzono jezdniê. Utwardzono te¿ pobocza oraz
pog³êbiono rowy. Po³owê kosztów inwestycji pokry³a
gmina z w³asnych rodków, natomiast drug¹ czêæ pozyskano poprzez program SAPARD. Wykonawc¹ by³o
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Bochni. Podczas uroczystoci oddania drogi do u¿ytku wystêpowa³y dzieci z Górki, Kopaczy i Woli Przemykowskiej. Recytowano napisane w³anie na tê okolicznoæ
wiersze autorstwa Marii Tarlagi, ludowej poetki ze
Strzelec Wielkich. Po przemówieniach by³o przeciêcie
trójkolorowej wstêgi symbolizuj¹cej województwo ma³opolskie. Now¹ drogê powiêci³ proboszcz ze Szczurowej, ks. Jan Orlof. Mniej oficjaln¹ czêci¹ by³ piknik
rodzinny zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury oraz rady so³eckie dwóch wsi.
(jr)

Wieczorna zabawa podczas pikniku

ZABORÓW. Apel do rodaków rozrzuconych po wiecie

Program trzech nauczycielek
Krystyna Giza, Agnieszka Boroñ i Bogumi³a Grocholska, nauczycielki Publicznej Szko³y Podstawowej w Zaborowie, opracowa³y program edukacji regionalnej dla klas I  III pt. Zaborów  moja ma³a
Ojczyzna. Powsta³ on na podstawie wieloletnich
przemyleñ i dzia³añ zwi¹zanych z przybli¿eniem
uczniom miejsca ich zamieszkania.
- Edukacja regionalna interesuje nauczycieli klas
pocz¹tkowych szko³y podstawowej w sposób szczególny. Jest jednym z g³ównych elementów nauczania zintegrowanego, a jednoczenie bliska dziecku.
Realizacja treci zwi¹zanych z najbli¿szym otoczeniem przebiega w sposób naturalny, opiera siê w
g³ównej mierze na prze¿yciach i zwi¹zkach emocjonalnych dziecka z rodzin¹, szko³¹, miejscem zamieszkania, najbli¿sz¹ okolic¹. Wi¹zanie nauki w klasach
m³odszych ze znanym i bliskim dziecku rodowiskiem
sprzyja osi¹ganiu celów dydaktycznych i wychowawczych  twierdzi Krystyna Giza.
- Celem nadrzêdnym opracowanego i realizowanego od 1 wrzenia br. przez nas programu jest kszta³towanie u dzieci poczucia wiêzi z najbli¿szym rodowiskiem, z ich ma³¹ ojczyzn¹, wzbogacanie wiedzy o otaczaj¹cej rzeczywistoci przez poznanie kultury materialnej i duchowej ludzi, wród których
¿yj¹, poznanie tradycji i zwyczajów, ocalenie od za-
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pomnienia wartoci, które przez unifikacjê kultury
masowej s¹ zagro¿one w swym istnieniu oraz aktywny udzia³ w ¿yciu rodziny, szko³y, wsi, regionu 
uwa¿a Agnieszka Boroñ.
- Mamy wiadomoæ, ¿e historia i tradycje Zaborowa s¹ bardzo bogate  zauwa¿a Bogumi³a Grocholska. - Wiele z nich nie zosta³o opisanych w ¿adnej ksi¹¿ce, wiele to jeszcze nie odkryta karta, wiele
zapomniano na zawsze. Jednak póki s¹ wród nas
ludzie, którym Zaborów jest szczególnie bliski, którzy pamiêtaj¹ wydarzenia, opowieci, legendy, piosenki, zwi¹zane z ¿yciem w tej jak¿e piêknej miejscowoci, mamy mo¿liwoæ ocaliæ od zapomnienia
choæby cz¹stkê kultury i tradycji zwi¹zanych z nasz¹ okolic¹. Zwracamy siê z gor¹c¹ prob¹ do mieszkañców Zaborowa i rodaków rozrzuconych po ca³ym wiecie, aby nawi¹zali kontakt z nasz¹ szko³¹ i
pomogli nam w zapoznaniu najm³odszego pokolenia z piêknymi tradycjami i przesz³oci¹ wioski. Interesuj¹ nas szczególnie opowieci o ró¿nych wydarzeniach, legendy, stare fotografie, zwyczaje, wró¿by, przepowiednie, pieni, przypiewki itp. Mamy nadziejê, ¿e znajd¹ siê osoby, którym Zaborów jest szczególnie bliski i które chêtnie podziel¹ siê swoj¹ wiedz¹. Bêdziemy za to bardzo wdziêczne.
(r)
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STRZELCE WIELKIE. Na rzecz budowy kocio³a

Koncert

po raz trzeci
W lipcow¹ niedzielê po raz kolejny zorganizowany
zosta³ koncert charytatywny, który mia³ na celu zdobycie pieniêdzy na kontynuacjê budowy nowego kocio³a. wiêto rozpoczê³o siê uroczyst¹ msz¹ transmitowan¹ przez Telewizjê Polonia. Póniej oprócz dzieci
ze szko³y w Strzelcach Ma³ych i orkiestry dêtej ze
Szczurowej na scenie wyst¹pi³y prawdziwe gwiazdy
polskiej muzyki rozrywkowej  Czerwone Gitary i
Lady Pank. Imprezê prowadzi³ Marek Sierocki. Mo¿na by³o tak¿e obejrzeæ pokaz nowoczesnego sprzêtu
stra¿ackiego, a dla najm³odszych przygotowano liczne
konkursy i zabawy. W nocy, podczas pokazu sztucznych ogni, niebo nad Strzelcami rozb³ys³o tysi¹cami
gwiazd i kolorowych wiate³. Pomys³odawcami i organizatorami strzeleckiego wiêta byli cz³onkowie Rady
Parafialnej i Komitetu Budowy Kocio³a.
JAROMIR RADZIKOWSKI

Wystêp dzieci ze Strzelec Ma³ych

STRZELCE WIELKIE. Stroje z r¹k rodziców

Zabawa w teatr
Szeæ zespo³ów ze szkó³ podstawowych gminy
Szczurowa uczestniczy³o w drugim Gminnym Przegl¹dzie Teatrów Szkolnych zorganizowanym przez
Szko³ê Podstawow¹ w Strzelcach Wielkich we wspó³pracy z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
Na scenie wyst¹pi³o 95 dzieci. Publicznoæ obejrza³a inscenizacje nastêpuj¹cych bani: Calineczka
(Publiczna Szko³a Podstawowa w Szczurowej), ¯abi
ksi¹¿ê (PSP w Strzelcach Wielkich), pi¹ca królewna (Szko³a Filialna we Wrzêpi), Brzydkie kacz¹tko
(Szko³a Filialna w Strzelcach Ma³ych) oraz dwie w
wersji kabaretowej - Czerwony Kapturek (PSP w
Uciu Solnym) i Z³ota rybka (PSP w Woli Przemykowskiej). Wszystkie inscenizacje, w których wykorzystano przepiêkne stroje uszyte zapewne przez
rodziców, wspania³e dekoracje i mnóstwo rekwizytów, by³y nagradzane gor¹cymi oklaskami.
Wystêpy ocenia³a trzyosobowa komisja: Alina
Oleksy  dyrektor szko³y w Szczurowej, Ma³gorzata
Klich  kierownik Szko³y Filialnej we Wrzepi i radny ze Strzelec Wielkich Jan Z³ocki. Jury zwraca³o
uwagê na dobór repertuaru, opracowanie muzyczno-plastyczne przedstawienia, grê aktorsk¹ i ogólne wra¿enie artystyczne. Przyznano trzy równorzêdne pierwsze miejsca dla Szkó³ Filialnych we Wrzepi
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i w Strzelcach Ma³ych, jak równie¿ Szko³y Podstawowej w Strzelcach Wielkich. Dwa drugie miejsca
przypad³y podstawówkom ze Szczurowej i Ucia Solnego, a trzecie  szkole z Woli Przemykowskiej. Werdykt jury nie by³ zbytnim zaskoczeniem, odczucia
widowni by³y podobne.
Przegl¹d sta³ siê okazj¹ do przyjemnego spêdzenia niedzielnego popo³udnia i udowodni³, ¿e w naszej gminie nie brakuje talentów, a dzieci lubi¹ bawiæ siê w teatr.
Fot. i tekst:
DOROTA JASZCZOWSKA
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SZCZUROWA. Rozpoczêli rok z kombatantami

Spotkanie pokoleñ

Przemawia Maria Rasakowa

Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego w szczurowskim gimnazjum, jakie mia³o miejsce 1 wrzenia, mo¿na porównaæ jedynie z tym sprzed czterech lat, gdy
szko³a ta dopiero siê rodzi³a. Tegoroczny start powakacyjny po³¹czony by³ z obchodami 64. rocznicy wybuchu drugiej wojny wiatowej. Po z³o¿eniu wi¹zanek
kwiatów pod pomnikiem poleg³ych i mszy w. w kociele parafialnym czêæ oficjalna odbywa³a siê w sali
GCK. Wziê³o w niej udzia³ ponad 300 uczniów, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni gocie: wójt Marian Zalewski, przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Fio³ek,
ks. Jan Orlof, so³tys Szczurowej Stanis³aw W¹do³owski i kilkudziesiêciu kombatantów reprezentuj¹cych

ró¿ne gminy z prezesem Zwi¹zku Kombatantów RP i
By³ych Wiêniów Politycznych Stefanem Turaczym,
ostatnim zes³añcem mieszkaj¹cym w naszej gminie.
M³odzie¿ zaprezentowa³a czêæ artystyczn¹, by³y
przemówienia i ¿yczenia, w których nawi¹zywano do
wysokiej poprzeczki, jak¹ Publiczne Gimnazjum ustawi³o w zakresie poziomu nauczania, a po ubieg³orocznych wynikach egzaminów gimnazjalnych okaza³o siê
jednym z najlepszych w Ma³opolsce i to w sytuacji,
gdy szko³y naszego województwa w zestawieniu ogólnokrajowym wypad³y najlepiej w Polsce. Dyrektor
Marek Antosz wyrazi³ nadziejê, ¿e rok szkolny
2003/2004 bêdzie pod wzglêdem edukacyjnym przynajmniej prównywalny z tymi, które minê³y, ale najwiêcej zale¿y od woli uczniów i chêci powiêcania czasu, tak¿e tego wolnego, na naukê.
Kulminacyjnym momentem spotkania pokoleñ sta³o
siê zabarwione g³êbokim patriotyzmem wyst¹pienie
Marii Rasakowej z Krakowa. W wiêcie uczestniczy³
zaproszony przez kombatantów pose³ Polskiego Stronnictwa Ludowego Wies³aw Woda. W trakcie poczêstunku zorganizowanego przez Gminne Centrum Kultury
parlamentarzysta powiedzia³:
- Tak dobra wspó³praca w³adz gminy, szkó³ oraz
instytucji zajmuj¹cych siê kultur¹ z kombatantami,
jak¹ widzê w gminie Szczurowa, to wzorzec do naladowania dla innych.
Zdaniem Stanis³awa Cieli, sekretarza ko³a gminnego organizacji kombatanckiej, mimo up³ywu czasu i
starzenia siê cz³onków istnieje mo¿liwoæ powiêkszenia szeregów. Prawdopodobnie do aktywnie dzia³aj¹cego ko³a w Szczurowej przy³¹cz¹ siê byli ¿o³nierze i
partyzanci z gminy Borzêcin. Zaproponowano tak¿e
przyjêcie honorowego cz³onkostwa Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych Wiêniów Politycznych Tadeuszowi
Majowi ze Stanów Zjednoczonych.
(r)

NIEDZIELISKA. SZCZUROWA. Wakacyjne decyzje biskupa

Zmiany w parafiach
W po³owie lipca ordynariusz diecezji tarnowskiej,
ks. biskup Wiktor Skworc, mianowa³ nowego proboszcza Niedzielisk. Zosta³ nim ks. mgr Ryszard Sorota.
W 1988 r. ukoñczy³ Wy¿sze Seminarium Duchowne w
Tarnowie. Pos³ugê kap³añsk¹ pe³ni³ w Muszynie, Tarnowie, Olenie k. D¹browy Tarnowskiej, a ostatnio 
przez piêæ lat  w Muszynie-Zdroju. Piêtnacie razy
uczestniczy³ w pieszej pielgrzymce do Czêstochowy.
Jednym z pierwszych dzia³añ po objêciu probostwa jest
remont plebanii, w czym aktywnie pomagaj¹ mu parafianie.
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Ksi¹dz Józef Potoniec pochodz¹cy z M³yñczysk ko³o
Limanowej jest nowym katechet¹ w parafii p.w. w.
Bart³omieja w Szczurowej. wiêcenia kap³añskie
otrzyma³ przed trzema laty. W tarnowkim seminarium obroni³ pracê magistersk¹ pt. Muzyka w liturgii. Od r. 2000 do sierpnia 2003 r. pe³ni³ pos³ugê w
Górkach pod Mielcem. Uczy religii w dwóch szczurowskich szko³ach  podstawówce i gimnazjum. Dotychczasowy katecheta ks. mgr Jan Mirek zosta³ przeniesiony do Piwnicznej.
(r)
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W skrócie
JUBILEUSZ KS. KIE£BASY
Odpustowa niedziela by³a w Zaborowie szczególnie uroczysta ze wzglêdu na obchody 50-lecia kap³añstwa wieloletniego proboszcza tej parafii, ks. Jana Kie³basy. Do wsi
przyby³ nuncjusz apostolski, ks. arcybiskup Józef Kowalczyk. Ordynariusza tarnowskego, który nie móg³ uczestniczyæ w obchodach, reprezentowa³ ks. Adam Kokoszka. Po
uroczystej mszy w. i procesji w Domu Ludowym odby³o siê
spotkanie goci i przedstawicieli parafii, zorganizowane
przez Radê Parafialn¹.
CHODNIK W STRZELCACH MA£YCH
Zakoñczono budowê chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 964 z Ucia Solnego do Szczurowej. Na tym odcinku
najniebezpieczniej by³o dotychczas w Strzelcach Ma³ych ze
wzglêdu na w¹sk¹ jezdniê, zakrêty, wzmo¿ony ruch samochodów oraz ruch pieszych, w szczególnoci dzieci wêdruj¹cych do szko³y. Inwestycja zrealizowana zosta³a z inicjatywy samorz¹du gminy Szczurowa przy wykorzystaniu rodków z bud¿etu wojewódzkiego. Chodnik ma d³ugoæ prawie 500 m, a szeroki jest na 2 m. Przy okazji prowadzonych
prac uda³o siê tak¿e poszerzyæ jezdniê.
ZABORÓW Z PRZE£OMU WIEKÓW
Urodzi³em siê w Zaborowie to tytu³ ksi¹¿ki Józefa Majki, któr¹ w bie¿¹cym roku syn autora wyda³ pomiertnie w
Lublinie i przes³a³ na rêce Franciszka Bab³y, so³tysa Zaborowa. Tekst to autentyczny dokument mog¹cy byæ przyczynkiem do historii losów polskiej wsi na prze³omie XIX i
XX w. Ksi¹¿ka jest dostêpna w obydwu zaborowskich szko³ach oraz bibliotece.
TADEUSZ MAJ WRÓD UCZNIÓW
2 wrzenia w Publicznym Gimnazjum w Szczurowej
goci³ Tadeusz Maj, amerykañski korespondent W zakolu
Raby i Wis³y, lotnik walcz¹cy podczas drugiej wojny wiatowej na froncie zachodnim. Spotka³ siê z dwoma klasami
trzecimi i opowiedzia³ o swoich prze¿yciach sprzed kilkudziesiêciu lat. Uczniowie pytali gocia zarówno o kwestie
zwi¹zane z histori¹, której Tadeusz Maj jest ¿ywym wiadkiem, jaki i o sprawy prywatne. Jedno z pytañ brzmia³o: W jaki sposób pozna³ pan swoj¹ ¿onê Angielkê? Inicjatork¹
spotkania by³a nauczycielka historii Krystyna Kosa³a.
DYREKTOR POWO£ANY
W sierpniu skoñczy³a siê pierwsza, trwaj¹ca trzy lata kadencja dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zaborowie. Na
to stanowisko ponownie powo³ana zosta³a Regina £oboda.
GMINA FAIR PLAY
Gmina Szczurowa jako jedna z niewielu w naszym regionie zdecydowa³a siê na wziêcie udzia³u w Konkursie Gmina Fair Play  Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, którego organizatorem jest Instytut Badañ nad Demokracj¹ i
Przedsiêbiorstwem Prywatnym w Warszawie. Przedstawiciel instytutu spotka³ siê 5 sierpnia z w³adzami gminy, radnymi oraz przedsiêbiorcami prowadz¹cymi u nas dzia³alnoæ. Wizytowa³ tak¿e podjête przez samorz¹d inwestycje.
W ZAKOLU RABY I WIS£Y
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PREZES GACA W SZCZUROWEJ
W Polsce przebywa³ Bogdan Gaca, prezes Komitet
Pomocy Gminie Szczurowa. Podczas spotkania z wójtem Marianem Zalewskim w Urzêdzie Gminy przekaza³ informacje o aktualnych dzia³aniach komitetu. Mówiono równie¿ o organizacji chicagowskich obchodów
wiêta 3 Maja przez Zwi¹zek Klubów Polskich, w których licznie uczestnicz¹ polonusi pochodz¹cy z naszej
gminy. Wójt wspomnia³ o najwa¿niejszych inwestycjach
prowadzonych przez samorz¹d, dziêkuj¹c za spo³eczn¹
pracê Polonii na rzecz rodzinnych stron.
60. ROCZNICA POGROMU ROMÓW
Obchody rocznicowe tragicznej mierci szczurowskich
Romów, którzy zginêli z r¹k hitlerowców 3 lipca 1943 r.,
zorganizowano przy finansowej pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak co roku do Szczurowej licznie przybyli Romowie z ró¿nych stron Polski. Uczestnicy spotkania 6 lipca przeszli tzw. drog¹ mierci - z miejsca, w którym niegdy istnia³a cygañska osada, na cmentarz. Ks. Antoni Lelito w pobli¿u mogi³y kryj¹cej szcz¹tki
93 pomordowanych odprawi³ mszê w. W imieniu w³adz
samorz¹dowych wieniec na mogile z³o¿y³ przewodnicz¹cy
Rady Gminy Andrzej Fio³ek.
PIELGRZYMKA PRZEZ MOST
W sierpniu po raz dwudziesty pierwszy wyruszy³a w
drogê Tarnowska Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê. W
poniedzia³ek, 18 sierpnia ok. godz. 13.00 czêæ pielgrzymki
dotar³a do Szczurowej, gdzie mieszkañcy przygotowali poczêstunek. Podobnie uczynili parafianie z Górki. W tej wsi
pielgrzymi po raz pierwszy przeszli po nowo wybudowanym mocie, ³¹cz¹cym dwa brzegi Wis³y.
JEDNA Z NAJLEPSZYCH
Wed³ug informacji przekazanych przez kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego Owiaty, Kultury i Sportu
Urzêdu Gminy Jolantê Serwê na podstawie aktualnych
danych mo¿na stwierdziæ, i¿ jedn¹ z najlepszych uczennic
szkó³ ponadgimnazjalnych pochodz¹cych z naszej gminy
jest Ma³gorzata Dobosz, mieszkaj¹ca w Górce. Ma³gorzata
uczy siê obecnie w V Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Krakowie o profilu biologiczno-chemicznym. Oprócz wysokiej redniej (5,25) na wiadectwie ukoñczenia trzeciej klasy mo¿e
siê tak¿e poszczyciæ zdobyciem nagrody za pracê tekstow¹
w konkursie og³oszonym przez I Program Polskiego Radia,
Radio BIS oraz Centrum Badañ Kosmicznych Polskiej
Akademii Nauk.
PUCHAR TADEUSZA PROCIUKA
Dyrektor zaborowskiej podstawówki Mieczys³aw Chabura poinformowa³, i¿ na jesieñ br. zaplanowano II Turniej o Puchar Tadeusza Prociuka. G³ównym sponsorem rozgrywek jest zamieszka³y w Stanach Zjednoczonych przedstawiciel Polonii, który z rodzinnej wioski wyjecha³ jeszcze
przed II wojn¹ wiatow¹.
n
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Sport
NIEDZIELISKA. IX Puchar Wójtów Powiatu Brzeskiego

Wycig kumotrów i kumoszek
Kilkudziesiêciu zawodników z klubów sportowych
Tarnowa, Dêbicy, Brzeska, Bochni, Nowego Winicza,
Dêbna, a nawet Kielc przyjecha³o 29 czerwca do Niedzielisk, ¿eby cigaæ siê na rowerach podczas zawodów
przygotowanych przez Klub Sportowy Olimp. Organizacj¹ imprezy zakoñczonej zabaw¹ taneczn¹ na wolnym
powietrzu zajmowali siê tak¿e: dyrektor Gminnego Centrum Kultury Grzegorz Zarych, so³tys Boles³aw Skura,
komendant OSP Józef Kuczek i prezes Ludowego Zespo³u Sportowego w Niedzieliskach Stanis³aw Wrzêpski.
W kategorii ch³opców (15-16 lat) zwyciê¿y³ Tomasz
£agocki z Wieliczki. Wojciech Nawalaniec z Brzeska wygra³ w grupie starszej (17-18 lat). Nie do pokonania byli
ch³opcy z Niedzielisk w kategorii najm³odszych (8-10 lat).
Pierwszy by³ Dariusz Krysa, drugi  Bart³omiej Budek,
trzeci  Dariusz Bernady. W kategorii 11-12 lat wygra³
Konrad Bochenek z Bochni, ale trzecie miejsce wywalczy³ Mateusz Czachor z Niedzielisk.
Wród dziewcz¹t najszybsze okaza³y siê: Katarzyna
Kumorek z Brzeska (kat. 8-10lat), Natalia Drej i Klau-

dia Zachara  obydwie z Niedzielisk (kat. 11-12 lat), El¿bieta Cisak z Mokrzysk (kat. 13-14 lat).
Najwiêcej emocji wzbudzi³y wycigi kumotrów i kumoszek. Niezwykle widowiskowe zmagania odbywa³y siê
przy u¿yciu popularnych damek i sk³adaków, a niektórzy panowie uznali, ¿e najszybciej dojad¹ do mety na
pamiêtaj¹cych czasy PRL-u rowerach produkcji radzieckiej. Najszybciej je¿d¿¹c¹ kobiet¹ okaza³a siê Krystyna
Budyn. Jako pierwsza pokona³a okr¹¿enia dooko³a boiska sportowego. Wygra³a nawet z faworytk¹ zawodów,
listonoszk¹. Druga by³a Renata Kumorek, a za nimi:
Gra¿yna Kuczek, Dorota Cisak, Krystyna lusarz i Czes³awa Zdunek. Triumfatorem w grupie mêskiej by³ Wies³aw Pacura, który w tyle pozostawi³ Józefa Kuczka,
Marka Bernadego, Jana Gruszkê, Stanis³awa Cisaka,
Zdzis³awa Wróbla, Józefa Wrzêpskiego i Andrzeja W¹sika. - Takie imprezy s³u¿¹ integracji wsi. Zmagania sportowe i rozrywka to te elementy, na które trzeba stawiaæ,
aby wie siê rozwija³a i ¿y³a w³asnym stylem  powiedzia³ so³tys Boles³aw Skura.
(r)

Sport w skrócie
PAMIÊCI KRZYSZTOFA HABURY
27 lipca w Rylowej rozegrano turniej pi³karski powiêcony pamiêci Krzysztofa Habury, tragicznie zmar³ego zawodnika Rylovii. 21 kwietnia 2002 r. 19-letni Krzysztof zas³ab³
i przewróci³ siê podczas meczu Rylovii z Av¹ Gr¹dy. Reanimacja nie przynios³a po¿¹danego efektu. Uczeñ maturalnej klasy technikum zmar³. W tegorocznym turnieju wziê³y
udzia³ cztery dru¿yny. Oprócz gospodarzy na boisku pojawili
siê tak¿e zawodnicy z Woli Rogowskiej, Gr¹dów i Z³otej. W
finale spotkali siê rylowianie z zawodnikami Nadwilanki
Wola Rogowska. Gocie z gminy Wietrzychowice ulegli gospodarzom 2:0. Organizacj¹ rozgrywek zajmowa³o siê Gminne Centrum Kultury, radny Zbigniew Chabura oraz Tadeusz
Habura  ojciec Krzysztofa (so³tys wsi Rylowa).
SZCZUROWA KONTRA WIETRZYCHOWICE
24 sierpnia na stadionie w Woli Rogowskiej rozegrano mecz
towarzyski pomiêdzy reprezentacj¹ samorz¹dów gmin Szczurowa i Wietrzychowice. Do przerwy wynik by³ remisowy, ale ostatecznie szczurowianie ulegli reprezentacji mniejszej gminy - 4:3.
FINA£ TURNIEJU WÓJTA
Puchar Wójta Gminy Szczurowa zdobyli pi³karze LKS
Rylovia, którzy w finale pokonali Wis³ê Wola Przemykowska. Po wielotygodniowych eliminacjach na boisku w
Woli zagrali ponadto pi³karze ze Strzelec Wielkich (trzecie
miejsce) i Niedzielisk. Fina³owe rozgrywki ci¹gnê³y w odpustow¹ niedzielê liczna widowniê.
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SUKCES NIEDZIELISK
Powiatowy Turniej Pi³ki No¿nej Juniorów rozegrano na
boisku w Rudy-Rysiu. Do pó³fina³u awansowa³y zespo³y z Borzêcina, Mokrzysk, Jasienia i Niedzielisk. Pi³karze z Mokrzysk
zremisowali z Borzêcinem 2:2, wygrali dopiero w wyniku rzutów karnych (3:2). Tak¿e remisem zakoñczy³ siê mecz Niedzielisk z Jasieniem (0:0). Rzuty karne rozstrzygnê³y spotkanie na
korzyæ dru¿yny z gminy Szczurowa (4:3). Fina³ przyniós³ co
prawda zwyciêstwo ch³opakom z Mokrzysk, którzy zdo³ali raz
umieciæ pi³kê w siatce dru¿yny z Niedzielisk, ale drugie miejsce to spory sukces juniorów. Na miejscu trzecim znalaz³a siê
faworyzowana po pierwszym meczu turnieju dru¿yna z Borzêcina Górnego. Dalsza klasyfikacja wygl¹da³a nastêpuj¹co:
4. Jasieñ, 5. Rudy-Rysie, 6. Wola Przemykowska, 7. Iwkowa,
8. Bucze, 9. Rylowa, 10. Jadowniki, 11. Bielcza, 12. £oniowa.
CZAJA I LIWIÑSKI MISTRZAMI
Uczniowski Klub Sportowy Orze³ - dzia³aj¹cy przy
Gminnym Centrum Kultury - oraz UKS Start dzia³aj¹cy
przy szczurowskim gimnazjum by³y organizatorami Mistrzostw Gminy w bilardzie. Rozegrano je w sali GCK. Nagrodê g³ówn¹ w postaci pucharu ufundowanego przez Wandê Kozak, prezesa UKS Start, zdoby³ duet ze Strzelec Wielkich - Damian Czaja, Dawid liwiñski. Pokonali oni w finale Tomasza Rydzego i Rafa³a M³ynarczyka pochodz¹cych z
tej samej wsi. Trzecie miejsce przypad³o Adrianowi Pietrzykowi i Krzysztofowi Nicponiowi reprezentuj¹cymi zespó³ pod
nazw¹ Górka i Spó³ka.
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Problem
- By³ czas, gdy wkurza³em siê na ka¿dego, kto mia³ mi w oczy powiedzieæ nag¹ prawdê  ¿e jestem uzale¿niony.
Przyznanie siê przed samym sob¹ oraz innymi ludmi do klêski, do przegranej w potyczce z wódk¹, winem i piwem,
a z biegiem czasu nawet z tanimi pó³truciznami, jest najtrudniejsze w ¿yciu alkoholika. Bywa, ¿e kto nawet umiera
z przepicia, ale do koñca udowadnia sobie i ca³emu wiatu, i¿ nie jest jeszcze tak le. Myli siê wtedy: pijacy,
alkoholicy, na³ogowcy to inni  koledzy, s¹siedzi, kuzyni, albo ci nieznajomi, którzy sypiaj¹ po rowach... Inni tak, ale
ja na pewno pijakiem nie jestem. Ja te¿ tak siê przed sob¹ t³umaczy³em, a organizm mia³em ju¿ ca³kiem zatruty
alkoholem  zwierza siê cz³owiek, który zdecydowa³ siê na odwyk i ju¿ od lat nie wzi¹³ do ust kropli alkoholu.

Blok 5c
Ka¿de pokolenie, ka¿dy naród stosuje rodki dopinguj¹ce. Ró¿ni¹ siê one w zale¿noci od klimatu,
kultury, dowiadczeñ historycznych, szerokoci geograficznych... Gdy jedne dopingi zanikaj¹, wynajdywane
s¹ inne lub te ma³o znane poprzez odpowiedni¹ promocj¹, a czasem po prostu przypadkowo, zdobywaj¹
popularnoæ.
Wspó³czenie istnieje u nas kult alkoholu, ale coraz czêciej daje o sobie znaæ inne bóstwo  narkotyki.
Polacy w wieku rednim i starsi raczej nie mieli szans
na kontakt z narkotykami, od dawna popularnymi w
krajach zachodnich. Trudno jednak wyrokowaæ, jak ten
problem bêdzie wygl¹da³
za kilkadziesi¹t lat.
Mimo kilkuwiekowych
tradycji picia mocnych alkoholi oraz stworzenia cenionych na wiecie receptur polskich wódek, to nie
Polska jest ojczyzn¹ gorza³ki. Za Piastów popijano du¿o i upijano siê, ale
zazwyczaj miodami pitnymi (rdzennie polskim specja³em), piwem  rodem z
Niemiec, rzadziej winem.
Piastowie i Jagiellonowie
w³adali pañstwem, w którym gorza³ka nie by³a najpopularniejszym napojem.
Trunki niskoalkoholowe przegra³y bataliê z mocniejsz¹ od nich gorza³k¹ razem z upadkiem Rzeczpospolitej Szlacheckiej i zwi¹zanej z ni¹ kultury. Zwyczaj picia
wódki, i to w du¿ych ilociach, przywêdrowa³ ze wschodu. Rosjanie i Kozacy zawsze woleli napoje, których
dzia³anie jest szybkie i ten element w³asnej kultury
skutecznie zaszczepili w Prywislanskim Kraju. Czynili
tak nie tylko u nas, ale na ka¿dym z podbitych terenów. Jeszcze dwadziecia lat temu mieszkañcom po³udniowych republik ZSRR, w których przeprowadzano
próby nuklearne, mówiono: Pijcie wódkê, to nic wam
nie bêdzie. I dostarczano cysterny wódy do ko³chozów,
któr¹ skazani na niewolnictwo i powoln¹ mieræ, nieuwiadomieni ludzie mogli piæ bez ograniczeñ.
Rosjanie s¹ chyba jedynym narodem, który w³anie
wódce zawdziêcza bardzo wiele. To planowe i systematyczne rozpijanie ludzi - i za carów, i za republiki
W ZAKOLU RABY I WIS£Y
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rad - spowodowa³o, ¿e czêæ podbitych narodów Syberii i Pó³nocy nie by³o w stanie nawet w XX w. stworzyæ
zorganizowanych spo³eczeñstw i kultury mog¹cej konkurowaæ z rosyjsk¹, w wyniku czego zasymilowa³y siê
do tego stopnia, ¿e zaczê³y siê wstydziæ swoich jêzyków. Nie powinno wiêc chyba dziwiæ uroczyste otwarcie w stolicy Rosji muzeum wódki, oficjalnie uznanej
za napój narodowy.
Koncepcjê rozpijania Polaków przejêli Niemcy. Podczas drugiej wojny wiatowej na ziemiach polskich regu³¹ sta³o siê wyp³acanie nale¿noci w formie pieniê¿nej
i czêciowo w postaci gorza³ki za dostarczone w ramach
obowi¹zkowych kontyngentów p³ody rolne i zwierzêta. Pamiêtaj¹cy tamte czasy mieszkaniec Woli Przemykowskiej wspomina:
- Niemiec, co mieszka³ u
nas w domu, kaza³ nabraæ
wody ze studni. Do pe³nego
wiadra wsypa³ bia³y proszek,
zamiesza³ i kaza³ siê napiæ.
Wszyscy siê dziwili, ¿e woda
zamieni³a siê w mocn¹, bardzo dobr¹ wódkê.
Zofia Lew, nauczycielka
chemii w szczurowskim
gimnazjum wyjania ów
wojenny fenomen przypominaj¹cy biblijne wydarzenie
w Kanie Galilejskiej:
- Przeciêtnemu cz³owiekowi otrzymywanie alkoholu etylowego kojarzy siê z procesem fermentacji, tymczasem mo¿na go uzyskaæ równie¿ innymi sposobami,
chocia¿by w wyniku reakcji hydrolizy soli organicznych, czyli reakcji alkoholanów z wod¹, np. etanolanu
sodu, etanolanu glinu. S¹ to bia³e substancje krystaliczne, dobrze rozpuszczalne w wodzie. To w³anie ów
bia³y proszek. Otrzymywany w ten sposób alkohol jest
jednak zanieczyszczony produktami ubocznymi i w
konsekwencji mo¿e prowadziæ do komplikacji zdrowotnych u pij¹cych tak sporz¹dzony napój.
Porednie efekty rozpijania Polaków s¹ zauwa¿alne
po dzi dzieñ. Na przyk³ad babcia 20-miesiêcznego Arturka ze l¹ska z braku towarzystwa do wypicia postanowi³a uraczyæ trunkiem dziecko. Ch³opczyk z 2,8 promila alkoholu we krwi pobi³ wiatowy rekord wród
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juniorów i o ma³o nie straci³ ¿ycia. Po przewiezieniu do w sztok kierowca zatrzymanego przez drogówkê samoszpitala z trudem go odratowano. Babcia trafi³a za krat- chodu okaza³ siê ambasadorem jednego z krajów s¹siaduj¹cych z Polsk¹ na wschodzie.
ki i przez pewien czas musia³a obejæ siê bez wódki.
Od alkoholu nie stroni¹ tak¿e polskie elity poliW kategorii seniorów tak¿e Polska dzier¿y palmê
pierwszeñstwa. Pewien mê¿czyzna z Kobiernicy pod tyczne i kulturalne. Co jaki czas wybucha afera, poP³ockiem mia³ we krwi 12,5 promila. Rekordzista trafi³ niewa¿ policja zatrzymuje tego b¹d owego parlamenco prawda na tamten wiat, ale wódka nie by³a bezpo- tarzystê siedz¹cego za kó³kiem prywatnego lub s³u¿redni¹ przyczyn¹ zejcia  nieszczênika przejecha³ bowego auta w stanie nietrzewym. Nie jest tak¿e
tajemnic¹, ¿e wszelkiej
bowiem samochód. Warto
maci artyci te¿ pij¹. To
przypomnieæ, ¿e poprzedponoæ konieczne, aby uzynie zwyciêstwa w tej dzieNa Podolu kupili wódki, rozlali je w cebrzyki i z cechow¹
skaæ odpowiedni¹ mieszadzinie tak¿e by³y dzie³em
muzyk¹ szli uroczycie do Miêdzygórza, ka¿dego spotkanego
ninê myli oraz ich janaszych rodaków. Przez
czêstuj¹c gorza³k¹ z niewielkiego drewnianego naczynia, zwasnoæ  oczywicie w celu
wiele lat rekord na pozionego mychaj³ykiem.
Taras Szewczenko, Bliniaki
stworzenia dzie³a na odmie 7,5 promila nale¿a³ do
Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986
powiednim poziomie.
pewnego wonicy ze SzczeWród wybitnych picina. Póniej pokona³ go
***
sarzy najbli¿szego spokierowca z £om¿y (7,9 proPalij [pu³kownik kozacki w s³u¿bie cara Piotra Pierwszego
ród zakoñczonych okremila). Ten uleg³ grabarzo przyp. M. A.] mia³ prawie osiemdziesi¹t lat (...). Starym zwysów literackich  Polski
wi z Krakowa, który osi¹czajem kozackim naj¹³ troist¹ kapelê - kobzê, flet i bêben - i
Ludowej  trudno szukaæ
gn¹³ wynik 8,2 promila.
chodzi³ od szynku do szynku, funduj¹c wszystkim bez wyj¹tku
abstynentów. Niektórzy z
Ów grabarz po badaniu
wino i gorza³kê. Przy³¹czyli siê do niego hurm¹ bursacy-seminich pozostawili po sobie
wyzna³, ¿e mia³ zamiar piæ
narzyci. Ci dopiero pokazali sztuczki, o których g³ono potem by³o w ca³ej Kijowszczynie. (...) Trwa³o to dwa tygodnie.
niemal genialne utwory,
dalej, lecz niechc¹cy st³uk³
wspó³czenie znane naostatni¹ pe³n¹ butelkê i
Jerzy Jêdrzejewicz, Noce ukraiñskie
wet jako lektury szkolne,
dlatego musia³ zaprzestaæ
albo rodowód geniusza. Opowieæ o Szewczence
ale... zeszli z tego wiaspo¿ywania ulubionego
Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1970
ta, bo siê po prostu zapili
trunku. I pomyleæ, ¿e na
na mieræ.
Zachodzie za dawkê, po
Stanis³aw Grzesiuk, auprzekroczeniu której nale¿y siê po¿egnaæ z tym wiatem, uwa¿a siê 4 promile. W tor s³ynnych wspomnieñ z pobytu w obozach koncentraPolsce przyjêcie na powa¿nie takiej poprzeczki wielu cyjnych pt. Piêæ lat kacetu, otwarcie pisa³ o swojej walwprawi³oby w dobry humor. Zachód w specyficzny spo- ce z na³ogiem w ostatniej ksi¹¿ce Na marginesie ¿ycia.
sób potrafi³ doceniæ nasze alkoholowe osi¹gniêcia i moc- Nie stronili od kieliszka tak¿e bardziej znani: Julian Tun¹ g³owê. Duñczycy wypucili na rynek wódkê z ety- wim, W³adys³aw Broniewski, Konstanty Ildefons Ga³kiet¹, na której umiecili nastêpuj¹cy napis: Dawka czyñski, Edward Stachura Jednak najwiêcej opisów
miertelna 4 promile. Nie dotyczy Polaków i Rosjan. dzia³ania alkoholu, suto zakrapianych wiêtowañ i libamiaæ siê, czy p³akaæ? W sierpniu br. wódka doprowa- cji znajdziemy w literaturze narodów zza Buga, g³ównie
dzi³a niemal do miêdzynarodowego skandalu. Zalany w rosyjskiej.

Komisja
Podobnie jak ca³y kraj, nasz rodzimy, szczurowski
grunt nie jest wolny od wspomnianego problemu. Na
podstawie przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzewoci gmina zobowi¹zana jest do prowadzenia dzia³alnoci profilaktycznej.
Dlatego istnieje Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, której cz³onkowie to: dwaj pracownicy Urzêdu Gminy, lekarz, pielêgniarka, policjant
oraz so³tys lub radny z danej wsi, czasem tak¿e ksi¹dz.
Komisja zajmuje siê problemami konkretnych osób,
gdy do Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej dotrze
jaki niepokoj¹cy sygna³ od cz³onków rodziny alkoholika, b¹d z jakiej instytucji, np. ze szko³y, jak równie¿ po otrzymaniu oficjalnego wniosku z policji czy
prokuratury. Komisja po rozpoznaniu sprawy stosuje
ró¿ne metody rozwi¹zania problemu, ostatecznoci¹
jest skierowanie na przymusowe leczenie.
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- Ka¿dy, kto siê zg³osi do GOSP i przedstawi swój
problem, mo¿e liczyæ na podpowied, jak wyjæ z trudnej sytuacji. Zapewniamy pe³n¹ dyskrecjê. Jeden z
mieszkañców naszej gminy, który dzisiaj ju¿ nie pije,
zwierzy³ siê, ¿e wiele razy mia³ ochotê wst¹piæ do Urzêdu Gminy i poprosiæ o informacjê, jak siê wyrwaæ z
na³ogu, ale brakowa³o mu odwagi. W koñcu zdecydowa³ siê na rozmowê i teraz mo¿e byæ przyk³adem dla
innych, stara siê nawet pomagaæ znajomym, którzy
pij¹  mówi Czes³awa Ciela, pracownik pomocy spo³ecznej z 20-letnim sta¿em. - Podjêlimy próbê stworzenia w Szczurowej grupy wsparcia AA, czyli Anonimowych Alkoholików. Dzia³aj¹ takie w Brzesku i gminie Drwinia. Niestety, nie uda³o siê, chocia¿ pocz¹tkowo byli zainteresowani. Tutaj wszyscy siê znaj¹,
wstydz¹ siê przyznawaæ do swoich problemów.
(ci¹g dalszy na str. 22)
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Literatura
Tej poezji nie sposób zaszufladkowaæ chocia¿by ze wzglêdu na ró¿norodnoæ tematyki. Nie mieci
siê tak¿e w schematach poetyckich rówieników autora, którzy wychowywali siê w du¿ych miastach.

Wiersze ze skraja duszy
Gdy przed laty w warszawskiej SGGW pozna³em Marka Antosza, by³ poet¹ m³odego pokolenia. Jego debiutancki
tomik pt. Nie mogê siêgn¹æ odbi³ siê echem w kilkunastu
pismach i zbli¿y³ autora do Zwi¹zku Literatów Polskich.
Antosz rok póniej za³o¿y³ Ko³o M³odych Autorów ZLP w
Tarnowie i zosta³ jego pierwszym prezesem.
Poezja autora spod Brzeska sprawi³a, ¿e jego nazwisko
znalaz³o siê w Literaturze polskiej - wa¿nej ksi¹¿ce Stanis³awa Burkota, profesora krakowskiej Akademii Pedagogicznej. Niektórzy krytycy upatrywali w Antoszu spadkobiercy wybitnego poety Tadeusza Nowaka. Sporo miejsca
na omówienie wierszy zawartych w Nie mogê siêgn¹æ powiêci³ równie¿ Marian Morawczyñski w obszernej, licz¹cej kilkaset stron pracy o twórcach regionu tarnowskiego
Od Raby do Wis³oki - szlakami pióra.
Poeta w kilka miesiêcy po ukazaniu siê tomiku zosta³
laureatem Narody Literackiej G³osu Nauczycielskiego,
potem wygra³ kilka ogólnopolskich konkursów poetyckich,
wyda³ szkic o poezji Juliana Kawalca pt. Prozaik w poetê
przemieniony (KO ZLP, Kraków 1996) i... nasta³a cisza.
Przez trzy lata pracowa³ w redakcji tygodnika Zielony
Sztandar, ale drukowa³ g³ównie reporta¿e, czasem recenzje ksi¹¿ek. Przesta³ bywaæ w Zwi¹zku Literatów, a z wywiadu w TEMI dowiedzia³em siê, ¿e Antosz poet¹ ju¿ siê
nie czuje, ¿e wybra³ dziennikarstwo i nauczycielstwo. Dlatego mi³ym zaskoczeniem okaza³ siê najnowszy tomik nosz¹cy tytu³ Na skraju duszy. To kontynuacja stylu i tematyki z Nie mogê siêgn¹æ, ale kontynuacja ulepszona. Wra¿liwy czytelnik zauwa¿y, i¿ autor jest artyst¹ s³owa. Mimo
rozpowszechnionych form i rodzajów poezji trudno znaleæ
wród wspó³czesnych twórczoæ w pe³ni adekwatn¹ do Antoszowej, który ze s³ów buduje wiersze-krajobrazy. I chyba
jest w tym jednym z najlepszych z jego pokolenia. Niektórzy krytycy zaliczyli twórczoæ Antosza do tzw. nurtu wiejskiego w polskiej literaturze. Tymczasem tej poezji nie sposób zaszufladkowaæ chocia¿by ze wzglêdu na ró¿norodnoæ
tematyki. Poeta z Zaborowa nie nale¿y do ¿adnej szko³y
literackiej i to wiadczy o jego oryginalnoci i samoistnoci.
Nie mieci siê tak¿e w schematach poetyckich jego rówieników, którzy wychowywali siê w du¿ych miastach. Wiersze ze skraja duszy nale¿y umieciæ na przeciwleg³ym
krañcu za³o¿eñ twórczych Marcina wietlickiego czy Marcina Sendeckiego. Zaryzykujê twierdzenie, ¿e tomik zosta³
wydany w³anie na przekór warszawsko-krakowskiej wierchuszce literackiej. Utwory Antosza s¹ dalekie od skandalizowania i wulgarnoci, jak¿e modnych w tekstach wielu
niby-poetów. Zwyciê¿a w nich stonowana prywatnoæ i refleksyjnoæ. Cech¹ charakterystyczn¹ poezji autora Na skraju duszy jest ci¹g³e zanurzanie siê w kulturze wsi i peryferii, jako specyficznie rozumianego azylu, przy pe³nej wiadomoci zanikania tej kultury, w miejscu której czêsto poW ZAKOLU RABY I WIS£Y
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wstaje pustka. Pisze o tym w wierszu pt. Poeta. Wiersz
£emkowszczyzna jest natomiast dowodem zainteresowañ
kulturami wschodnios³owiañskimi. Poetyck¹ cie¿kê przetar³ tam niegdy Jerzy Harasymowicz, lecz Antosz postrzega
kulturê £emków trochê inaczej, poprzez wydarzenia sprzed
kilkudziesiêciu lat. Jego zdaniem teraz pozosta³ tylko Bóg
£emków porozrywany na tysi¹ce kawa³ków. Jedn¹ z pere³ek wród wierszy-krajobrazów jest Wielki Pi¹tek w Wilczyskach. Takie utwory mo¿na czytaæ dla odprê¿enia, ale
wpierw trzeba wejæ w wieloæ rodków poetyckich i odtworzyæ w wyobrani namalowany s³owami na po³y baniowy krajobraz:
( ) ch³ód kwitnie
ponad zap³odniony wiklinami
wynios³y brzuch brzegu
ponad Bo¿y szczyt
zdrewnia³ego ze staroci
koció³ka
rosn¹cego wród krzewów
na wzgórzu ukamienowanym
stuletnimi poca³unkami chrzecijan
Tomik wierszy Na skraju duszy ca³kiem ³adnie i starannie wyda³a Tarnowska Fundacja Kultury. S¹dzê, ¿e to
kolejna ksi¹¿ka Antosza, która zas³uguje nie tylko na przeczytanie, ale i na dyskusjê o kierunkach rozwoju wspó³czesnej poezji, poniewa¿ jej publikacja daje ku temu znakomity pretekst. I pomyleæ tylko, ¿e dawno, dawno temu mistrz
Tadeusz Ró¿ewicz nie tylko uporczywie u¿ywa³ motywu
mierci poezji, ale doczeka³ siê wielu podobnie myl¹cych
naladowców.
MICHA£ GRUDZIÑSKI
Marek Antosz, Na skraju duszy,
Tarnowska Fundacja Kultury, Tarnów 2003, s. 44.
_____________
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Wiersze z tomiku

Koció³ w Szczurowej
neogotyk
zastyg³y w ceg³ach
wyci¹ga mury
ku niebu
i bije pok³ony
wiêtemu Bart³omiejowi
skamienia³emu
ze staroci i nudy
na kolumnie
marz¹cej o siêgniêciu
stóp Boga
grzesz¹ce szaroci¹
pos¹gi
anio³ów i wiêtych
zamknê³y krêgiem
koció³
z dwoma wie¿ami
palcami Boga
wskazuj¹cymi dusze
wszystkich wiernych
którzy przynosili niegdy
ka¿dego dnia
gminne troski i proby
w przebite d³onie
Chrystusa

Na skraju duszy
Poeta
mam w domu kosê
kwitn¹c¹ na sztorc
wród pajêczych dróg
na strychu
a starzec mi rzek³
ty bracie nie ch³op
nic nie zosta³o w tobie
poza pustk¹
mam w domu ksiêgê
pisan¹ db³em trawy
i przez ni¹ z dnia na dzieñ
tracê wzrok
lecz wóz zaskrzypia³
ci¹gniêty przez siwkê
a furman przyklei³ m¹ twarz
do rzemienia bata

Z ¿ycia Polonii
Wypowied Tadeusza Maja, korespondenta z USA

Komitet wspomaga kontakty
Komitet Pomocy Gminie Szczurowa to dla amerykañskiej Polonii niezmiernie istotna organizacja ze wzglêdu
na to, ¿e koordynuje wspólne dzia³ania wielu klubów,
wspomaga wzajemne kontakty. W jej sk³ad wchodz¹
mniejsze organizacje polonijne  kluby Szczurowej, Kwikowa, Strzelec Wielkich, Do³êgi, Górki, Niedzielisk, Woli
Przemykowskiej, Zaborowa i Jadownik Mokrych. Co
prawda Jadowniki w Polsce znajduj¹ siê poza administracyjnymi granicami gminy Szczurowa, lecz zwi¹zki
rodzinne i towarzyskie pomiêdzy nami s¹ tak cis³e, ¿e
obecnie nawet trudno by³oby sobie wyobraziæ Komitet
Pomocy bez klubu z tej wioski. Wszystkie te organizacje
zrzeszone s¹ ponadto w Zwi¹zku Klubów Polskich, którego prezesem jest Edward Mika.
W grudniu 2002 r. odby³y siê wybory w³adz. Od tego
czasu prezesem Komitetu jest Bogdan Gaca pochodz¹cy
ze Szczurowej, wiceprezesem  Henryk Malanka z Niedzielisk, skarbnikiem  Józef Policht z Kwikowa, sekretarzem protoko³owym  Halina Wojnicka, a mnie przy-
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pad³a funkcja korespondenta utrzymuj¹cego
kontakt m.in. z pismem
W zakolu Raby i Wis³y.
Zebrania odbywaj¹
siê w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w sali restauracji Jolly Inn w Tadeusz Maj podczas spotkania
Chicago, podczas których z wójtem
dyskutujemy nad problemami istotnymi dla gminy Szczurowa oraz jej mieszkañców. Nasze dzia³ania koncentruj¹ siê na organizowaniu
pikników w lasku Schiller Woods znajduj¹cym siê na
przedmieciach Chicago. Uzyskane dochody wêdruj¹ do
gminy Szczurowa. Ostatnio wspomagalimy przedszkole w Szczurowej, budowê kocio³a w Strzelcach Wielkich,
prace przy remizie OSP w Kwikowie, by³o tak¿e wsparcie dla Niedzielisk.
Wys³ucha³: ma
W ZAKOLU RABY I WIS£Y
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Rozmowa z Józefem Polichtem,
prezesem Towarzystwa Ratunkowego Kwikowa w Chicago

Zburzy³em cianê niechêci
- Jest Pan kwikowianinem z urodzenia, ale
los rzuci³ Pana a¿ za
Ocean Atlantycki.
- Urodzi³em siê w Kwikowie w 1943 r. Do Ameryki ci¹gnê³a mnie, bo tak
siê niegdy mówi³o, ¿ona.
Najpierw przyjecha³a do
Polski jako panienka. To
by³a Marysia Hankówna.
2 sierpnia 1970 r. wziêlimy
lub w szczurowskim kociele, a udzieli³ nam go ks.
proboszcz Nykiel.
- Pierwsze wra¿enia Prezes Józef Policht
po przybyciu do Ameryki?
- Nie le¿a³a mi ta Ameryka. Chcia³em wracaæ do
kraju, ale ca³a rodzina ¿ony tam by³a, wiêc musia³em
zburzyæ cianê niechêci do tamtej ziemi i zosta³em.
- Dzi mo¿na okreliæ Pana mianem cz³owieka sukcesu.
- Zawód mia³em niez³y. To mi pomog³o. W Brzesku
skoñczy³em szko³ê piekarniczo-cukiernicz¹. Pocz¹tkowo pracowa³em jako piekarz w chicagowskiej firmie
Augusta Bakery. Wypieka³em tzw. grube pieczywo 
bu³ki, chleb, cha³ki. Myla³em o za³o¿eniu w³asnego
interesu, ale wejæ na rynek nie by³o ³atwo. Podgl¹da³em, jak to robi¹ inni, podpatrywa³em g³ównie Niemców. W 1979 r. na Lincoln Avenue otworzy³em w³asny
zak³ad cukierniczy. Dwa i pó³ roku póniej w budynku
wybuch³ gaz. Dosta³em odszkodowanie z ubezpieczenia i przenios³em siê na Fullerton Ave., gdzie oprócz
piekarni cukierniczej powsta³ tak¿e sklep. Fullerton
Ave. le¿y w dzielnicy, która niegdy by³a polska. Teraz
w zasadzie mieszka tam ludnoæ pochodzenia hiszpañskiego. Czy jestem cz³owiekiem sukcesu? Trochê uda³o mi siê w Ameryce osi¹gn¹æ. W firmie zatrudniam
dziesiêciu pracowników, wszyscy s¹ Polakami. Mam
trzech synów  Piotra, Stefana i Ryszarda. Wszyscy
studiuj¹. Ale za najwa¿niejsze sukcesy uwa¿am to, co
da³o siê zrobiæ dla Kwikowa, mojej rodzinnej wioski.
- W polonijnym klubie zrzeszaj¹cym emigrantów
z Kwikowa znalaz³ siê Pan zaraz po przyjedzie
- Tak, zaraz po przyjedzie wst¹pi³em do klubu, w
1971 r. Razem z ¿on¹ zapisalimy siê równie¿ do Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa, w którym przez
dziewiêæ lat pe³ni³em funkcjê chor¹¿ego.
- Prezesem Towarzystwa Ratunkowego Kwikowa by³ wówczas Józef Badzioch.
- wiêtej pamiêci prezes Badzioch pe³ni³ funkcjê
do 1999 r. Po nim obj¹³em schedê. Od tego czasu naW ZAKOLU RABY I WIS£Y
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szym zadaniem by³o gromadzenia rodków na modernizacjê i rozbudowê Domu Stra¿aka w Kwikowie. Budynek wymaga³ inwestycji w postaci nowych okien, ubikacji, instalacji elektrycznej.
- I dziêki pomocy z Chicago w czerwcu oddano do u¿ytku zmodernizowan¹ remizê.
- Czujê z tego satysfakcjê, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e
jest to zas³uga nie tylko wszystkich cz³onków naszej
polonijnej organizacji oraz bior¹cych udzia³ w bankietach Komitetu Pomocy Gminie Szczurowa i Towarzystwa Ratunkowego Kwikowa. Znaczn¹ iloæ rodków
przekazano z bud¿etu gminy Szczurowa. Od Towarzystwa Ratunkowego Kwikowa wp³ynê³o na ten cel 17,5
tys. dolarów, a z Komitetu Pomocy Gminie  4,5 tys.
Korzystaj¹c z okazji chcia³em serdecznie podziêkowaæ
wójtowi, pracownikom Urzêdu Gminy, jak równie¿
wszystkim mieszkañcom wioski Kwików, którzy w czynie spo³ecznym pracowali przy rozbudowie i modernizacji budynku OSP. My, zrzeszeni w polonijnym klubie pragniemy, ¿eby Kwików nie pozostawa³ w tyle za
innymi wioskami, ¿eby mieszkañcom powodzi³o siê jak
najlepiej. Chcielibymy ponadto obudziæ spo³ecznikowskiego ducha kwikowian. A pomóc mo¿emy tylko finansowo.
- Dzia³a Pan równie¿ w Komitecie Pomocy
Gminie Szczurowa.

Msza w. podczas Dni Kwikowa i Gminy Szczurowa.
Od lewej: ks. Wies³aw Multan, ks. Czes³aw Kucmierz,
ks. Józef Majka i Józef Policht

- Ale zaliczam siê tam do starszego pokolenia. Bardzo siê cieszê, ¿e uda³o siê powo³aæ organizacjê ³¹cz¹c¹ dzia³alnoæ klubów z naszej nadwilañskiej gminy.
S¹ w niej tak¿e ci, którzy bêd¹ tworzyæ przysz³oæ amerykañskiej Polonii, m³odzi, prê¿ni ludzie, tacy jak Bogdan Gaca czy Henryk Malanka.
- Dziêkujê za rozmowê.
(ma)
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Problem
(ci¹g dalszy ze str. 14)
Gdy natomiast jad¹ do Brzeska, gdzie spotykaj¹ siê
w ramach grypy wsparcia ludzie z doæ du¿ego terenu, istniej¹ lepsze warunki do zapewnienia owej anonimowoci. Grupy AA wspó³pracuj¹ miêdzy sob¹. Organizuj¹ spotkania, podczas których ich cz³onkowie
wiêtuj¹ swoje rocznice niepicia. Dla jednych jest to
pierwsza rocznica, inni szczyc¹ siê, ¿e nie pij¹ ju¿
2,5 roku, 5 lat, 6... Na takie spotkania przychodz¹
nawet z ¿onami. Osoby maj¹ce problemy z alkoholem, nie tylko ci, którzy przestali piæ, ale tak¿e jeszcze pij¹cy, chc¹ jedziæ na pielgrzymki trzewociowe. I s¹ takie organizowane  do Lichenia, Kalwarii
Zebrzydowskiej... Na miejscu tymi ludmi zajmuje
siê ks. Miros³aw ¯ak, duszpasterz do spraw trzewoci. Podczas pielgrzymek i spotkañ jedni drugich
poci¹gaj¹ ku trzewoci.

Reakcje ludzi, którym pracownice GOSP chc¹ pomóc w odejciu od picia s¹ ró¿ne. Bywa tak, ¿e s³owa
zachêty do rzucenia na³ogu przynosz¹ skutek, czêsto
jednak próby przekonywania przypominaj¹ rzucanie
grochem o cianê. Niedawno zdarzy³o siê, i¿ poproszony na rozmowê mê¿czyzna po zorientowaniu siê w czym
rzecz, po prostu wyszed³ trzasn¹wszy drzwiami.
- W ramach rodków przeznaczonych na dzia³alnoæ antyalkoholow¹ wspó³pracujemy z ró¿nymi podmiotami, które maj¹ wp³yw na wiejskie spo³ecznoci
naszej gminy. S¹ wród nich szko³y podstawowe i gimnazja. Corocznie organizuj¹ konkursy propaguj¹ce
zdrowy styl ¿ycia. Ponadto wspó³pracujemy z orodkami zdrowia, klubami sportowymi, Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Spotru  mówi Halina
£oboda, jedna z osób zajmuj¹cych siê problematyk¹
zapobiegania alkoholizmowi w Urzêdzie Gminy.

Wyznania
Na rozmowê o upadkach i zwyciêstwach zgodzili
siê dwaj mieszkañcy gminy Szczurowa. To jeden z nich
by³ nawet pomys³odawc¹ poruszenia problemu alkoholiJulian Tuwim
zmu na ³amach W zakolu
Raby i Wis³y.
Coctail
OSOBA I (zwyciêzca): Trzeba o tym napisaæ, mo¿e
moje s³owa komu pomog¹ w
pokonaniu s³aboci do wódy
albo przynajmniej ostrzeg¹
tych, którzy zaczynaj¹ piæ. Ja
nie pijê ju¿ od trzech i pó³
roku. Przygodê z alkoholem
zacz¹³em w taki sam sposób,
jak wielu, czyli od piwa. Potem przyszed³ czas na wódkê, towarzystwo. Zaczyna siê
od jednego piwa, potem zapotrzebowanie dzienne zwiêksza siê do dwóch, trzech, piêciu Gdy trafi³em na odwyk, tam dopiero uwiadomi³em sobie, ¿e moje uzale¿nienie zaczê³o siê w latach
osiemdziesi¹tych. Do budki
za murem zak³adu piwo
przywozili tylko raz w tygodniu, we wtorek. Brygada
pi³a wiêc tylko we wtorki, ale
ju¿ od rana myla³o siê tylko
o piwie. Stawalimy w kolejce i kupowalimy kilka pojemników. No i wypijalimy
wszystko na raz. Gdy zbli¿a³
siê kolejny wtorek, i znowu

22

kolejny, pragnienie powtarza³o siê. A przecie¿ to by³ ju¿
g³ód alkoholowy. Organizm domaga³ siê regularnej
dawki. To by³o czternacie lat
wstecz od roku, w którym trafi³em na odwyk.
Po kilku latach zacz¹³em
co jaki czas wpadaæ w ci¹gi
alkoholowe. Ka¿dy trwa³ kilKrêt¹ ¿mijkê zielonoci s³odkiej
Wlizn¹³ zwinnie do p³ynu z³otego
ka lub parênacie dni, ale
Mister Mixer, Lord of Jazz and Coctail,
znam takich, którzy przez kilGubernator Barwistanu mego.
kanacie lat nie mieli ani jednego dnia bez alkoholu. W
Potem kapn¹³ krwaw¹ kropl¹ z butli,
moim domu zrodzi³y siê k³oA¿ bulgnê³o, wygiê³o siê w têczê,
poty, k³ótnie po pijanemu.
Smuga trawy w g³êbi z³otej wódki
Kr¹g kolegów zacz¹³ siê zaZró¿owia³a w pasemka pajêcze.
wê¿aæ tylko do tych, z którymi mog³em wypiæ.
A gdy wszystko barwicie ju¿ wrza³o,
Strzykn¹³ wina i skropi³ arakiem,
Decyzja o niepiciu nie
A¿ w kieliszku co zatrzepota³o
przysz³a nagle. By³y momenNiecierpliwym, kolorowym ptakiem.
ty dogodne do takiego postanowienia, ale jednak ci¹gle
Przewróci³o siê leniwie, kr¹gle,
wraca³em na dawny tor. A¿
P³ynne, senne, niezdecydowane,
zdarzy³o siê, ¿e w wiêta BoFarba w barwê dzwoni³a trianglem,
¿ego Narodzenia by³em pijaW szk³o kieliszka  moje oczy szklane.
ny, po Nowym Roku te¿. Kupi³em wódkê, wypi³em kieliA gdy potem pod wiat³o spojrza³em,
Jak siê miota i pieni, i jarzy,
cha i organizm to zwróci³
Gubernator w kitlu nie¿nobia³ym,
 znak, ¿e by³em zatruty alMia³ kolibry i pawia na twarzy.
koholem. Po co mi takie ¿ycie  mylê sobie? Poszed³em
A gdy haustem w gard³o lun¹³ barw¹,
do Orodka Pomocy w UrzêJakbym po³kn¹³ niebo z wysokoci,
dzie Gminy w Szczurowej, bo
Wszystkie kroki wystrzeli³y salw¹
wiedzia³em, ¿e tam tacy jak
Ze ³ba Mojej Poetyckiej Moci!
ja mog¹ liczyæ na pomoc.
Sporo siê dowiedzia³em, poJulian Tuwim, Wiersze wybrane
Ossolineum, Wroc³aw 1986
prosi³em o skierowanie na
odwyk.
W ZAKOLU RABY I WIS£Y
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Gdy patrzê na tych wszystkich, którzy ju¿ od rana
W Krakowie przy ulicy Babiñskiego jest Orodek
Leczenia Odwykowego. To oddzielny budynek  blok pij¹, na grupki m³odych i starszych okupuj¹cych ró¿ne
5c. Tam trafi³em. Na pocz¹tku by³ detoks, czyli od- mniej lub bardziej ustronne miejsca codziennej pijatyki
truwanie organizmu. Wtedy siê dowiedzia³em, jakie w mojej wsi i ca³ej okolicy, widzê tam siebie przed kilku
szkody poczyni³ we mnie alkohol. Ka¿dego delikwen- laty. To by³ czas, gdy wkurza³em siê na ka¿dego, kto
ta lekarz informuje, ¿e w¹troba uszkodzona, albo co mia³ mi w oczy powiedzieæ nag¹ prawdê  ¿e jestem
innego. Tam przywo¿¹ ludzi w ró¿nym stanie. Ja po uzale¿niony. Przyznanie siê przed samym sob¹ oraz ind³ugim okresie ci¹g³ego picia by³em chudy, ale w po- nymi ludmi do klêski, do przegranej w potyczce z wódrównaniu z wieloma innymi, których zobaczy³em, sta- k¹, winem i piwem, a z biegiem czasu nawet z tanimi
nowi³em okaz zdrowia. To by³a dla mnie wa¿na lek- pó³truciznami, jest najtrudniejsze w ¿yciu alkoholika.
cja. Zobaczy³em, jakim bêdê, gdy nie przestanê piæ. Bywa, ¿e kto nawet umiera z przepicia, ale do koñca
Zreszt¹ na moich oczach dwaj ludzie umarli. Ich stan udowadnia sobie i ca³emu wiatu, i¿ nie jest jeszcze tak
by³ taki, ¿e nie powiod³o siê odtrucie. Jeden mia³ trzy- le. Myli siê wtedy: pijacy, alkoholicy, na³ogowcy to inni
 koledzy, s¹siedzi, kuzyni, albo ci nieznajomi, którzy
dzieci trzy lata.
Opowiadania, ¿e na odwyku podaj¹ wódkê do je- sypiaj¹ po rowach... Inni tak, ale ja na pewno uzale¿niodzenia to bujdy. Tam nie ma ani kropli alkoholu. Od- ny nie jestem. Ja te¿ tak siê przed sob¹ t³umaczy³em, a
wyk po odtruciu organizmu przypomina szko³ê, do któ- organizm mia³em ju¿ ca³kiem zatruty alkoholem.
OSOBA II (walcz¹cy): - Dobrze, ¿e pan zadzwoni³
rej chodz¹ ró¿ni ludzie, nie tylko tacy robotnicy jak ja,
dzi, a nie dwa tygodnie
ale i wysoko wykszta³ceni.
temu. Wtedy bymy nie poPisze siê zadania, m.in. piZdecydowa³em siê jechaæ, ¿eby udowodniæ, ¿e nawet tam
gadali. Ale do rzeczy. Uwiaciorys zamiast ¿yciorysu.
nie wypijê, i to mo¿e wreszcie spowoduje, ¿e pijaki przestan¹
domiony to ja siê zrobi³em,
Wyk³ady prowadz¹ pracowmnie namawiaæ. Spotkalimy w knajpie dwóch kolegów, wiêc
gdy siedem lat temu znalanicy orodka oraz byli naprzy stoliku usiad³o nas piêciu. Na stó³ wjecha³ litr wódki, a
z³em siê po raz pierwszy na
³ogowcy, którzy wyszli z niekelner ju¿ ustawia kieliszki. Zamówi³em du¿¹ kawê i oran¿adê.
odwyku w Krakowie. Nago i zaczêli normalnie ¿yæ.
- Od kiedy ty pijesz czarn¹ kawê?  ¿artowali koledzy.  To
gadali mi, ¿e lepiej byæ trzePodczas wyk³adów ka¿dy
dobry napój dla kobiet i dzieci.
wym, ni¿ pijanym i pogr¹dowiaduje siê masê rzeczy,
Odpowiedzia³em spokojnie, ¿e jeszcze przed tygodniem
¿y³em siê w abstynencjê. Od
porównuje z w³asnymi dowola³bym pó³ setki wódki  ale teraz przecie¿ co muszê piæ.
tamtej pory napi³em siê
wiadczeniami i wtedy ta
Kazek ju¿ nalewa i odwraca mój kieliszek.
- Nie nalejesz  powiedzia³em ze z³oci¹.  Jak nie przedwa razy, ale najgorzej by³o
wiedza pozwala zrozumieæ
staniesz, to wychodzê  podnios³em siê. (...)
za trzecim. Do trzech razy
to, co dotychczas siê dzia³o
Ju¿ litr wypity. Podano jeszcze pó³. Przygl¹dam siê kolesztuka, co? Akurat wys³ali
i to, co bêdzie siê dzia³o w
gom i widzê, jak po ka¿dym kieliszku zmienia siê ich wyraz
mnie z krakowskiej firmy
przysz³oci, gdy nie przestatwarzy, coraz g³oniej mówi¹, coraz bardziej pl¹cz¹ siê jêzyki.
do Warszawy. Na budowie
nie siê piæ. I widzi siê jeszNowe pó³ litra na stole. Wszyscy ju¿ pijani, a ja wród nich
trzy paluchy mi przyt³uk³o
cze inn¹ mo¿liwoæ  przetrzewy jak idiota. Pierwszy raz trzewy w towarzystwie pijai dosta³em dwa tygodnie
staæ piæ. Skoñczyæ z tym to
nych. Przygl¹dam siê im z ciekawoci¹.
chorego. Po szóstym dniu
jednak trudna sprawa. Tym
A wiêc to tak wygl¹da. To ja codziennie te¿ tak wygl¹da³em
picia bez ¿adnego jedzenia
bardziej ¿e ten orodek nie
i takiego ogl¹dali mnie ludzie na ulicy, w tramwaju (...)
Obserwujê ich zachowania. lini¹ siê, be³kocz¹c niezrozuco mi przeb³ys³o w mójest zamkniêty. Mo¿na z niemia³e zdania, ale zdaje siê, ¿e doskonale siê porozumiewaj¹.
zgownicy, ¿e jedyny ratunek
go wyjæ i napiæ siê. Ale za
Kazek rozczuli³ siê, ¿e jestem dla niego równym kumplem
to tylko kolejny odwyk. Ale
to siê stamt¹d wylatuje.
i przyjacielem. Chce mnie ca³owaæ.
 mylê sobie  wypijê jeszTymczasem gdy siê nie pije,
- Daj spokój  powiedzia³em z odraz¹ i w tym momencze dwa piwa i koniec, ani
pojawiaj¹ siê we nie ró¿ne
cie dopiero zapad³a stanowcza decyzja: Nie bêdê wiêcej pi³.
kropli wiêcej. Trochê mi
urojenia. Czasem bia³e
ul¿y³o. Po po³udniu zaczê³o
myszki, innym razem wydaStanis³aw Grzesiuk, Na marginesie ¿ycia
mnie telepaæ. No, rêce dr¿¹,
je ci siê, ¿e goni¹ ciê jakie
Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1989
g³owa strasznie boli, ani
potwory, dinozaury, wê¿e
jeæ, ani myleæ, ani cokolW dodatku ka¿dy napój
mierdzi alkoholem. Pijesz kawê, a wydaje ci siê, ¿e cuch- wiek robiæ. Tylko odwyk, tylko odwyk. Do wieczora
nie winem. Pijesz herbatê, a ona ma zapach piwa. To wypi³em chyba wiadro zimnej wody i pojecha³em podmózg daje sygna³, ¿e organizmowi brakuje alkoholu, do miejskim do odtruwalni na Kolskiej.
Wchodzê. Przecie¿ musz¹ pomóc wiadomemu alktórego przez lata by³ przyzwyczajany.
Zaraz po powrocie z odwyku nie wychodzi³em z koholikowi. Oczywicie, ale ka¿¹ dmuchaæ w alkodomu. Ba³em siê ludzkiego wzroku. Ale z biegiem cza- mat. - 0,9 promila. To nie jest trzewoæ  wyrokuje
su okaza³o siê, ¿e mam wiêcej kolegów ni¿ wtedy, gdy lekarz.  Proszê przyjæ rano, gdy bêdzie pan trzewy.
pi³em. Po latach znowu znajdowa³em wspólne tematy Co robiæ? Przecie¿ zwariujê, albo znów wpadnê w cug.
do rozmowy z tymi, którzy nie byli alkoholikami. Za- Na dole jest izba wytrzewieñ. Ale jak to, na ochotni³o¿y³em rodzinê, znalaz³em pracê. Stawi³em czo³o go- ka? Nie wytrzymam, albo co sobie zrobiê. Idê. W
rza³ce i wygra³em. Ale ca³y czas pamiêtam, ¿e powtór- korytarzu policjanci, którzy przywieli jakiego m³oka z tego, co by³o niegdy, jest bardzo ³atwa. Wystar- dego upitego w sztok. Patrz¹ na mnie jak na nienormalnego, gdy t³umaczê, ¿e ja na ochotnika siê zg³osiczy, ¿ebym wypi³ jeden kieliszek i znowu z³apiê cug.
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³em. Noc nie przynosi snu. Znowu mnie telepie. Trzeba czekaæ do rana. Rano ulga. Idê na detoks. Badanie, wype³nianie papierów, zastrzyk, tabletki i kroplówka. Nareszcie ulga. Pielêgniarka przynosi obiad,
poprawia kroplówkê. Przedsionek raju w porównaniu z minion¹ noc¹ oczekiwania.
Nastêpnego dnia moi koledzy z sali zostaj¹ wypisani
do domu. Przydzielaj¹ mi nowego. Jestem na tyle podkurowany, ¿e mu pomagam. Ale pod wieczór wspó³spacz
zachowuje siê dziwnie. Zaczyna ogl¹daæ filmy na suficie. Mówi, ¿e w³anie leci krymina³ i krew siê leje strumieniami, tak siê r¿n¹ no¿ami i strzelaj¹. Szuka pod
kocem pilota od telewizora, a lustro nad umywalk¹ bie-

rze za monitor. Teraz ogl¹da boks. Go³ota walczy z jakim Murzynem.
Przychodzi lekarz. Kiwa g³ow¹, mruczy do pielêgniarki: - Delirium w ³agodnej postaci. Wódka zrobi³a swoje.
Trzeba dzwoniæ po karetkê. To sprawa psychiatrów. Niech
oni siê zajmuj¹ tym przypadkiem.
Pomagam pielêgniarce ubieraæ tego biednego cz³owieka. Patrzy na mnie tak, jakby wcale mnie nie widzia³.
Sprawa psychiatrów, jak powiedzia³ lekarz.
Po pi¹tym dniu wychodzê z odwyku. Wracam do roboty. Ale tam ju¿ wszystko wiedz¹. Dostajê wypowiedzenie. Przyczyna  trudnoci finansowe firmy! Muszê jechaæ
do domu. No i jestem. Rozgl¹dam siê za jak¹ robot¹.

U obcych
Ponad dwudziestu osobom z ró¿nych wsi postawili- popi³ napojem wygl¹daj¹cym na jab³kowy kompocik i
my nastêpuj¹ce pytanie: pijemy zbyt du¿o, czy w sam mimo ¿e mocne trunki obce mu nie by³y, kompot sporaz? Odpowiedzi by³o najprzeró¿niejsze - w zale¿noci wodowa³ u niego wytrzeszcz oczu.
Z kolei Niemcy minionego lata wypijali hektolitry
od wieku respondentów, stopnia tolerancji wzglêdem
osób pij¹cych, zaawansowania w spo¿ywaniu alkoholu piwa w takim tempie, ¿e liczne w tym kraju browary
lub przykrych dowiadczeñ bêd¹cych efektem spo¿ywa- ju¿ pod koniec lipca poprzez prasê, radio i telewizjê zaapelowa³y do swoich kliennia napojów wyskokowych.
tów, aby czym prêdzej
Mo¿e wiêc warto pokusiæ
zwracali do sklepów butelsiê o porównanie ze zwyObjawy ostrzegawcze
ki, bo nikt nie przewidzia³
czajami innych narodów.
Opracowanie: dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz
Kierownik Orodka Terapii Uzale¿nieñ w Instytucie
tak ogromnego wzrostu
Na Ukrainie wódka,
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
spo¿ycia wzglêdem analopiwo i wino s¹ dostêpne
gicznego okresu w r. 2002.
niemal wszêdzie, mo¿na je
- Niebezpieczeñstwo uzale¿nienia od alkoholu pojawia siê
 Zlekcewa¿enie apelu
nabyæ nawet wprost na
w chwili, kiedy cz³owiek zauwa¿a, ¿e dzia³anie alkoholu odprêmo¿e
spowodowaæ, ¿e nachodniku, ale pijanych na
¿a i daje ulgê, redukuje napiêcie i niepokój, os³abia poczucie
st¹pi¹
braki w dostawach
ulicach miast raczej siê nie
winy, omiela, u³atwia zaniêcie czy pobudza do dzia³ania;
niektórych
gatunków naspotyka. Tamtejsza gocin- Stopniowo osoba zagro¿ona zaczyna poszukiwaæ, iniszego ulubionego napoju,
noæ nakazuje, aby na stocjowaæ i organizowaæ okazje do wypicia, pije z chciwoci¹,
poniewa¿ nie bêdzie go do
le jednoczenie znajdowawyprzedza kolejki, powtarzaj¹ siê przypadki upicia, a tak¿e pije
alkohol pomimo zaleceñ lekarskich, sugeruj¹cych koniecznoæ
czego rozlewaæ - z niepo³y siê wszystkie trzy rodzapowstrzymywania siê od picia;
kojem w g³osie informowaje alkoholu i niepij¹cy musi
- Wkrótce zaczyna byæ dumna z tego, ¿e mo¿e wypiæ wiêk³a spikerka niemieckiego
sporo czasu powiêciæ na
sz¹ ni¿ uprzednio iloæ alkoholu (tzw. mocna g³owa wiadcz¹radia, odbieranego (aczkolwyjanienia, czym jest absca o wzrocie tolerancji na alkohol), ale jednoczenie pojawia
wiek z zak³óceniami) natynencja. Pêdzenie samosiê niepokój spowodowany trudnociami w odtworzeniu wywet w gminie Szczurowa.
gonu nikogo nie dziwi, a w
darzeñ, które mia³y miejsce podczas picia (tzw. palimpsesty
Ci sami Niemcy z miejbiedniejszych domach na
alkoholowe, urwane filmy, przerwy w ¿yciorysie);
scowoci Eberhardzell w
wsi napój ten jest jedynym
- Osoby, które uprzednio pi³y wy³¹cznie w sytuacjach toBadenii-Wirtenbergii przed
lekarstwem na wszelkie
warzyskich, zaczynaj¹ piæ samotnie i do tego w ukryciu. Coraz
czêciej powtarzaj¹ siê przypadki prowadzenia samochodu po
kilku laty ogromnie siê dzidolegliwoci, podobnie jak
niewielkiej nawet iloci alkoholu;
wili, gdy poczêstowany tamna Bia³orusi.
- Osoba wchodz¹ca w uzale¿nienie stara siê unikaæ roztejsz¹ wódk¹ Polak, przebyPewien mieszkaniec
mów na temat swojego picia, a póniej reaguje gniewem b¹d
waj¹cy na delegacji dzienniTarnowa zbada³ pod tym
agresj¹ na sygna³y sugeruj¹ce potrzebê ograniczenia picia oraz
karz Zielonego Sztandaru,
wzglêdem zwyczaje Row sytuacjach utrudniaj¹cych dostêp do alkoholu;
grzecznie odmówi³. Stereosjan. Gdy odwiedzi³ dom
- Kiedy zaczyna sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e jej picie
typ Polaka-pijaka utkwi³ w
s¹siadów swojej narzeczoró¿ni siê od picia innych osób, podejmuje ciche próby ograich wiadomoci tak g³êbonej, mieszkaj¹cej w miecie
niczania picia po to, aby udowodniæ sobie, ¿e jeszcze posiada
ko, i¿ zgodnie orzekli: - Pan
Kungur u stóp Uralu, zakontrolê nad piciem alkoholu.
na pewno jest chory.
sta³ staruszki zgromadzoNatomiast w górzystej
ne wokó³ sto³u, które pogryza³y ledzie i spokojnie popija³y kompotem nalewa- Styrii na po³udniu Austrii podczas przyjêcia, na które
nym do szklanek z du¿ej misy stoj¹cej na rodku sto³u. zaproszono kilkanacie osób, gospodarz otworzy³ szafê
Tarnowianin ugoszczony zosta³ wed³ug s³owiañskiego zawieraj¹c¹  na oko  z siedemdziesi¹t butelek najzwyczaju - czym chata bogata. S³onego ledzika obficie przeró¿niejszych gatunków wódek, po czym spyta³, jaki
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trunek poszczególni gocie sobie ¿ycz¹. Rozlano wiêc
do malutkich kieliszeczków jugos³owiañsk¹ gorza³kê
gruszkow¹, meksykañsk¹ tekilê, wêgiersk¹ palinkê, ³¹cki samogon (podarunek od jakiego Polaka) i Bóg wie,
co jeszcze. Ka¿dy z goci otrzymawszy pe³ny kieliszeczek moczy³ w nim usta przez kilka godzin, reguluj¹c
spo¿ycie tak perfekcyjnie, i¿ wówczas, gdy spotkanie
zbli¿a³o siê ku koñcowi, zaplanowanemu na pó³noc,
wypija³ ostatnie kropelki z dna kieliszeczka. Przyk³ad
ten nie zaprzecza jednak istnieniu Austriaków spo¿ywaj¹cych wódê litrami.
Na przeciwleg³ym krañcu europejskiego stosunku do
picia znajduj¹ siê mieszkañcy niektórych pañstw arabskich. Ortodoksyjni islamici wprowadzili ca³kowity

zakaz raczenia siê alkoholem. Tym, którzy z jakich
wzglêdów planuj¹ wyjazd w tamte okolice uprzejmie
przypominamy, ¿e mog¹ siê zawieæ w poszukiwaniu
towarzyszy do kieliszka wród tubylców. Zdarzyæ siê
bowiem mo¿e, i¿ za upicie siê obywatel Arab poddany
zostanie publicznej ch³ocie. Gdy z³api¹ go po spo¿yciu
kolejny raz, czeka go wiêzienie. Za trzecim razem otrzymuje oficjalne pismo z urzêdu, w którym nieszczênik
jest informowany o pozbawieniu praw publicznych i
wygnaniu z kraju.
Co kraj, to obyczaj. Maj¹c na uwadze powy¿sze porównania mo¿na przypuszczaæ, i¿ wród Europejczyków
nie znajdziemy zbyt wielu chêtnych na emigracjê do
pañstw arabskich.

Curriculum vitae
O trzewoæ dzieci oraz m³odych ludzi troszcz¹ siê
g³ównie rodzice, ksiê¿a i nauczyciele. Jednak wp³ywy
otoczenia, negatywne wzorce niejednokrotnie niwecz¹
lata pracy wychowawczej. M³odzi nie zawsze, a mo¿e
rzadko, wybieraj¹ do naladowania postacie, które w
rozumieniu doros³ych s¹ tego godne.
Jeden z ksiê¿y na lekcji religii mówi³ o konsekwencjach picia alkoholu, wspomnia³ o w. Stanis³awie, patronie trzewoci. Na drugi dzieñ uczeñ podrzuci³ ksiêdzu wydruk strony internetowej z ¿yciorysem ulubionego perkusisty o ksywie Kazio. Tekst brzmia³ nastêpuj¹co: Kazio  ur. 30.12.1980 r. w Wa³brzychu,
jeden z za³o¿ycieli zespo³u punkrockowego Waterclo-

sed, znany smakosz wina i piwa, obecnie gra na perkusji w Waretclosed oraz jest wspó³twórc¹ tekstów
piosenek, jego teksty nawi¹zuj¹ do wypitego piwa oraz
do starych win. Jego hobby to picie piwa, picie wina,
picie rozrobionego spirytusu, picie nalewek, picie wódki, picie whisky. Ulubiony samochód to TICO SX Pershing. Ulubiona forma spêdzania czasu to picie oraz
ogl¹danie meczy.
Wygl¹da na to, ¿e w przysz³oci producenci wszelkich
gatunków alkoholi na brak zbytu narzekaæ nie bêd¹.
MAREK ANTOSZ
JAROMIR RADZIKOWSKI

Opowiadanie

Jak siê Franu bez wódki o¿eni³
(opowiadanie s¹siada)
Wróci³ Franu z wojska. Zrobili tam z niego cz³owieka. Nie by³ to ju¿ niemia³y ch³opak, taki co to ni z
pierza, ni z miêsa. O nie! Teraz Franu by³ starszy
szeregowy, szed³ przez wie mocnym krokiem, trzyma³
siê prosto, ka¿demu mia³o patrzy³ w oczy, co starszym
gospodarzom oddawa³ wojskowy salut i z miejsca obj¹³
komendê nad m³odymi. Ch³opaki cisnêli siê do niego co
wieczór, bo im obiecywa³ ró¿noci  a to, ¿e za³o¿¹ we
wsi ko³o m³odych z prawdziwego zdarzenia, a to, ¿e wyremontuj¹ dla siebie wietlicê, a to, ¿e zorganizuj¹ klub
sportowy, a to, ¿e chór m³odzie¿owy. Cha³upy a¿ siê trzês³y od nowin i wci¹¿ roznosi³o siê po wsi  a Franu to,
a Franu tamto, a Franu , Franu , Franu
A ju¿, co dziewczyny, to ma³o nie lep³y, tak wypatrywa³y za nim oczy  hej, ¿eby tylko chcia³!... Ale Franu, zajêty organizowaniem m³odych, uk³oni³ siê ka¿dej, odstawi³ gadkê z niejedn¹, ale ¿eby tak powa¿nie 
to przez d³ugi czas o tym nie myla³.
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Wreszcie i do niego zapuka³o przeznaczenie. Na
chrzcinach u szwagra poszed³ w kumy z Walerci¹, kole¿ank¹ siostry z drugiej wsi. Spodoba³a mu siê od pierwszego wejrzenia. Bo te¿ to by³a, oj, by³a dziewczyna!
Wysoka, przy koci; rêka  to by³a u niej rêka, noga  to
by³a u niej noga, a nie takie tam patyki, jak u miastowych panien. O nie  to by³a dziewucha do tañca i do
ró¿añca, do roboty i do figlów, z tak¹ mo¿na mia³o iæ
przez ¿ycie. Do tego jedynaczka u niebiednych rodziców, to by³o i o czym pomyleæ. Jedno mu tylko nie pasowa³o, kiedy ju¿ zacz¹³ siê z ni¹ spotykaæ  ¿e u jej
starych nigdy go wódk¹ nie gocili, a przecie¿ staæ ich
na to by³o. To co jest grane  rozwa¿a³ czasem  sknery
takie, czy co?
I tak siê g³owi³ przez jaki czas, ale ¿e do Walerci
nie mia³ jeszcze mia³oci, to ino sam debatowa³, co to
mo¿e znaczyæ, ¿e w jej rodzinie nie uwiadczy wódki
albo choæ g³upiego bimbru. Co dnia oboje spacerowali
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albo siedzieli na ³awce przed domem, ale ciêgiem ino
na trzewego.
A¿ jednego razu Franu nie potrafi³ ju¿ d³u¿ej tego
wytrzymaæ i  prawda, ¿e trochê ze strachem  zapyta³ dziewczynê:
- Walerciu, czy twoi starzy nigdy siê nie napij¹?
Chyba musz¹ czasami czemsi siê pokrzepiæ i trochê
rozerwaæ. Sam ¿em niejeden raz ogl¹da³ ich w karczmie, to po co oni tam wysiaduj¹?
- A to ich sprawa, za tobie nic do tego. Ich tam
ju¿ niczym ani nie zepsuje, ani nie naprawi. Ale co
ty, to w karczmie nie masz czego szukaæ, wara ci od
pijaków, je¿eli dalej chcesz siê ze mn¹ widywaæ.
Jasne, ¿e Franu wola³ na razie z Walerci¹ na spacerach siê nudziæ, zamiast z weso³ym bractwem w
karczmie popijaæ. Zreszt¹ nawiasem mówi¹c, nie by³a
to jaka tam karczma, ale lokal jak siê patrzy, o czym
wiadczy³ nawet szyld, gdzie wyranie sta³o napisane, ¿e jest to Jad³odajnia pod uczciwym Szmulem.
Co prawda, szumna z nazwy gospoda prócz bu³ek i
kie³basy nie serwowa³a ludziom nic wiêcej, ale za to
w trunki by³a nadzwyczaj obficie zaopatrzona. Kiedy cz³owieku ju¿ tam trafi³, to ci a¿ oczy wyskakiwa³y do tych wszystkich specja³ów kusz¹cych na pó³kach wzrok ludzki. Hej, czego tam nie by³o!
A to ¿ubrówki, a to malinówki, a to wódka gorzka,
to s³odka, to jakisi Chopin (co te¿ to mog³o byæ?), to
znów czysty spirt  czysty, bo rozpuszczany wod¹
przez uczciwego Szmula  taki trunek nie móg³by nawet dziecku zaszkodziæ. A by³y z tego niezaprzeczone
korzyci  po pierwsze ch³opaki tak prêdko siê nie
upijali, a po drugie  mogli d³u¿ej tam siedzieæ. W
lokalu by³o zatem g³ono, nieraz nawet i do pó³nocy.
Kiedy Szmul  wed³ug niekwestionowanej opinii sta³ych bywalców  porz¹dny ch³op, chocia¿ ¯yd, zabiera³ siê do zamykania swego przybytku, traci³ natychmiast chêæ do tego, gdy us³ysza³ delikatne upomnienie:
- Odczep siê ¯ydzie, bo ci ³eb rozwalê!
A poniewa¿ Szmulowi na niczym tak nie zale¿a³o
jak na w³asnym ³bie, zabawa trwa³a dalej.
Co siê natomiast dzia³o potem w niejednej cha³upie, gdy gospodarz wraca³ na ³ono rodziny na czterech nogach  tego ¿adne pióro nie opisze. Za to kobiety mia³y wiele do gêbowania, a wa³ki do ciasta 
du¿o do roboty, choæ klusek z tego nie by³o. Z ka¿dego
prawie domostwa p³ynê³y w cich¹ noc rozdzieraj¹ce
krzyki, a po ca³ej okolicy rozlega³y siê do pónych
godzin z³orzeczenia i przekleñstwa. Tak lud siê zabawia³.
A wracaj¹c do sedna  czas p³yn¹³, dzieñ za dniem
rano mija³ i coraz bli¿ej by³o do lubu Franciszka i
Walerii. Tymczasem wiadomoæ o tym dotar³a do kolegów Franusia. Który z nich us³ysza³ w kociele,
wród og³aszanych zapowiedzi, nazwisko Franciszka
Bujaka i Walerii Ociñskiej, po czym zaraz podzieli³
siê t¹ nowin¹ ze wszystkimi. Zagotowa³o siê we wsi.
Baby plotkowa³y, ile wlezie  a najbardziej martwi³y
siê, czy w tej nowej rodzinie bêd¹ dzieci, bo tego nikt
naprzód nie przewidzi. Ale prawdziwe piek³o zrobi³o
siê wród ch³opaków. Jak to? Ich ulubiony kolega 
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choæ ostatnio trochê zg³upia³ przez Walerciê  ale
pomin¹wszy to, ich kochany Franu bêdzie siê ¿eni³?
Trudno to sobie wyobraziæ, ale skoro tak ju¿ musi
byæ  to koniecznie trzeba kolegê uczciwie po¿egnaæ.
Zaraz Jasiek i Wojtek pognali do Franusia, a choæ
siê  nie bardzo zreszt¹  opiera³, przymusili go, ¿e
poszed³ z nimi do Szmula. A tam ju¿ czeka³ sam kwiat
miejscowej kawalerki. Powitali Franusia wielkimi
brawami, posadzili za sto³em  i dawaj na stó³ prawdziwy, polski bimber.
Franu pocz¹³ im t³umaczyæ, ¿e piæ z nimi nie mo¿e,
bo Walercia to siê ch³opaki omia³y i dalej! Zaczê³a
siê pijatyka. Flacha za flach¹ znika³y b³yskawicznie,
Franu te¿ ju¿ nie wylewa³ za ko³nierz i po¿egnanie
kolegi odbywa³o siê jak nale¿y.
Nagle otwar³y siê drzwi i stanê³a w nich Walercia. Popatrzy³a, pod boki siê wziê³a i jak dopadnie
Franka:
- Ty, ochlaptusie! Ty, nygusie! Ty, pijaku! To jeszcze mi przed o³tarzem nie przysiêga³, a ju¿ ci diabe³
za ko³nierz w³azi? Marsz do domu! I ¿ebym ciê tu
wiêcej nie uwidzia³a.
Oprzytomnia³ ch³opak w mig. Nawet nie zd¹¿y³
siê po¿egnaæ z kolegami, bo go Walercia za ko³nierz
jak cêgami chwyci³a, kopa przy³o¿y³a i precz z szynku powlek³a.
No i nied³ugo by³o wesele. Goci siê nazje¿d¿a³o huk
wielki, bo krewniaków, a swoków, a znajomków mieli
het doko³a pe³no. A i nawet w³adza siê stawi³a, ¿eby
jaki taki porz¹dek zachowaæ i do awantury albo nawet bitki nie dopuciæ. Ale, po czym ta mieli siê biæ?!
Gospodarze wódki wcale nie podali  ino jedna flacha
jakiegosi Napoleona, czy kiego czorta  ¿e to ich staæ
by³o  na stole z dala oczy ci¹g³a, bo j¹ wst¹¿kami
ubrali, a¿ niejednemu lina do gard³a podchodzi³a.
Ale bogaæ tam Gocie ino jakomsi kokakolom siê
czêstowali, to sokami owocowymi, ale ¿eby czymsi
uczciwym gêbê pop³ukaæ  o, tego to brakowa³o. Nareszcie  ¿arcia by³o dosyæ i to nie byle jakiego, muzyka gra³a, to choæ siê starsi trochê markocili, ale
m³odzi hulali, ino z pod³ogi szed³ kurz!
D³ugo by³o o tem weselu g³ono, ¿e nie w jednej
wsi mieli o czym wspominaæ. Ale Franu ju¿ nie ten
Ch³opak jako sporz¹dnia³, ¿e go nigdzie nie by³o
uwiadczyæ, a ju¿ w karczmie na pró¿no go wieczorami kamraci wygl¹dali. Jak siê czasem pokaza³, to ino
ze swoj¹ Walerci¹ pod pach¹ i tak siê wodzili, kiejby
jakie pañstwo z miasta.
JÓZEFA FRYSZTAKOWA

Autorka jest emerytowan¹ nauczycielk¹, ale
tak¿e znan¹ poetk¹, laureatk¹ wielu konkursów
poetyckich. Przed kilkoma laty zosta³a przyjêta
w poczet cz³onków Krakowskiego Oddzia³u
Zwi¹zku Literatów Polskich. W 1980 r. zaczê³a
pisaæ wiersze. Debiutowa³a na ³amach TEMI.
Wyda³a m.in. Zielone bramy raju i Balladê
o matce.
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Echa publikacji

Wspomnienia zes³añca
Perypetie ¿yciowe Stefana Turaczego, który przed
drug¹ wojn¹ wiatow¹ wraz z rodzin¹ mieszka³ ko³o
Buska na Ukrainie, sk¹d zosta³ wywieziony do Republiki Komi, opisane zosta³y w tekstach zamieszczonych
w dwóch poprzednich numerach W zakolu Raby i
Wis³y. Zdarzy³o mi siê ostatnio byæ na Kresach dawnej Rzeczpospolitej i postanowi³em zobaczyæ miasteczko Busk, po³o¿one kilkadziesi¹t kilometrów na pó³nocny wschód od Lwowa. W pamiêci mia³em obrazy z opowieci pana Turaczego  patriotyczne defilady na rynku z okazji polskich wi¹t narodowych, m³odego Stefana jad¹cego na rowerze po bruku ulicy i parafian,
którzy zim¹ 1940 r. w³anie wyszli po mszy z kocio³a
i w milczeniu patrzeli na konwojowan¹ przez sowieckich ¿o³nierzy, za³adowanych ludmi kolumnê ciê¿arówek bez plandek - pierwszy transport Polaków z
okolic Buska na Syberiê i do lasów pó³nocnej Rosji.
Wspó³czesny Busk to spokojne miasteczko. W centrum zwraca uwagê zadbany, du¿y budynek lokalnej
administracji oraz odremontowana cerkiew greckokatolicka. Koció³ katolicki znajduje siê nieco dalej od g³ównej drogi ³¹cz¹cej Lwów z Kijowem. W³anie jest remontowany, ko³o muru sterta desek, cement. Na
drzwiach informacja w jêzyku ukraiñskim: Rymo-kato³yæka cerkwa. Plac przed kocio³em nie jest ju¿ w³asnoci¹ parafii, podobnie jak dwa budynki, z których
jeden by³ niegdy plebani¹. W budynku bli¿szym kocio³a mieci siê s¹d rejonowy. Gdy podszed³em do drugiego, w drzwiach pojawi³ siê milicjant z karabinem automatycznym pod pach¹, a lufê skierowa³ w moja stronê. Okaza³o siê, ¿e jest to posterunek. Milicjant chêtnie
i bardzo uprzejmie wyjani³, ¿e msza w kociele odbêdzie siê rano, wskaza³ te¿, gdzie mieszka polski ksi¹dz.
Przez ca³y czas trwania rozmowy, chyba z przyzwyczajenia, lufê karabinu trzyma³ skierowan¹ prosto w brzuch
prowadz¹cego z nim konwersacjê.
Dwiecie, mo¿e trzysta metrów od kocio³a, tu¿ obok
kolejnej cerkwi (chyba prawos³awnej) w parterowym
budynku mieszkaj¹ czterej polscy ksiê¿a z Zakonu Misjonarzy Saletynów. Trzej z nich na krótko wyjechali
do Polski. Na miejscu zasta³em ks. Wies³awa Burskiego, notabene pochodz¹cego z Bochni.
- Trudno okreliæ, ilu Polaków nadal tutaj mieszka. W dokumentach wszyscy maj¹ wpisane, ¿e s¹ Ukraiñcami, jednak trzeba mieæ na uwadze, ¿e po tym, co
siê dzia³o 60. lat temu, pozosta³ strach i nieufnoæ. W
ca³ej okolicy dzia³a³y przecie¿ oddzia³y UPA  powiedzia³ ks. Wies³aw.  W niedzielê odprawiamy dwie msze
 jedn¹ po polsku, drug¹ po ukraiñsku. Na ka¿d¹ z
nich przychodzi po siedemdziesi¹t osób. Gdy raz zaproponowalimy, ¿eby obydwie by³y w jêzyku ukraiñskim, ludzie zaprotestowali, powiedzieli nawet, ¿e sobie tego nie ¿ycz¹. Z tutejsz¹ milicja mamy bardzo
dobre stosunki, bliskie s¹siedztwo posterunku i kocio³a
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powoduje, ¿e jest bezpiecznie. Prowadzimy dzia³alnoæ
duszpastersk¹. Na lekcje religii uczêszcza do nas osiemdziesi¹t dzieci. S¹ to nie tylko katolicy, jest np. córka
greckokatolickiego ksiêdza, który osobicie zadecydowa³, ¿eby j¹ do nas przys³aæ.
MAREK ANTOSZ
***

Niezrozumia³e krainy
Pani Kazimiera Krawczyk z Jasienia w Zielonogórskiem, wnuczka Antoniny i Marcina Bab³ów pochodz¹cych z Woli Przemykowskiej-Natkowa, której rodzice zostali zes³ani na Syberiê, przes³a³a do Redakcji Pieñ wygnañców. Tekst licz¹cy czternacie strof
napisany zosta³ w tajdze, a po powrocie do Polski z
pamiêci odtworzony przez matkê pani Kazimiery. Oto
krótkie fragmenty:
Dziesi¹ty luty bêdziem pamiêtali.
Przyszli Sowieci, gdy my jeszcze spali.
Na g³ówn¹ stacjê nas odwozili
I nasze dzieci na sanie w³o¿yli.
(...)
Mijaj¹ doby, tygodnie mijaj¹,
Raz tylko na dzieñ chleba nam daj¹.
Mijamy Rosjê - góry i lasy
I tak jedziemy dalej i dalej.
(...)
O smutna by³a nasza karawana.
Tylko chleba daj¹ nam co rana,
Dzieci zmarzniête z sani wypadaj¹
A na noclegach umarli zostaj¹.
(...)
Jestemy sami. Stra¿ nas opuci³a,
Bo có¿ tu ko³o nas bêdzie robi³a?
wiat nam zamknêli  wszêdzie lasy, drzewa,
Nawet ptaszyna nam tu nie zapiewa.

Miniolimpiada
Jeden z Czyteników zwróci³ Redakcji uwagê, i¿
notka o Gminnej Miniolimpiadzie Matematycznej zorganizowanej w PSP w Zaborowie by³a niecis³a. Uzupe³niamy wiêc tê informacjê.
Zwyciêzcê wy³oniono po dogrywce, a zosta³ nim
Jakub M¹dry z filii zaborowskiej szko³y w Do³êdze.
Drugie miejsce zaj¹³ Adam Piotrowski ze Szko³y Podstawowej w Szczurowej, którego przygotowywa³a nauczycielka tej¿e szko³y - Maria Knap.

27

Czas miniony
Dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej w Zaborowie, Mieczys³aw Chabura, szperaj¹c w szkolnych zakamarkach,
trafi³ przypadkowo na cenne znalezisko. Jest to ksiêga protoko³ów Rady Pedagogicznej 4-klasowej Szko³y
Podstawowej w Zaborowie, prowadzona od 1906 do 1945 roku. Z punktu widzenia historycznego jest to bardzo
cenny dokument. wiadczy on o ogromnych ró¿nicach w metodyce nauczania w porównaniu ze wspó³czesnoci¹.
Poza tym zawiera wiele ciekawostek z pogranicza anegdoty.

Ksiêga protoko³ów
Jestemy w³anie w trakcie lektury tej ksiêgi, na podstawie której Mieczys³aw Chabura chce opracowaæ historiê szko³y, opieraj¹c siê przy tym równie¿ na innych
ród³ach.
Pierwszy z protoko³ów spisany zosta³ 28 lutego 1906
roku, kiedy to kierownikiem szko³y by³ Józef Prelich.
Jednym z najwa¿niejszych problemów omawianych podczas odbytego w tym dniu posiedzenia by³a odpowied
na pytanie: Jakich rodków nale¿y u¿ywaæ w szkole za
kary godne przestêpstwo uczniów i uczennic? Dzisiejsi
uczniowie, którym marzy siê wehiku³ czasu mog¹cy przenieæ nas do przesz³oci, powinni siê mocno zastanowiæ,
czy wato. Bo czy kto pamiêta dzisiaj o karach cielesnych
stosowanych w szko³ach? Zajrzyjmy do protoko³u: Z powodu rozporz¹dzenia wysokiej c.k. rady szkolnej krajowej, co do kar cielesnych wzglêdem dzieci, uchwali³o grono
nauczycielskie, aby porozumiewano siê z rodzicami, opiekunami i nauczycielami religii, aby ci wspólnie wp³ywali na m³odzie¿ szkoln¹ i za przestêpstwa odpowiednio
karali. Panna Wanda Fiderkiewiczówna stawia wniosek, a¿eby u¿ywano karceru i wp³ywano na ambicyê. Horror, zwa¿ywszy, ¿e wniosek ten uzyska³ poparcie innych
nauczycieli. Jak widaæ, kary cielesne nie wynika³y z wewnêtrznych zarz¹dzeñ kierowników szkó³, lecz sankcjonowane by³y obowi¹zuj¹cym prawem. Nie uda³o nam siê
ustaliæ, czy ostatecznie ów karcer wprowadzono i na czym
kara ta polegaæ powinna, jednak groz¹ powia³o. To pierwsze opisane w ksiêdze protoko³ów posiedzenie kierownik
Prelich zakoñczy³ kategorycznym nakazem: ...a¿eby dzieci
nie wyprawia³y krzyków, wracaj¹c do domu.
LITOÆ DLA PTASZ¥T
Nie by³o ³atwo dzieciom w owych czasach. Co na przyk³ad mog³o wydarzyæ siê, jeli czêæ uczniów nie nad¹¿a³a z opanowaniem bie¿¹cego programu. Wejrzyjmy w
protokó³ z 7 listopada 1906 roku: Na stopniu II tak nauka rachunków i czytania  bardzo s³aba. Nie jest to
jednak¿e win¹ obecnego nauczyciela, ale jego poprzednika, który zbyt pob³a¿a³, nie przeprowadzi³ klasyfikacyê,
zapewne maj¹c nadziejê, i¿ braki uczniowie z w³asnej
pilnoci uzupe³ni¹. Z tego powodu na przedstawienie
nauczyciela p. Pawlikowskiego uchwalono cofn¹æ ze stopnia II na stopieñ pierwszy  9 uczniów jako zupe³nie na
stopieñ II nieprzygotowanych. Rzecz dzisiaj nie do pomylenia. Kierownik Prelich dba³ o w³aciwe wychowanie dziatwy szkolnej. Du¿¹ wagê przywi¹zywa³ do ochrony przyrody. Tote¿ doæ czêsto apelowa³, aby w m³odo-

28

ciane serca wpajano litoæ dla ptasz¹t. Irytowa³a go s³aba znajomoæ geografii u jego podopiecznych. Dlatego
grzmia³ na posiedzeniach: - Strony wiata powinno dziecko znaæ tak na mapie, jak i na bo¿ym wiecie.
Zima 1906/1907 by³a bardzo mrona, na jaki czas
trzeba by³o zamkn¹æ podwoje szko³y. Do tego sk¹d przypl¹ta³a siê szkarlatyna, która równie skutecznie zak³óci³a proces nauczania. W kwietniu 1907 r. przyby³ do
Zaborowa inspektor, aby znaleæ rozwi¹zanie, które pozwoli nadrobiæ zaleg³oci. Zaproponowa³ dwa warianty.
Pierwszy nie by³ w smak ani nauczycielom, ani tym bardziej uczniom. Zaproponowa³ oto dwa tygodnie nauki w
lipcu. Na szczêcie mia³ w zanadrzu tak¿e mo¿liwoæ
drug¹, ostatecznie zaakceptowan¹ przez miejscowych
pedagogów  codziennie do koñca roku szkolnego dodaæ
do podzia³u godzin jedn¹ lekcjê.
Kiedy zagl¹damy do protoko³ów z 1908 roku, to zauwa¿amy, ¿e nie by³o ju¿ w szkole kierownika Prelicha,
jego miejsce zaj¹³ Edmund Kotulski. Pojawi³a siê tak¿e
nowa nauczycielka, Zofia G¹siorowska, z któr¹ od pocz¹tku by³y same problemy. Trzeba przyznaæ, ¿e pani
Zofia ³atwego ¿ycia nie mia³a, w czêstych uwagach kierowanych pod jej adresem przez kierownika wtórowa³a
mu Maria Kotulska (byæ mo¿e jego ¿ona?). Oddajmy jednak sprawiedliwoæ, nowa nauczycielka by³a doæ niepos³uszna i krn¹brna. Regularnie spónia³a siê do pracy,
najczêciej na nabo¿eñstwa, a przecie¿ ka¿dy nauczyciel
by³ zobowi¹zany sprawowaæ nadzór nad dzieæmi przed,
w trakcie i po nabo¿eñstwie. Niedopuszczalne by³o  co
odczytalimy w jednym z protoko³ów  ¿eby dziewczêta
ju¿ w zwartym szeregu zmierza³y w stronê kocio³a, a
ch³opcy jeszcze nie formowali szyku. Poza tym pani G¹siorowska skandalicznie, wed³ug prze³o¿onych i kolegów
z pracy, prowadzi³a lekcjê, podczas której omawiano powiastkê Niepos³uszny Miecio. Ot, niepos³uszna.
IMIENINY KANONIKA
Spór pomiêdzy Kotulskimi a G¹siorowsk¹ narasta³.
Sama atakowana próbowa³a niekiedy skontrowaæ. Zdarzy³o jej siê skrytykowaæ prowadzenie lekcji przez sam¹
Kotulsk¹. Tutaj kierownik wysun¹³ ciê¿kie dzia³a. Z zegarmistrzowsk¹ precyzja przytoczy³ G¹siorowskiej
wszystkie jej spónienia do pracy, z godzinowym zestawieniem. Doæ mieszne by³o t³umaczenie postawionej
do k¹ta nauczycielki, która wyjania³a, ¿e kieruje siê
swoim zegarkiem, a ten w stosunku do kierownikowego
czasomierza wyranie siê spónia. Na nic zda³y siê te
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t³umaczenia, w protokole znalaz³ siê surowy zapis: by
zechcia³a dostosowaæ siê do przepisów, w przeciwnym
razie bêdzie kierownik spowodowanym donieæ o tem
wietnej c.k. radzie szkolnej okrêgowej. Wymiana zdañ
tego dnia zesz³a na plan dalszy, kiedy poruszona zosta³a
kwestia imienin ksiêdza kanonika. Kierownik zaleci³:
dzieci ka¿dego stopnia maj¹ ks. Kanonikowi z³o¿yæ ¿yczenia w imieniu kolegów i kole¿anek. Kilka dziewcz¹t
wyuczy siê piewaæ.
Ostatni raz z nazwiskiem Zofii G¹siorowskiej spotykamy siê, czytaj¹c protokó³ z 27 maja 1909 r. Tym razem
zarzucono jej, ¿e stanowczo zawy¿a oceny w stosunku do
umiejêtnoci uczniów, chodzi³o g³ównie o kaligrafiê. G¹siorowska broni³a siê, ¿e taki system ocen stosuje siê w
szko³ach miejskich, dlaczego wiêc na wsi ma byæ inaczej.
Kierownik odpowiedzia³ stanowczo, ¿e szko³y w miecie
go nie interesuj¹. Przypomnijmy, by³ maj, tote¿ pani Zofia
t³umaczy³a, ¿e: dzieci na stopniu II-gim w lecie nie chc¹
siê uczyæ. W tej kwestii akurat wiele siê nie zmieni³o.
Ostatecznie G¹siorowska d³ugo w Zaborowie miejsca
nie zagrza³a, w protokole otwieraj¹cym kolejny rok szkolny na pró¿no szukaæ jej nazwiska. Okazuje siê, ¿e spónienia nie by³y tylko jej domen¹, nie przychodzi³y na
czas do szko³y tak¿e dzieci. A spóniaæ siê w owych czasach nie op³aca³o, grozi³y za to kary pieniê¿ne, oczywicie obci¹¿aj¹ce rodziców. M³odzi zaborowianie doæ opieszale pod¹¿ali w kierunku budynku szkolnego, st¹d spónienia by³y na porz¹dku dziennym. Dlatego czytamy w

protokole z 11 listopada 1909 roku: dzieci siê spóniaj¹
do szko³y, na co zezwalaæ nie mo¿na. Takie spónienia
siê nale¿y notowaæ w katalogu. Rodzice tych dzieci bêd¹
karani grzywn¹ przez c.k. starostwo. Tego dnia rozpatrywano jeszcze jeden problem  jedna z klas by³a nadmiernie przepe³niona. Kierownik niemia³o zaproponowa³, by podzieliæ j¹ na dwa oddzia³y, co wi¹za³oby siê z
godzinami nadliczbowymi. Sprzeciw nauczycielek by³
bardziej zdecydowany ni¿ propozycja kierownika. T³umaczy³y one, ¿e godziny nadliczbowe nie wchodz¹ w rachubê, gdy¿ zbytnio zajête prac¹ nauczycielki nie zd¹¿¹
sobie na czas... ugotowaæ obiadu. Ostatecznie obieca³y,
¿e przypilnuj¹ klasê, aby nikt z nauk¹ nie zostawa³ w
tyle. Problem godzin nadliczbowych okazuje siê byæ ponadczasowy.
Nadal poch³oniêci jestemy lektur¹ tych ciekawych
dokumentów. Czytanie jest ³atwe, bo w owych czasach
obowi¹zywa³o staranne, kaligraficzne pismo, a dokument zachowa³ siê w bardzo dobrym stanie. Dyrektor
Szko³y Podstawowej w Zaborowie dumny jest ze swojego znaleziska, które ma spore znaczenie historyczne.
Sk³adaj¹c podziêkowania Mieczys³awowi Chaburze
za udostêpnienie materia³ów, fragmenty protoko³ów przytoczy³a
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ODESZLI SPORÓD NAS (01.06.2002-31.08.2003)

Kronika ¿a³obna

Józef Borowiec
W³adys³aw Barszcz
Anna P³achno
Zofia Klasa
Stanis³aw Chabura
Bronis³aw Szwaróg
Zofia Piêta
Zofia Pad³o
Wac³aw Frankowski
Helena Walas
Maria Tyliñska
Maria Budyn
Anna Kosa³a
Józef Wiêcek
Stanis³aw Rosiak
Stefania Grzybek
Maria Powronik
Maria Szatkowska
Józef Biernat
Jan Cierniak
Stanis³aw M¹drzyk
Józef M¹dry
Irena Czesak
Franciszek Gofron
Maria Moroñska
Kazimierz Turek
Danuta Kowal
Genowefa Gajda
Bogumi³a Skura
Jan Bawó³
Zdzis³aw Grzesik
Stanis³aw Kuczek
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ur. 9.02.1912 r.
ur. 19.07.1915 r.
ur. 2.08.1918 r.
ur. 28.04.1920 r.
ur. 14.04.1921 r.
ur. 17.11.1922 r.
ur. 20.02.1923 r.
ur. 10.04. 1923 r.
ur. 28.05. 1923 r.
ur. 23.03.1924 r.
ur. 18.09.1924 r.
ur. 13.06.1926 r.
ur. 20.10.1926 r.
ur. 23.11.1926 r.
ur. 28.11.1926 r.
ur. 25.09. 1927 r.
ur. 4.02.1929 r.
ur. 31.10.1929 r.
ur. 5.02.1930 r.
ur. 1.05.1930 r.
ur. 17.07.1931 r.
ur. 20.09.1931 r.
ur. 19.11.1932 r.
ur. 8.01.1933 r.
ur. 28.09.1933 r.
ur. 14.01.1934 r.
ur. 20.10.1939 r.
ur. 19.11.1943 r.
ur. 14.11.1945 r.
ur. 31.01.1958 r.
ur. 24.08.1958 r.
ur. 22.02.1973 r.

Rylowa
Do³êga
Ucie Solne
Ucie Solne
Rylowa
Wrzêpia
Szczurowa
Wola Przemykowska
Szczurowa
Zaborów
Ucie Solne
Niedzieliska
Strzelce Wielkie
Kwików
Strzelce Wielkie
Zaborów
Szczurowa
Rylowa
Strzelce Wielkie
Niedzieliska
Pojawie
Wrzêpia
Rajsko
Rylowa
Ucie Solne
Niedzieliska
Strzelce Ma³e
Wola Przemykowska
Niedzieliska
Barczków
Strzelce Wielkie
Niedzieliska
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Postscriptum

W krawatce do Europy
Jeli bêdziemy wchodziæ do zjednoczonej Europy,
dobrze by³oby zrobiæ to z fasonem, zadaæ nieco polskiego szyku. Tyle tylko, ¿e bêdzie to diabelnie trudne. Ju¿
dawno zniknê³y nasze narodowe stroje, w k¹t posz³y
sukmany, kontusze, rogatywki. Polska ulica ubrana jest
tak samo jak niemiecka, francuska czy angielska. Jak
wiêc mamy wyró¿niæ siê w wielonarodowym t³umie? Nie
pomo¿e chyba rodak, g³ony projektant mody Arkadius,
bo jego kreacje nazbyt zalatuj¹ internacjonaln¹ golizn¹. Gdzie wiêc szukaæ inspiracji?
Historia przypomina, ¿e by³y czasy, kiedy to Polacy wyznaczali trendy doboru garderoby. W redniowieczu ca³a Europa gustowa³a w trzewikach krakowskich szewców. Szyli oni wymylne ci¿my, z d³ugimi
szpiczastymi nosami. Przypomina³y nieco letni model opancerzonego buta ze stalowym kolcem noszonego przez zbrojnych rycerzy. Kupowali je tuzinami
dworscy eleganci z Francji, Anglii, Niemiec, a nawet
Hiszpanii. We Francji ci¿my te nazywano cracoviennes, a w Anglii cracowes.
Polscy szewcy zbijali niez³y interes i liczyli sobie
nielicho za parê trzewików. Przyozdabiali je wiecide³kami, haftami, misternymi guzami. Zbytkowne to
obuwie wywo³ywa³o czasami oburzenie kleru, kaznodzieje doszukiwali siê w nim zagro¿enia dobrych obyczajów, a spowiednicy pytali, czy grzesznik nie nosi
przypadkiem krakowskich butów. W angielskiej kronice królewskiej z 1362 r. mo¿na znaleæ stwierdzenie, ¿e cudaczne ci¿my krakowskie powinny byæ uznane raczej za diabelskie kopyto ni¿ ozdobê bogobojnego cz³eka. W podobnym tonie wyra¿a³ siê jeden z
reformatorów Kocio³a, John Wycliffe, który w 1380
r. okreli³ je jako dzie³o szatana. Jednak te g³osy oburzenia nie potrafi³y dbaj¹cym o szyk Europejczykom
solidnej, polskiej roboty szewskiej i nasze botki by³y
przebojem prawie przez pó³ stulecia.

Nieco póniej malowniczoæ polskich strojów podbi³a serca nie tylko europejskich elegantów, ale tak¿e artystów. Na szesnasto- i siedemnastowiecznych
obrazach Rubensa, Rembrandta, Velasqueza co i rusz
mo¿na odnaleæ postacie odziane w nasze narodowe
giez³a. Polskie stroje nocne dotar³y a¿ za ocean. Po
uchwaleniu Konstytucji 3 maja Amerykanie ¿ywo zainteresowali siê naszym krajem, a w Nowym Jorku
przebojem by³y szlafroki a la polonaise. Okres wojen
napoleoñskich to tak¿e czas triumfu polskich kreatorów mody. W r. 1809 dziennikarz paryskiego Journal des Dames et des Modes pisa³: ...elegantki nasze s¹ owiniête w futra z baranów, z kotów, niedwiedzi, lisów. A wieczorem w godzinach widowisk, gdy
spiesz¹ do opery lub na bal - nowa niespodzianka wszêdzie wilczury, ogromne redingoty... Mo¿na by
s¹dziæ, ¿e jestemy w Polsce.
A¿ ³za w oku krêci siê na wspomnienie tych tekstylnych wiktorii. Jak je powtórzyæ dzisiaj? Niemia³o próbuj¹ to robiæ pos³owie Samoobrony. Na Posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Brukseli wyst¹pili w gustownych bia³o-czerwonych krawatkach.
Skromny drobiazg zaprojektowany przez Andrzeja
Leppera mo¿e nie zrobi³ jeszcze furory, ale jest krokiem w dobrym kierunku.
Pan przewodnicz¹cy próbowa³ usilnie zwróciæ uwagê kolegów pos³ów na tê prezentacjê. Wystêpowa³ na
wybiegu d³ugo i g³osem, jak sam to okreli³ mêskim,
g³êbokim i dononym, zachwala³ sw¹ kreacjê. Pierwsze koty za p³oty. Nastêpne wystêpy bêd¹ zapewne
lepsze, bo Samoobrona usilnie odchudza siê, a przewodnicz¹cemu Lepperowi nie brakuje pomys³ów.
KRZYSZTOF PAC
Redakcja Zielonego Sztandaru
Warszawa

Z ¿ycia Polonii

Polonijne zarz¹dy nowej kadencji
Niniejszym zestawieniem koñczyny prezentacjê
w³adz polonijnych klubów ziemi szczurowskiej.
Towarzystwo Ratunkowe Górka: Józef Mika  prezes, Wies³aw Klich i Anna Lewandowska  wiceprezesi, Czes³awa Kucmierz  sekretarz protoko³owy, Ryszard Lewandowski  sekretarz finansowy, W³adys³aw
Prus  skarbnik.
Klub Zaborowian: Stanis³aw Gulik  prezes, W³adys³aw Kochanek i Renata Walczak  wiceprezesi,
Czes³aw Mika  skarbnik, Maria Jesionka  sekre-
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tarz protoko³owy, Jan Wêgrzyn  sekretarz finansowy,
Jan Majka, W. Dobosz i M. Dzik  chor¹¿owie.
Klub Pojawian: Edward Mika  prezes, Józef K³odziñski i Teresa Pawula  wiceprezesi, Jerzy Kaniewski - sekretarz protoko³owy, Tadeusz Papuga sekretarz finansowy, Barbara K³odziñska  skarbnik, W³adys³aw Majka, Andrzej Kozio³ i Mieczys³aw
M¹drzyk  chor¹¿owie, natomiast Radê Gospodarcz¹ tworz¹: Stanis³aw Mika, Edward £ucarz i Józef
Sikora.
W ZAKOLU RABY I WIS£Y
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