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PANORAMA WSI SĄDECKICH [19]

Wincenty Tokarz sołtysem Jazowska jest dopiero cztery
miesiące. Siłą rzeczy dokonań żadnych jeszcze nie ma, tylko
plany. Pochodzi z Brzyny. W półroczniku „Almanach Łącki”
w 2010 r. opublikował artykuł „Moja Brzyna”. Pisze tam, że
jego dziadek Franciszek i ojciec Antoni zaliczali się
do ostatnich flisaków, którzy bale drzewa zbite w tratwy
spławiali Dunajcem do Marcinkowic, gdzie ładowano je
na wagony i dalej transportowano koleją. STR. 6

CZŁOWIEK DO
WSZYSTKIEGO

PATNEREM PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
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Na zwa po cho dzi od ja zu na Du naj -
cu, słu żą ce go do po ło wu ło so si, pły ną -
cych co ro ku na tar ło w gó rę rze ki.
Zresz tą ten ro dzaj ta my by wał po wo -
dem znisz czeń, bo w cza sie po wo dzi
do dat ko wo spię trzał wo dę, ale wła ści -
cie le miej sco we go dwo ru, nie ba cząc
na szko dy czy nio ne po stron nym, upar -

cie go od bu do wy wa li ze znisz czeń po -
wo dzio wych, bo im da wał do chód. Ist -
niał jesz cze na po cząt ku XIX w.

Od ry ce rza do ma gna ta
Osie dle za ło żo no na po gra ni czu Be -

ski dów Wy spo we go i Są dec kie go,
przy od no dze szla ku wę gier skie go

z Tar no wa przez Są cze No wy i Sta ry
na Spisz. Jest jed ną z naj star szych wsi
na Są dec czyź nie. Ist nie je na wet do ku -
ment z 1286 r., któ ry wy mie nia w tym
re jo nie wieś Ia czow (Ja czów), co mo że
być znie kształ ce niem od Ia zow, czy li
Ja zow sko. Wy ni ka z nie go, że ów Ia -
czow na le żał do Mści wo ja i Pio tra, sy -
nów Mi ro sła wa her bu Po bóg. Zresz tą
na zwa wsi wy stę pu je w pi sa nych
po ła ci nie ma nu skryp tach w roz ma -
itych wa rian tach, zna czą cych wpły wy
ła ciń skie i cze skie, a nie kie dy za pew -
ne świad czą cych o igno ran cji lub prze -
sły sze niu się au to rów: Ia czov, Ja zow,
Ia somw sco, Ia so vsco, Ja so um sco, Ia -
zwo scho, Yasosz ko, Ja szow sko, Ja zo -
sko, Ja zo wi sko. 

Do ku men tal na wzmian ka z 1310 r.
do wo dzi, że od lat by ła tu już roz wi nię -
ta wieś z ko ścio łem pa ra fial nym. Po -
cząt ko wo by ła wła sno ścią ry cer ską.
Na po cząt ku XV w. z rąk Od ro wą żów
ze Szcze ko cin prze szła do Wiern ków
z Ga bo nia (wte dy na zy wał się Ga bań)
her bu Ja ni na. Przy go ściń cu pod ko -
ścio łem stał dwór z gan kiem na ko -
lum nach, a w nim prze cho wy wa no
miecz z wy ry ty mi dwo ma krzy ża mi
kom tu rów krzy żac kich z 1414 r.

Po tem szla chec ka, w koń cu ma -
gnac ka – na le ża ła do Lu bo mir skich
(od po cząt ku XVII w. za ży cia kasz te -
la na woj nic kie go Se ba stia na L.
– ur. 1546, zm. 1613), od 1719 r.
do San gusz ków (dzie wierz, czy li szwa -
gier sta ro sty san do mier skie go księ cia
Alek san dra Do mi ni ka L., mar sza łek
na dwor ny li tew ski ksią żę Pa weł Lu -

PANORAMA WSI SĄDECKICH – koncepcja i teksty: Ireneusz Pawlik, zdjęcia: IrP i budowlanijazowsko.pl

ŁĄCKO NOWY SĄCZ

Jazowsko

Spisane będą czyny i rozmowy… Jazowsko ma szczęście do kronikarzy. W tekście poświęconym parafii
piszemy o miejscowych proboszczach Janie i Stanisławie Osińskich, którzy zaczęli notować wydarzenia już
w 1700 r., ale zapiskami sięgnęli w przeszłość. Prezes OSP Jan Zaremba przez kilkadziesiąt lat sporządzał
w rękopisie trzytomową, szczegółową kronikę wsi i straży, zaś Grzegorz Olszewski w 2009 r. wydał opartą
na bogactwie źródeł, wartościową i wyważoną książkę „Jazowsko. Dzieje wsi”. Dzięki temu wszystkiemu
wiemy o tej wsi tak wiele, jak chyba o żadnej innej… Niniejsza „Panorama wsi sądeckich” też może będzie
kiedyś przyczynkiem do historii Jazowska…

Wieś udo ku men to wa na
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bar to wicz S. ob jął w wy ni ku ożen ku
z księ żnicz ką Ma rian ną L. i po bez po -
tom nej śmier ci szwa gra, na le żą cą
do nie go or dy na cję ostrog ską oraz wie -
le in nych dóbr, w tym Ja zow sko)
i od 1753 r. do Tysz kie wi czów (księ -
żnicz ka Łu cja L. wy szła za hra bie go
Je rze go T., zgi nę ła tra gicz nie za strze -
lo na… przy pad ko wo przez wła sne go
sy na).

W skład klu cza dóbr ja zow skich
(z re je stru po głów ne go z lat 1662/3 wy -
ni ka, że w Ja zow sku miesz ka ło wte -
dy 250 osób) w cho dzi ły po nad to
Gru szów, Ła zy (63 miesz kań ców), Obi -
dza (246 lu dzi) i Brzy na (106). Pańsz -
czy zna wy no si ła 4 dni w ty go dniu,
a dzie się ci na – z ka żde go ła nu 1 ko -
gut, 2 se ry, 20 jaj, miar ka jęcz mie nia, 2
miar ki owsa i 5 grzy wien w sre brze.

Ob fi tość źró deł
Księ ża Owsiń scy naj wcze śniej opi -

sa nych przez sie bie wy da rzeń nie por -
tre to wa li na bie żą co, lecz od two rzy li
z pa mię ci. Jak u Hitch coc ka, gdzie
roz po czy na się od trzę sie nia zie mi,
a po tem na pię cie ro śnie, tu taj ostro gą
skła nia ją cą do roz po czę cia za pi sków
by ła po wódź Du naj ca z 1662 r.:
„na tym miej scu gdzie wieś by ła, nie
masz te raz nic, ty l ko ka mie nie”.
Owsiń scy nie mal ka żdo rocz ne wpi sy
me try kal ne koń czy li no tat ką hi sto -
rycz ną na pi sa ną na po ły po ła ci nie
i po pol sku.

„Kro ni ka Ja zow ska” w me try kach
pa ra fial nych to li czą cy 400 stron I tom
z lat 1700-1744, choć pierw sze wpi sy
– jak wspo mnie li śmy – obej mu ją
okres sprzed 1700 r. Na księ dze za cho -
wa ła się pie cząt ka „Ka mil Baum
skład pa pie ru w Tar no wie”. Na pierw -
szej jej kar cie czy ta my: „Me tri ca bap -
ti sa to rum (…) in ci pit Jo han nes
Owsiń ski, pa ro chus Ja zo vien sis. An -
no Do mi ni 1700, 15 ju ny”. III tom
obej mu je la ta 1779-1783. W 1849 r.
Jó zef Jerz ma now ski miał w rę kach
nie zna ny dzi siaj II tom z lat 1744-
1748. Po nad to lu ka w no tat kach do ty -
czy II po ło wy XVIII w. 

W 1858 r. w do dat ku do „Cza su”
Jerz ma now ski wy dał „Rocz ni ki
do dzie jów Pod ta trza i Śpi ża z lat 1680-
1748, spi sa ne przez xx. Ja na i Sta ni -
sła wa Owsiń skich, pro bosz czów
Ja zow ska”. Uła twił so bie za da nie, do -

ko nu jąc uprosz czeń i opusz cza jąc frag -
men ty nie ja sne lub sła bo czy tel ne – był
to za tem wy bór. Peł ny tekst opu bli ko -
wał Sta ni sław Gro dzi ski pt. „Kro ni ka
Ja zow ska, za pi ski z dzie jów Są dec czy -
zny z lat 1662-1829” w „Te kach ar chi -
wal nych” z 1971 r.

Na to miast w 1967 r. uka za ły się
– rów nież w opra co wa niu St. Gro dzi -
skie go – „Księ gi są do we wiej skie
klu cza ja zow skie go 1663-1808”. Za pi -
ski z tych „Ksiąg…” spo rzą dzo ne są
ró żny mi rę ka mi. Za wie ra ją 632 po zy -
cje: w więk szo ści dro bia zgo we ad no ta -
cje do ty czą ce ob ro tu zie mią i spad ków,
ale ta kże spraw kar nych i spo rów są -

siedz kich, w tym z wła ści cie la mi dóbr,
oraz pro to ko ły z prze słu chań (in kwi -
zy cji) stron: po dej rza nych, oska rżo -
nych, po szko do wa nych i świad ków. 

Po nad to w 1902 r. w cza sie roz bie -
ra nia sta rych or ga nów ko ściel nych
zna le zio no ukry tą w nich bla sza ną
pusz kę z za pi ska mi ks. Ja na Hi la re go
Ber dy chow skie go, spo rzą dzo ny mi
przez nie go w la tach 1821-29. Je go no -
tat ki ma ją cha rak ter bar dziej re li gij -
no -mo ra li za tor ski, bo w cze śniej
do bro dzie je by li za prząt nię ci pra wie
wy łącz nie spra wa mi go spo dar czy mi,
rol nic twem (za sie wa mi, uro dza jem,
plo na mi, ce na mi) oraz wpł y wa ją cą
na zbio ry po go dą. Czę sto gę sto uty ski -
wa li na prze mar sze wojsk pol skich ko -
ron nych, sa skich, szwedz kich,
ro syj skich, kał muc kich i ta tar skich
(„ciż Ta ta rzy z mię sem żar li przez
post” – obu rzał się ów cze sny ple ban),
któ re do pusz cza ły się re kwi zy cji i gra -
bie ży na szko dę wła ści cie li ziem skich
i chłop stwa, w tym du cho wień stwa,
któ re też za li cza ło się do po sia da czy.

Strasz ne cza sy
Zwłasz cza w cza sach sa skich,

w któ rych wo je wo da kra kow ski i sta -
ro sta spi ski ksią żę Teo dor Lu bo mir ski
wal czył z kró lem Au gu stem II, Ja zow -
sko ucier pia ło od słu żą cych pod roz ka -
za mi ma gna ta Ko za ków i cho rą gwi

„Kronika Jazowska”
w metrykach parafialnych 
to liczący 400 stron I tom
z lat 1700-1744, choć
pierwsze wpisy obejmują
okres sprzed 1700 r. Na księdze
zachowała się pieczątka
„Kamil Baum skład papieru
w Tarnowie”.
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wo ło skiej. Po tem prze by wa ły tu od -
dzia ły sta ro sty są dec kie go, oboź ne go
ko ron ne go i księ cia „czar tow skie go, bo
nie go dzien ty tu łu ja śnie oświe co ne go”
– jak pie klił się pro boszcz Jan Owsiń -
ski – Je rze go Lu bo mir skie go, któ re
„wda li się we zna ki miej sco wej lud no -
ści”. Z te go po wo du w 1709 r. „dla op -
pres sy jej wiel kiej i ucią żli wo ści
nie wy po wie dzia nej, je den człek nie
mo gąc wy trzy mać, że nie miał dać
na skład kę al bo na daw kę pół to ra ków

sze ści żoł nie rzo wi, nie ja ki Ka zi mierz
Groń ski na Obi dzy 16 ju ly [lip ca
– przyp. IrP] ob wie sił się”. 

Nie spo koj ne cza sy zro dzi ły ta kże
zbój nic two, któ re trud ni ło się łu pie -
stwem te go, co zo sta ło. Sie ją cy po -
strach zbój ni cy ko czo wa li w ja ski ni
na po bli skiej gó rze Skał ka (1168 m
n.p.m.), a re kru to wa li się z chło pów,
któ rzy zbie gli przed uci skiem pańsz -
czyź nia nym, ale ich har na siem, czy li
hersz tem był szlach cic wy ję ty spod
pra wa – Jó zef Ba czyń ski. Schwy ta ny
i stra co ny w Kra ko wie w 1735 r. ra -
zem z trze ma in ny mi. Je go na stęp ca
– pod het ma ni Ła zar czyk
z Tyl ma no wej stra co ny rok póź niej z 6
to wa rzy sza mi w Le wo czy (na Wę -
grzech, jak wte dy pi sa no; dziś by śmy
po da li – na Sło wa cji).

Roz bój nic twem pa ra li się ta kże
sza no wa ni oby wa te le: „2 fe bru arii [lu -
te go 1736 r. – przyp. IrP] wy ru szyw -
szy się z tych stron je go mość pan
Da row ski, wziął wóz ko wa ny z czte re -
ma koń mi pa nu No wa ko wi czo wi Pio -
tro wi z Łąc ka (…). Ja dąc przez
Łu ko wi cę, wie le bie dy na ro bi li po wsi:
gdzie co na pa dli to bra li, z ko bie ta mi
nie wstyd ny czy ni li”.

Od no to wy wa ne są klę ski ży wio ło -
we (1662 – wspo mnia na już po wódź,
co „wieś ca łą Ja zow sko za bra ła”, 1689
– po żar, w któ rym spło nął dwór
z przy le gło ścia mi i plo na -
mi, 1695, 1728, 1730 i 1738 – pla ga
my szy, 1703 – wi cher, któ ry „w Kra ko -
wie na zam ku wie żę ze ga ro wą oba -
lił”, 1709 – mróz ta ki, że „wójt umro ził
się, ja dąc z mia sta z jar mar ku pi ja ny”
[na zy wał się Grze gorz Sat kow ski,
a za marzł na śmierć w dro dze ze Sta -
re go Są cza – przyp. IrP], zaś „w fa rze
ja zow skiej zje dli dzie ci ludz kich
ośmio ro ciż dra pie żni zwie rzo wie wil -
cy”, 1711-12 i 1748 – sza rań cza, 1813
– po wódź, któ ra znisz czy ła fol wark
Ma jerz, młyn na Wy żniej Rów ni
i „przy Kad czy kar czem kę mu ro wa ną,
w niej lu dzi 6”), epi de mie (1705, 1707-
8 i 1710 – mo ro we po wie trze, z po wo -
du któ re go „znacz nie wszę dzie
wy mar ło”, a „nie po grze bio nych psi po -
roz w łó czy li i po zja da li tru py”) i zja wi -
ska nad przy ro dzo ne (1680 – ko me ta
„nie sły cha nej wiel ko ści”, 1699 – za -
ćmie nie słoń ca „na co pa trzeć by ło
z wiel kim stra chem”, 1811 – ko me ta,

ta sa ma, o ja kiej w „Pa nu Ta de uszu”
na pi sał Mic kie wicz, 1827 – krwa wy
deszcz).

Pro boszcz ks. An drzej Ka dłu bek
– choć na zwi sko miał zo bo wią zu ją ce
– nie cią gnął „Kro ni ki Ja zow ska”.
Od 1887 r. do pie ro pod jął ją ks. Ma ciej
Ma ry niar czyk, któ ry no to wał, że „pa -
ra fia nie od da wa li się strasz ne mu na -
ło go wi pi jań stwa”, po da jąc przy kła dy,
jak np. „umarł bez za opa trze nia Jó zef
Dró żdż pi jak – za zię biw szy się le że -
niem pod Ka wów ką na dro dze”. No ta
be ne – 100 lat póź niej kam pa nia an -
ty al ko ho lo wa ks. Ma ry niar czy ka zna -
la zła kon ty nu ato rów, gdy ze wzglę du
na roz bo je i chu li gań skie wy bry ki Ra -
da Gmi ny Łąc ko za ka za ła w ca -
łym 1998 r. sprze da ży w Ja zow sku

al ko ho lu moc niej sze go niż pi wo. Po -
tem kro ni ki – z prze rwą na II woj nę
świa to wą – kon ty nu owa li ko lej ni księ -
ża – aż do ks. Ja na No wiń skie go.

Prze mysł wiej ski
Ja zow sko by ło wsią rol ni czą, ale

dość uprze my sło wio ną. Za Du naj cem
w stro nę Obi dzy ist nia ła za ło żo -
na w II po ło wie XVI w. hu ta szkła.
W la tach 1607-13 hut nik Ka sper wy -
ra biał kil ka ga tun ków szyb. Za opa try -
wa li się w nie szkla rze ta kże z No we go
Są cza. Ostat ni wła ści ciel Ka sper
Rem pal ski zban kru to wał i za prze stał
pro duk cji na sa mym po cząt ku XIX w.
Od 1805 r. wieś na le ża ła do sta ro sty
rop czyc kie go Mar ce le go Wy szkow skie -
go, któ ry ku pił ją za 320 tys. zł. Ta ro -
dzi na w po ło wie XIX w. ufun do wa ła
szko łę i szpi tal (przy tu łek) dla ubo -
gich. Dzia ła ły też bro war, go rzel nia
i kuź nia. W okre sie mię dzy wo jen nym

Niespokojne czasy zrodziły
także zbójnictwo, które
trudniło się łupiestwem tego,
co zostało. Siejący postrach
zbójnicy koczowali w jaskini
na pobliskiej górze Skałka
(1168 m n.p.m.)

500-let ni dąb Pa weł
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pla no wa no tu prze gro dze nie rze ki za -
po rą, któ ra mia ła sta no wić część tzw.
ka ska dy Du naj ca, ale os ta tecz nie
ogra ni czo no się do Ro żno wa.

W 1875 r. fol wark w Ja zow sku
za 120 tys. zł reń skich prze szedł
na wła sność spół ki Ader et Ro bin son.
Au striak ży dow skie go po cho dze nia
Mi chał Ader (1837-1911) wy bu do wał
tu w 1892 r. tar tak pa ro wy, na ba zie
któ re go utwo rzo no fa bry kę me bli gię -
tych (np. fo te le bu ja ne), zna ną po tem
w Eu ro pie – jej wy ro by wy sy ła no na -
wet do USA, Ka na dy, Ar gen ty ny, Azji
i Afry ki. Póź niej za rok po wsta nia fa -
bry ki po da wa no 1884, choć po raz
pierw szy za re je stro wa no ją 10 lat póź -
niej. Dla ro bot ni ków, któ rych za trud -
nia no mak sy mal nie do 400,
wznie sio no czwo ra ki na osie dlu Opi -
jów ka zwa nym też Opi łów ką. 

Oprócz te go Ader miał po nad 300
mórg zie mi or nej i wie le la sów, bro -
war, plan ta cję chmie lu i ce giel nię. Już
przed II woj ną świa to wą fa bry ka me -
bli po sia da ła te le fo ny. Na wieść o wy -
bu chu woj ny Ade ro wie i ich urzęd ni cy
ucie kli, nie wy pła ca jąc pra cow ni kom
po bo rów za 2 mie sią ce.

4 wrze śnia 1939 r. Ja zow sko za ję li
„Niem cy sło wac cy” – jak od no to wał
kro ni karz OSP Jan Za rem ba, któ ry
tak opi sy wał oku pa cję: „Ży wio no się
tra wą, le bio dą, go to wa no stra wę z po -
krzyw, su szo no oskro ba ny, mie lo no je
i pie czo no plac ki”.

W cza sie woj ny za rząd nad fa bry ką
i dwo rem ob ję li hi tle row cy, a z ich po -
rę ki Nie miec su dec ki Hans Si ko ra,
przed woj ną le śni czy w Obi dzy, po dej -
rze wa ny o to, że już wte dy słu żył nie -
miec kiej pią tej ko lum nie i wy wia do wi.
W 1944 r. za strze lo ny przez AK
za znę ca nie się nad Po la ka mi. Suk ces
był pyr ru so wy, bo w od we cie Niem cy
roz strze la li 20 więź niów ge sta -
po w No wym Są czu.

W cza sie woj ny w oko licz nych gó -
rach kwi tła par ty zant ka, pol ska i ra -
dziec ka, ale o tym wy czer pu ją co pi sze
Grze gorz Ol szew ski. Przed zbli ża ją cą
się klę ską Niem cy w lip cu 1944 r. wy -
wieź li ma szy ny z fa bry ki me bli.
W grud niu ra dziec ki od dział par ty -
zanc ki „Alo szy” spa lił za bu do wa nia
fa brycz ne, tar tacz ne i dwor skie. Dwór
nie ist niał już od 1940 r., kie dy uległ
po ża ro wi.

Po wsta wa nie z gru zów
Po woj nie wszyst kie ru iny ro ze bra -

no. Na stą pi ła par ce la cja 300 ha zie mi
ob szar ni czej mię dzy for na li, słu żbę

dwor ską i ma ło rol nych. Ro bot ni cy fa -
brycz ni do sta li – na po cząt ku tyl ko
w użyt ko wa nie – dział ki po 0,3 ha.
Na wła sność prze ka za no im je do pie -
ro w 1973 r.

W 1949 r. do szło do tra ge dii na Du -
naj cu. Pre zes Za rem ba pi sał, że
miesz kań cy Obi dzy i Brzy ny wra ca li
ze spo wie dzi wiel ka noc nej, na stą pi ło
prze cią że nie pro mu, 24 osób uto nę ło
(Ol szew ski po da je w jed nym miej scu
licz bę 13 dzie ci, a w in nym wspo mi -
na o 3 ko bie tach, mę żczyź nie i 8 dzie -
ciach), in ne ura to wa li stra ża cy.
Zbio ro wy grób ofiar znaj du je się
na cmen ta rzu w Ja zow sku.

W 1954 r. po wo ła no Gro madz ką
Ra dę Na ro do wą, do któ rej oprócz Ja -
zow ska po cząt ko wo na le ża ła tyl ko
Brzy na, od 1962 r. Obi dza, a od 1969
r. ta kże Kad cza. W 1973 r. na pod sta -
wie no we go po dzia łu ad mi ni stra cyj ne -
go kra ju Ja zow sko we szło w skład
gmi ny Łąc ko.

W 1951 r. wieś otrzy ma ła gaz, 1958
– drew nia ny most na Du naj cu (już rok
póź niej po wa żnie uszko dzo ny przez
po wódź, prze trwał do 1997 r., kie dy
po ko lej nej po wo dzi woj sko za stą pi ło
go no wym), 1960 – elek trycz ność
i ośro dek zdro wia (naj pierw w po -

Bez i mien ny grób „dzie dzicz ki z Lu -
bo mir skich”

Ostat nie za bu do wa nia dwor skie z miesz ka nia mi dla ro bot ni ków fa bry ki
me bli gię tych
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miesz cze niu wy na ję tym od ob. Win -
cen te go Wie lo si ka, a od 1964 r. w od -
da nym wła śnie wte dy do użyt ku
bu dyn ku pre zy dium GRN). W 1968 r.
w no wym bu dyn ku GRN otwar to ki no
„Jaz”, a gdy w 1975 r. prze ję ła je OSP
i kie row ni kiem zo stał pre zes Za rem ba
– zmie ni ło na zwę na Stra żak. Upa dło
w 1978 r.

W re fe ren dum unij nym w 2003 r.
w ob wo dzie ja zow skim zna la zło się 30
pro cent „pro te stan tów”, czy li gło su ją -
cych prze ciw ko przy stą pie niu Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej.

W ostat nim cza sie ja zowsz cza nie
szczy cą się Wła dy sła wem Li zo niem,
któ re go wy bra no go do par la men tu
ka na dyj skie go (patrz osob ny ar ty kuł).
Oprócz Ka na dy miesz kań cy Ja zow -
ska opa no wa li ta kże Ra dę Gmi ny
Łąc ko: Zdzi sław Wa rze cha jest prze -
wod ni czą cym, a Jan Kli mek wi ce -
prze wod ni czą cym.

W 2010 r. Ja zow sko sta ło się po pu -
lar ne za spra wą pu bli ka cji pra so wych
o po rzu co nym sta dzie owiec i na pa dzie
na miej sco wy bank. W po ło wie ma -
ja 2011 r. w 401 nu me rach miesz ka ły
tu 1603 oso by. Wieś za cho wa ła prze -
my sło wy cha rak ter: o ce giel ni pi sze my
w tek ście po świę co nym OSP, po nad to
na le ży wy mie nić za kład prze twór stwa
zie mi ogrod ni czej Vi ta hum czy bę dą ca
nie ja ko spad ko bier cą ade row skich tra -

dy cji i zaj mu ją ca się wy ro ba mi drew -
nia ny mi (dom ki, me ble) fir ma Bat pol. 

W cen trum wsi stoi po mnik przy ro -
dy – ok. 500-let ni dąb Pa weł o ob wo -
dzie pnia 5,5 m. Z po wo du bli sko ści
Du naj ca po pu lar nym hob by ja zowsz -
czan, zwłasz cza płci mę skiej, jest węd -
kar stwo. Upra wia ją je m.in. dy rek tor
szko ły i kie row nic two OSP.

W referendum unijnym
w 2003 r. w obwodzie
jazowskim znalazło się 30
procent „protestantów”, czyli
głosujących przeciwko
przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej.

Win cen ty To karz soł ty sem Ja zow -
ska jest do pie ro czte ry mie sią ce.
Si łą rze czy do ko nań żad nych
jesz cze nie ma, tyl ko pla ny.

Uro dził się w 1951 r., po cho dzi
z Brzy ny. W pół rocz ni ku „Al ma nach
Łąc ki” w 2010 r. opu bli ko wał ar ty kuł
„Mo ja Brzy na”. Pi sze tam, że je go
dzia dek Fran ci szek i oj ciec An to ni za -
li cza li się do ostat nich fli sa ków, któ -
rzy ba le drze wa zbi te w tra twy
spła wia li Du naj cem do Mar cin ko wic,
gdzie ła do wa no je na wa go ny i da lej
trans por to wa no ko le ją. 

Je go dwie sio stry zmar ły w dzie -
ciń stwie, a prze ży li bra cia: Jan
(ur. 1952), któ ry zo stał na oj co wiź nie,
lecz od wie lu lat pra cu je we Wło szech
oraz Jó zef (1961) – teo re tycz nie
miesz ka w Szczaw ni cy, ale od lat jest
ga star be ite rem w Niem czech.

Miał być ksiądz
Ro dzi ce chcie li po słać go na księ -

dza. Cho dził do 7-kla so wej jesz cze
wte dy szko ły pod sta wo wej w Brzy nie.
Po jej ukoń cze niu chcia no go wy słać
do ciot ki, któ ra pra co wa ła na ple ba -
nii w Le gni cy. Tam miał roz po cząć
na ukę w ni ższym se mi na rium du -
chow nym, ale w ostat niej kla sie pod -
sta wów ki za cho ro wał i pla ny spa li ły
na pa new ce. Miał rok prze rwy w na -
uce, w cią gu któ re go po ma gał na go -
spo dar ce. Osta tecz nie tra fił
do za wo dów ki w Sta rym Są czu i wy -
uczył się na sto la rza.

Pra co wał w za wo dzie w… Me ta lo -
wej Spół dziel ni Pra cy Du na jec w No -
wym Są czu, a po tem zo stał kie row cą
w Nad le śnic twie w Sta rym Są czu.

Jeź dził wszyst ki mi po jaz da mi: cię ża -
rów ka mi, te re no wy mi, do prze wo zu
osób, na wet trak to ra mi. Pra co wał
tam pra wie 20 lat. Był czło wie kiem
do wszyst kie go, bo by wał ta kże ma -
ga zy nie rem, za opa trze niow cem, ka -
sje rem. 

Po woj sku (kie row ca w Kar pac kiej
Bry ga dzie WOP) oże nił się z Ma rią,
są siad ką, z któ rą ra zem cho dzi li
do szko ły. W 1977 r. ku pił od gmi ny
ka wa łek daw ne go grun tu dwor skie -
go w Ja zow sku, wziął kre dy ty z ban -
ku i La sów Pań stwo wych, pod jął się
bu do wy do mu spo so bem go spo dar -
czym z po mo cą ro dzi ny i są sia dów.
W 1982 r. To ka rzo wie za miesz ka li
jesz cze w nie wy koń czo nym.

El do ra do w Niem czech
Że by za ro bić na wy koń cze nie, wy -

je żdżał do pra cy za gra ni cą. Naj pierw
do RFN, gdzie mię dzy Ha no we rem
a Bonn zaj mo wał się trze bie żą la sów
świer ko wych, po tem z przed się bior -
stwem Geo card za wę dro wał do Gru -
zji, gdzie bu do wał ho tel In tu ri stu
(ra dziec kie biu ro pod ró ży dla cu dzo -
ziem ców) w Tbi li si i zno wu do Nie -
miec, gdzie na mo cy kon trak tu
Pol se rvi ce’u, tym ra zem w oko li cach
Ko blen cji, zaj mo wał się usu wa niem
z la sów świer ko wych skut ków wi chu -
ry, czy li tzw. wia tro ło mów. Kon trakt
był 2-let ni, ale je mu za spra wą roz -
ma itych kom bi na cji uda ło się po zo -
stać 3 la ta. Urzą dzo no to w ten
spo sób, że z pu li pie nię dzy prze zna -
czo nej dla ca łej gru py wy go spo da ro -
wa no pen sję dla nie go.

Za le ża ło mu na po zo sta niu, bo
oprócz za rob ków, to dla czło wie ka,

Po czet soł ty sów są dec kich

Czło wiek 
do wszyst kie go
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urzą dza ją ce go wte dy dom, Niem cy by -
ły ro dza jem el do ra do. W Pol sce nie -
zna na by ła jesz cze wte dy in sty tu cja
wy sta wek, ale w RFN funk cjo no wa ła.
Ile tam by ło te go do bra, zu ży te go cza -
sem w nie wiel kim stop niu! Sta re te le -
wi zo ry, opo ny, dy wa ny… Zwo ził co
tyl ko mógł, co ty l ko z tej sta rzy zny
uda ło się za ła do wać do fur go net ki,
któ rą przy je żdża li z Pol ski. Gdy by
mie li cię ża rów kę, to mo żna by ło by za -
bie rać me ble. Że też nie wpa dli na to,
że mo żna by ło jeź dzić z przy cze pą…

Kie dy już wy po sa żył dom, wró cił
do pra cy w Nad le śnic twie. Wy stą pił
o ren tę i prze by wał na niej 6 lat. Są -
dzi się o jej przy wró ce nie. Pra cu je do -
ryw czo, ostat nio ja ko do zor ca
w sto lar ni.

Ra chu nek flag
Za an ga żo wał się też po li tycz nie:

naj pierw Ruch Od bu do wy Pol ski, po -

tem Li ga Pol skich Ro dzin – za sia dał
w ich za rzą dach po wia to wych. Pra co -
wał w biu rze po sel skim po sła LPR
Edwar da Cią gły, ale trwa ło to tyl ko 20
mie się cy. Po tem był jesz cze spo łecz -
nym asy sten tem po słan ki Zo fii Kra -
sic kiej -Dom ki, też z LPR.

Ja ko czło nek LPR ze sztur mów ką
w rę ce brał udział w„Mar szu za ży ciem”
prze ciw ko abor cji w War sza wie (oprócz
nie go po je cha li Mie czy sław Moz dy nie -
wicz z Łąc ka i Jan Mo ta wa z Ła zów
Brzyń skich, a więc sa mi mę żczyź ni
w tej ra czej ko bie cej spra wie…). 

Był ini cja to rem nie for mal ne go klu -
bu pa trio tycz ne go w Ja zow sku. Je go
człon ko wie ogra ni cza ją się do bier ne -
go uczest nic twa w im pre zach or ga ni -
zo wa nych przez in nych, np. w se sji
w Mar cin ko wi cach, w któ rej bra li
udział pre zy dent RP na uchodź stwie
Ry szard Ka czo row ski i szef Szta bu
Ge ne ral ne go gen. Fran ci szek Gą gor.

Choć aku rat sam To karz tam się nie
wy brał i nie mo że te raz prze ża ło wać,
bo ci lu dzie nie dłu go po tem zgi nę li
w ka ta stro fie pod Smo leń skiem…

Przed 3 ma ja za chę cał miesz kań -
ców do wy wie sza nia flag na ro do wych
i efek ty są opty mi stycz ne, bo w tym
ro ku sztan da ry po ja wi ły się już – jak
po li czył – na 6 z 30 do mów No we go
Osie dla, na któ rym miesz ka. Choć
mo że by ło ich aż ty le, gdyż te go rocz ne
Świę to Kon sty tu cji zbie gło się z be aty -
fi ka cją Ja na Paw ła II…

Ma te riał do roz li czeń
Soł ty sem jest do pie ro od kwiet nia

br. Po mysł na udział w wy bo rach był
efek tem je go cią go tek. Sa mo rzut nie
jeź dził bo wiem np. na se sje Ra dy Gmi -
ny w Łąc ku, że by być w kur sie spraw.
Z wła snej ini cja ty wy i re pre zen tu jąc
tyl ko sie bie, pi sy wał li sty do wój ta
z in ter wen cja mi w naj roz ma it szych
kwe stiach. Po ru szał w nich spra wy
np. re mi zy, oświe tle nia ulicz ne go,
świe tli cy. Te wy stą pie nia za wsze mia -

ły cha rak ter rosz cze nio wy. Za pew ne
od po wie dzial ne czyn ni ki mu sia ły go
uwa żać za na trę ta…

An ga żo wał się ta kże w lo kal ne ini -
cja ty wy: ko mi tet bu do wy ka na li za cji
i oczysz czal ni ście ków, oświe tle nie uli -
cy, przy któ rej stoi je go dom (szczę śli -
wie uda ło się za ła twić, m.in. dzię ki
te mu, że je go krew niak pra cu je w za -
kła dzie ener ge tycz nym). Do dzi siaj
krę ci się po wsi za wsze z cha rak te ry -
stycz ną czar ną tecz ką… 

Do tych cza so wy soł tys Ry szard
Gań ko aku rat zre zy gno wał po dwóch
ka den cjach i na sta no wi sku soł ty sa
po ja wił się wa kat. To karz po sta no wił
kan dy do wać, roz wa żał za i prze ciw,

Wincenty Tokarz pracował
w biurze poselskim posła LPR
Edwarda Ciągły, ale trwało to
tylko 20 miesięcy. Potem był
jeszcze społecznym
asystentem posłanki Zofii
Krasickiej-Domki, też z LPR.

Win cen ty To karz
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kal ku lo wał szan se, zgła szał się i wy -
co fy wał. To na bie rał opty mi zmu, to
ogar nia ło go znie chę ce nie, bo w dzi -
siej szych cza sach cię żko jest zor ga ni -
zo wać wieś. Kie dy wo bec ok. 100 osób
obec nych na ze bra niu wy ra ził zgo dę
na kan dy do wa nie, nikt in ny się nie
zgło sił. Wła ści wie wy bra no go jed no -
myśl nie, choć zda rzy ło się tro chę nie -
wa żnych gło sów.

Uprze dzo ny o tym, że kie dyś
na pod sta wie tej pu bli ka cji bę dzie
roz li cza ny, soł tys To karz po da je li stę
pla nów: no wa re mi za ze świe tli cą, no -
we przed szko le, in we sty cje prze ciw -
po wo dzio we (przede w szyst kim
na je go osie dlu, któ re w 2010 r. za lał
do pływ Du naj ca), utwar dza nie dróg,
co w Ja zow sku w sto sun ku do in nych
miej sco wo ści jest opóź nio ne, par kin -
gi przy cmen ta rzu i przed szko lu, plac
tar go wy, roz bu do wa ka na li za cji,
ozna ko wa ne lą do wi sko dla śmi głow -
ców sa ni tar nych, na głów nej dro dze
trze cie pa sy do skrę tów w le wo oraz
bez piecz ne przej ścia dla pie szych
(mo że pod ziem ne, mo że kład ki)… 

To tyl ko naj wa żniej sze kwe stie.
Soł tys ogła sza, że, ow szem, ma świa -
do mość, iż więk szo ści tych za mia rów

nie zre ali zu je, bo wie np., że bu do wa
ha li wi do wi sko wo -spor to wej w Łąc ku
po żre pra wie wszyst kie fun du sze
na in we sty cje oświa to we, więc re ali -
za cja in nych ce lów ule gnie za mro że -
niu na kil ka lat. 

Kul ty wo wa nie tra dy cji
przez bu rze nie?

W skie ro wa nej do nas no tat ce re -
ka pi tu lu ją cej do tych cza so we osią -
gnię cia Win cen ty To karz pi sze:
„Mo ją pa sją i za in te re so wa niem jest
od daw na dzia łal ność spo łecz no -pa -
trio tycz na, naj now sza hi sto ria Pol -
ski, geo gra fia, po li ty ka, kul tu ra
i sztu ka, mu zy ka, fo to gra fia i ka me -
ro wa nie, do ku men to wa nie zda rzeń,
ró żnych cie ka wych obiek tów czę sto
już za ni ka ją cych w na szym kra jo bra -
zie i tak bym mógł jesz cze wy mie niać
wie le in nych”.

Pew ną ry są na tej cha rak te ry sty -
ce jest wsza kże to, że ten de kla ru ją -
cy przy wią za nie do tra dy cji lo kal ny
pa trio ta jest zwo len ni kiem zbu rze -
nia 200-let niej re mi zy, któ ra po wo du -
je zwę że nie chod ni ka… Jak tak
bę dzie my ślał, to je go po tom ko wie nie
bę dą już mo gli „do ku men to wać ró -
żnych cie ka wych obiek tów czę sto już
za ni ka ją cych w na szym kra jo bra zie”. 

To karz wy cią ga ta lię le gi ty ma cji,
po świad cza ją cych je go człon ko stwo
w roz ma itych or ga ni za cjach: Klub
Twór ców przy Wiej skiej Ga le rii Sztu -
ki u Sta ni sła wa Du dy (soł tys tro chę
fo to gra fo wał, za to je go żo na Ma ria
jest ma lar ką ama tor ką i dom ma ją
ude ko ro wa ny jej ob ra za mi), Pol ski
Zwią zek Mo to ro wy (kie dyś ma łym
fia tem za jął trze cie miej sce w raj dzie
okrę gów no wo są dec kie go, tar now -
skie go i biel sko -bial skie go), PTTK,
Kar pac ki Zwią zek Pszcze la rzy, Ho no -
ro wy Daw ca Krwi, To wa rzy stwo Mi -
ło śni ków Zie mi Łąc kiej.
W la tach 1983-86 był ław ni kiem Są -
du Re jo no we go w No wym Są czu.
Oka zu je się, że in te re su je się na wet
trak to ra mi, sko ro był z wi zy tą u czoł -
gi sty z Bun de sweh ry Ro ber ta Gey era,
któ ry jest pre ze sem Klu bu Sta rych
Cią gni ków w Ko blen cji.

Ma czte ry cór ki: Do ro tę, An nę
(obie pra cu ją w han dlu), Ka ta rzy nę
(prze by wa w Au strii) i Bar ba rę
(miesz ka w Tyl ma no wej).

Rada sołecka

Przewodniczący – sołtys Wincenty Tokarz
oraz Ryszard Gańko (b. sołtys, rencista),
Bronisław Trzajna (rolnik), Piotr Dychała
(kierowca), Stanisław Owsianka (kierowca
w PKS) i Mirosław Bober (junior).

Sołtysi
Karol Jamka od I wojny światowej do 1935 r.
Józef Majkrzak 1935-45
Piotr Stawiarski od powojnia do 1966 r.
(z przerwami)
Franciszek Poparda 1951-?
Jan Maciuszek w 1962 r.
Antoni Duszyński 1966-75
Antoni Kozieński 1975-84
Tadeusz Pyrdoł
Józef Majerski
Stanisław Sajdak 1991-99
Ryszard Gańko 1999-2011
Wincenty Tokarz 2011-

Szko ła w Ja zow sku, za pew ne pa -
ra fial na, ist nia ła już w XVI w., ale
funk cjo no wa ła z prze rwa mi. Ist -
nie nie szko ły jest po świad czo ne
w spi sie au striac kim z 1776 r.
W po ło wieXIX w. ro dzi nasta ro sty
rop czyc kie go Mar ce le go Wy -
szkow skie go ufun do wa ła i wie -
czy ście upo sa ży ła no wą szko łę. Jej
sie dzi ba znaj do wa ła się
przy obec nym ko ście le. Prze trwa -
ła do po ło wy XX w. w ro li or ga ni -
stów ki, ale wte dy już szko ła
mie ści ła się w in nym miej scu
– obok dzi siej sze go przed szko la,
w bu dyn ku wznie sio nym w la -
tach 1936-38. W sta rej szko le
(i po bli skiej le śni czów ce) są obec -
nie miesz ka nia so cjal ne.

Po woj nie w dzi siej szym miej scu
sta nął pię tro wy bu dy nek pro jek tu inż.
Ze no na Re mie go. W le cie od by wa ły się
w nim ko lo nie dla dzie ci pra cow ni ków
Cen tra li Ryb nej z War sza wy i dro go -
wców ze Ślą ska. W 1969 r. obok po -
wstał Dom Na uczy cie la, czy li blok ze
słu żbo wy mi miesz ka nia mi. Dzi siaj są
już spry wa ty zo wa ne, miesz ka
w nich 6 ro dzin eme ry to wa nych
i czyn nych na uczy cie li. Nie du żą sa lę

Stara...
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gim na stycz ną wznie sio no w 1972 r.
W 1987 r. dy rek to rem SzP zo stał Bo -
gu sław Łat ka. Szko łę roz bu do wa no
w la tach 1988-92, kie dy przy by ły sa le
lek cyj ne i świe tli co -ja dal nia. 

Bez i mien ne ze spo ły
Z chwi lą utwo rze nia gim na zjów,

przez dwa la ta w pod sta wów ce gnieź -
dzi ły się dwie szko ły – na uka od by wa -
ła się na dwie zmia ny. W ro ku
szkol nym 1999/2000 do gim na zjum
cho dzi ło 98 uczniów, a na szcze blu
pod sta wo wym uczy ło się 298 dzie ci.
Dla po rów na nia – w mi nio nym ro ku
szkol nym od po wied nie licz by wy no si -
ły: gim na zjum – 208, SzP – 167
(w tym 22 w ze rów ce).

Do bu do wa ne do SzP gim na zjum
od da no w dwóch eta pach: w 2002 r.
– 7 sal lek cyj nych plus szat nia,
a w 2007 r. – 3 sa le lek cyj ne, pra cow -

nie fi zy ko che micz na, in for ma tycz -
na i ję zy ko wa oraz świe tli co -ja dal nia.
Dyr. Ze spo łu Szkół Bo gu sław Łat ka
kon cy lia cyj nie mó wi, że przy da ły by
się oczy wi ście na stęp ne in we sty cje,
ale te raz trze ba ustą pić in nym szko -
łom w gmi nie, któ re ze swo imi po trze -
ba mi wstrzy my wa ły się, cier pli wie
cze ka jąc na ukoń cze nie gim na zjum
w Ja zow sku.

Ob wód SzP oprócz Ja zow ska obej -
mu je Ła zy Brzyń skie oraz czę ści Obi -
dzy i Brzy ny; w przy pad ku gim na zjum
do cho dzi jesz cze mło dzież z Kad czy.
Ci, co mu szą, do je żdża ją gim bu sem,
któ ry pod sta wia zwy cięz ca prze tar gu
– pry wat na fir ma trans por to wa Sła -
wo mi ra Pie trusz ki z Ja zow ska.

Bi blio te ka szkol na li czy po nad 5 tys.
ksią żek, po nad to znaj du je się w niej
czy tel nia cza so pism oraz sal ka mul ti -
me dial na z do stę pem do in ter ne tu. Bi -

blio te kar ka Ja ni na Ko za pro wa dzi ta -
kże kół ko pla stycz ne – pra ca mi je go
uczest ni ków bi blio te ka jest ude ko ro -
wa na. W szko le dzia ła ją ta kże chór, ze -
spół ta necz ny i gru pa che er le ade rek.
Wszyst ko bez i mien ne, tak sa mo jak
Ze spół Szkół, któ ry nie ma pa tro na ja -
ko ca łość ani je go pla ców ki skła do we
z osob na. Na tym tle wy ró żnia się tyl -
ko kół ko te atral ne Baj du rek.

Ka rie ry bli żej i da lej
W nie daw nych la tach ab sol wen ta -

mi, ja kim szczy ci się szko ła w Ja zow -
sku są Wła dy sław Li zoń, o któ rym
pi sze my osob no oraz uro dzo ny w 1941
r. Sta ni sław Stec, od 1993 r. po seł SLD
z Wiel ko pol ski, a w la tach 2001-2005
wi ce mi ni ster fi nan sów w rzą dzie
Lesz ka Mil le ra. Trze ba ta kże wy mie -
nić 18-let nią bie gacz kę Ka ta rzy nę Du -

Ze spół Szkół

Kla sa lau re atów

Bo gu sław ŁAT KA

(ur. 1961) – od 1999 r. dy rek tor Ze spo łu
Szkół w Ja zow sku. Po cho dzi z Kad czy. Ab sol -
went LO w Sta rym Są czu, kie run ku na uczy -
ciel skie go na AWF w Kra ko wie i za rzą dza nia
oświa tą w PWSZ w No wym Są czu. Szko ła
w Ja zow sku jest je go pierw szym i je dy nym
miej scem pra cy, za czy nał w 1984 r. w pod -
sta wów ce od pro wa dze nia lek cji wf, mu zy ki
(kie ro wał na wet szkol nym chó rem Ka mer -
ton) i przy spo so bie nia obron ne go. Już
w 1987 r. zo stał dy rek to rem SzP. Na dal pro -
wa dzi lek cje wf. W młod szych la tach był lek -
ko atle tą, upra wiał sprin ty w klu bie MKS
No wy Sącz. Hob by – węd kar stwo: 2-krot ny
mistrz Ko ła Pol skie go Związ ku Węd kar skie -
go w Łąc ku, naj więk sze tro feum – 87-cen -
ty me tro wa gło wa ci ca zło wio naw Du naj cu
w Wietrz ni cach.

Da nu ta CZAJ KA 
Od 1998 r. wi ce dy rek tor SzP w Ja zow sku,
a od 1999 r. wi ce dy rek tor Ze spo łu Szkół. Po -
cho dzi z Ja zow ska. Ab sol went ka I LO w No -
wym Są czu, Eks pe ry men tal ne go Stu dium
Pe da go gi ki Przed szkol nej w Tar no wie, na -
ucza nia zin te gro wa ne go na WSP w Kra ko wie
i za rzą dza nia oświa tą w PWSZ w No wym Są -
czu. Przez 3 la ta pra co wa ła w SzP w Obi dzy,
a po tem już tyl ko w Ja zow sku. Zaj mu je się
kształ ce niem zin te gro wa nym.

... i nowa szkoła w Jazowsku
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lak, któ ra w Ja zow sku ukoń czy ła za -
rów no SzP, jak i Gim na zjum, a obec -
nie znaj du je się w pol skiej czo łów ce
lek ko atle tycz nej wśród ju nio rów, zaś
w 2010 r. star to wa ła w bie gu
na 2000 m z prze szko da mi na I Igrzy -
skach Olim pij skich Mło dzie ży w Sin -
ga pu rze. Ta len tem siat kar skim jest
na to miast Ma te usz Ki kli ca.

W ostat nich la tach w olim pia dach
przed mio to wych za bły snę li m.in. Kin -
ga Li zoń (wy ró żnie nie w ogól no pol skim
fi na le Kon kur su Eko lo gicz ne go Eko -
-Pla ne ta), Ju sty na Ma jer ska (zwy cię -
stwa w Ma ło pol skim Kon kur sie
In ter dy scy pli nar nym WW -Wiem Wię -
cej i Ma ło pol skim Kon kur sie Hi sto rycz -
nym), Mo ni ka To karz (lau re at ka

Ma ło pol skie go Kon kur su Po lo ni stycz -
ne go), Ma te usz Bie ryt (lau re at Ogól no -
pol skie go Fe sti wa lu Pio sen ki), Bar tosz
Ce bu la (zwy cię stwo w Ma ło pol skim
Kon kur sie Bi blij nym i lau re at Kon kur -
su Hi sto rycz ne go), To masz Ce bu la
(dwu krot ny lau re at kon kur su Lo sy Żoł -
nie rza i Dzie je Orę ża Pol skie go,
na szcze blu cen tral nym wy wal czył 5.

SZKO ŁA POD STA WO WA
Ma ria Lesz ko – kształ ce nie zin te gro wa ne
Ma ria Krze szow ska – ma te ma ty ka, LOP i PCK
Bo że na Raj czak – re li gia
Mi ro sła wa Po to czek – j. pol ski, ga zet ka szkol na„Ba ka łarz”
Ja ni naKo za – bi blio te ka
An na Wnęk – kształ ce nie zin te gro wa ne
Jo lan ta Py tel – kształ ce nie zin te gro wa ne
Krzysz tof Du da – kształ ce nie zin te gro wa ne
Wan da Ta lar czyk – kształ ce nie zin te gro wa ne
ks. An drzej Chmie larz – re li gia
Ma riusz Go dek – j. pol ski i an giel ski
Bar ba ra Świe chow ska – od dział przed szkol ny
Ma rze na Boch niarz – j. an giel ski

GIM NA ZJUM
Ce za ry Ła nik – hi sto ria
Te re sa Li gas – ma te ma ty ka
Mi ro sław Hej mej – sztu ka (mu zy ka i pla sty ka)
Mał go rza ta Żu cho wicz– fi zy ka i ma te ma ty ka, opie kun ka spół -
dziel ni uczniow skiej, któ ra pro wa dzi skle pik szkol ny
Ra fał Ko zieł – che mia
Kry sty naSe jud – bio lo gia, PCK i LOP

Ta de usz Bu gań ski– wf
Ma riusz Adam czyk – wf
Jo an naWnęk – geo gra fia
Sta ni sła wa Za rę ba– tech ni ka
Edy ta My sior – j. pol ski
Mał go rza ta Bo ber – j. an giel ski
Mag da le naJa siur kow ska – j. pol ski
Ro za lia Groń ska – j. pol ski
Mi ro sła wa Ła nik – hi sto ria
Elżbie ta Ka li ciń ska – j. pol ski, ga zet ka szkol na„Grat ka”
Ma rze na Boch niarz – j. an giel ski
ks. Zyg munt Ogó rek – re li gia
Ra fał Ga ły sa– in for ma ty ka, szkol na stro na in ter ne to wa
Agniesz ka Pał ka – świe tli ca
Re na ta Pla ta – ma te ma ty ka
Bo gu sła wa Ma tu sie wicz -Fa ron – pe da gog szkol ny, ga zet ka „Ba ka łarz”
Ce li naŚwie boc ka – j. nie miec ki, opie kun sa mo rzą du uczniow skie go
Krzysz tof Adam czyk – wf
Gra ży na Groń ska – wf
Ka ro li naCzaj ka – j. an giel ski
Se kre tar ka mi są Mi cha li naTo ma szek i Ma rze na Ma jer ska. Wśród
pra cow ni ków ob słu gi jest Ja nusz Po par da, z za mi ło wa nia węd karz,
na wet z więk szy mi osią gnię cia mi ry bo łów czy mi od dy rek to ra.

Gro no pe da go gicz ne w ro ku szkol nym 2010/2011

Dy rek tor Bo gu sław Łat ka Wi ce dy rek tor ka Da nu ta Czaj ka Świe tli czan ka Agniesz ka Gla piń ska
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miej sce w kra ju). Zaś fi na li sta mi eta -
pów wo je wódz kich by li m.in. Agniesz -
ka Biel (bio lo gia), Agniesz ka Bu gaj ska
(hi sto ria), Pau li na Ce bu la (j. pol ski),
Ka ro li na Gaw lik (hi sto ria), Ewe li na Ki -
kli ca (j. pol ski), Mał go rza ta Ki kli ca
(bio lo gia), Te re sa Ki kli ca (bio lo gia i j.
pol ski), Jo an na Ko zień ska (dwu krot nie
z j. pol skie go), Aga ta Ła bu da (j. pol ski),
An na Stec (j. pol ski), Ka mil Ba sta (hi -
sto ria), Ma te usz Groń ski (Lo sy Żoł nie -
rza i Dzie je Orę ża) i Da riusz
Szwar kow ski (hi sto ria). Do Sej mu
Dzie ci i Mło dzie ży wy bra no Ka ta rzy nę
Czaj kę, Ka ta rzy nę Jur kow ską, Ewe li -
nę Ki kli cę, Jo an nę Ko zień ską i Ane tę
Ko zik.

Sa mo rząd uczniow ski
w Gim na zjum
Prze wod ni czą ca – Ka ta rzy na Szcze pa niak, za -
stęp ca – Adam Po łą carz, skarb nik – Mał go rza -
ta Ma dziar, se kre tarz – Da niel Li zoń.

Sa mo rząd uczniow ski
w Szkole Podstawowej
Prze wod ni czą cy – Ja kub Świe boc ki, za stęp ca
– Mag da le naLi zoń, skarb nik – Mag da le naMa -
tu sie wicz, se kre tarz – Do mi ni ka Ma jer ska.

Ra da ro dzi ców
Prze wod ni czą ca – Mał go rza ta Ko zik, za -
stęp czy ni – Gra ży na Ko zień ska, se kre tarz
– An na Dut ka, skarb nik – Mag da le naDu da,
człon ki ni – Ja ni naPo to niec.

Bi blio te kar ka szkol na Ja ni naKo -
za z uczen ni cą -czy tel nicz ką Do mi -
ni ką Król z Ja zow ska

Od ro ku w Ja zow sku dzia ła świe -
tli ca, pod le ga ją ca gmin ne mu Ze -
spo ło wi Świe tlic Śro do wi sko wych
w Łąc ku. Wy po sa żo no ją w roz -
ryw ki świe tli co we i sto li ko we ty -
pu stół ping pon go wy, pił ka rzy ki
czy gry plan szo we. W sza chach
re pre zen ta cja świe tli cy wy stą pi ła
w tur nie ju w Łąc ku. Ist nie je mo -
żli wość ko rzy sta nia z Or li ka, od -
da ne go w 2009 r. w obec no ści
ów cze sne go mi ni stra spor tu Mi -
ro sła wa Drze wiec kie go. Urzą dza
się na nim kon ku ren cje spor to we,
a dzie ci i mło dzież wprost uwiel -
bia ją ry wa li zo wać. W ra mach
unij nych pro gra mów ty pu Wspar -
cie Ob sza rów Wiej skich są fun du -
sze na kon kur sy pla stycz ne
(sztucz ne bu kie ty, ma lo wa nie
na szkle, le pie nie z pla ste li ny).
Na gro dy w kon kur sach pla stycz -
nych czy spor to wych są rze czo -
we, np. sprzęt spor to wy. 

Jak ktoś się uprze, to po za mknię -
ciu świe tli cy szkol nej mo że tu przyjść
i od ra biać lek cje. Tym bar dziej, że
znaj du ją się tu kom pu te ry z do stę pem
do in ter ne tu, z któ re go ścią gać mo żna
go to we ścią gi. Z oka zji ta kich świąt

jak Dzień Dziec ka fun do wa ne są po -
czę stun ki. Po pu lar no ścią cie szy się
ka ra oke. Dzie ci za in spi ro wa ne ist nie -
niem szkol ne go ze spo łu ta necz ne go
ćwi czą tań ce rów nież w świe tli cy. 

Ideą przy świe ca ją cą łąc kie mu Ze -
spo ło wi Świe tlic Śro do wi sko wych jest
cel opie kuń czo -wy cho waw czy po przez
za ofe ro wa nie mło dzie ży mo żli wo ści
spę dze nia wol ne go cza su. Świe tli ca
śro do wi sko wa czyn na jest we wszyst -
kie dni po wsze dnie w godz. 14-20.
Sta łych by wal ców jest ok. 20, wię cej
na le ży spo dzie wać się w wa ka cje.
Prze wi dzia ne są wy ciecz ki.

Pa nią świe tli co wą jest Kin ga Opie -
le wicz, ro do wi ta ja zowsz czan ka, ab -
sol went ka Li ceum Me dycz ne go
w No wym Tar gu, Stu dium Fi zjo te ra -
pii w Rab ce oraz za ocz nych stu diów
ma gi ster skich z an dra go gi ki spe cjal -
nej (re ha bi li ta cja spo łecz na i za wo do -
wa osób nie peł no spraw nych)
na Aka de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej
w War sza wie. Wcze śniej pra co wa ła
w sa na to rium Ko ro na w Mu szy nie
i 20. Woj sko wym Szpi ta lu Uzdro wi -
sko wym w Kry ni cy -Zdro ju. Z ra cji
kwa li fi ka cji ofe ru je w świe tli cy gim na -
sty kę. Sa ma pro po nu je za ję cia, ale też
od po wia da na ini cja ty wy mło dzie ży.

Re ha bi li ta cja w świe tli cy
Świe tli czan ka Kin ga Opie le wicz
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Uczy i zbli ża
Od 1983 r. bi blio te kar ką w Ja zow -
sku by ła Gra ży na Sło wik. To jej
miej sco wa bi blio te ka za wdzię cza
gros księ go zbio ru, li czą ce go pra -
wie 11,5 tys. po zy cji oraz np. ta kie
oto mot to przy bi te do pó łek:
„Czy ta nie uczy, czy ta nie zbli ża”.
Na to miast od ro ku w ja zow skiej fi -
lii Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Łąc ku pra cu je Ma ria Naj duch.
Przed jej przyj ściem aku rat dwu -
po ko jo wa bi blio te ka prze szła re -
mont i jest ja sno oświe tlo na.

Ma ria Naj duch miesz ka w Za go rzy -
nie, ukoń czy ła LO w Łąc ku, pra co wa -
ła ja ko go niec w Urzę dzie Gmi ny
w Łąc ku, a po nie waż lu bi ła czy tać, wy -
star to wa ła w kon kur sie na bi blio te kar -
kę do Ja zow ska. Od by ła od po wied nie
prze szko le nie. Ka ta log na ra zie jest
fisz ko wy, ale bi blio te kar kę cze ka wy ko -
na nie cy fro we go. Urzą dza spo tka nia
czy tel ni cze, np. o Ku bu siu Pu chat ku
na Dzień Dziec ka.

Obie bi blio te kar ki, po przed nia
i obec na, na le żą do swo jej bi blio te ki,
ma ją w niej kar ty bi blio tecz ne i są ak -
tyw ny mi czy tel nicz ka mi.

Bi blio te kar ka Ma ria Naj duch wśród
księ go zbio ru

Pu blicz ne przed szko le ist nie je
w Ja zow sku od pół wie cza w tym
sa mym miej scu, w przed wo jen -
nym bu dyn ku, w któ rym kie dyś
miesz ka ła śred nia ka dra kie row -
ni cza za kła dów, na le żą cych
do miej sco we go dzie dzi ca (wię cej
o tym w tek ście o wsi). Obec nie
na zy wa się Przed szko le Sa mo rzą -
do we.

Pa ra dok sem jest, że dla naj młod -
szych oby wa te li wsi prze zna czo no je -
den z naj star szych obiek tów, tro chę
już przy cia sny. Dy rek tor ka Mi ro sła -
wa Pu ław ska od kie dy tyl ko ob ję ła to
sta no wi sko, czy li od 1992 r., ko re -
spon du je w spra wie no wej sie dzi by ze
wszyst ki mi na stę pu ją cy mi po so bie
wła dza mi. 

Na na stęp ny rok 2011/12 za pi sa ło
się jed nak nie co mniej niż 45 przed -
szko la ków, ja kie cho dzi ły w se zo -
nie 2010/11. Na wet mi mo te go, iż
wła śnie od wrze śnia 2011 r. wcho dzi
w ży cie re for ma, obej mu ją ca obo wiąz -
kiem przed szkol nym wszyst kie 5-lat -
ki. W wie lu przy pad kach zmu szo ne
do te go ad mi ni stra cyj nie 5-lat ki za -
bio rą za pew ne miej sca w przed szko -
lach 3- i 4-lat kom.

W dwóch od dzia łach owe 45 dzie -
cia ków znaj do wa ło opie kę czte rech
wy cho waw czyń: Bar ba ry Za rem by,
Ma rii Ol szak, An ny Gro ma li i An ny
Mu szyń skiej. Do dat ko wo dzię ki pro -
jek to wi unij ne mu Ka pi tał Ludz ki
od 2 lat od by wa ły się bez płat ne dla
dzie ci za ję cia do dat ko we: ryt mi ka
pro wa dzo na przez Ma rze nę Pi ku łę,
gim na sty ka ko rek cyj na – Krzysz tof
Adam czyk, j. an giel ski – Mag da le -

na Ada mek. Po nad to przed szko la ki
znaj do wa ły się pod opie ką lo go pe dy
(Mo ni ka Ma jer ska) i psy cho lo ga
(Elżbie ta Rzoń ca). Do dat ko wo ro dzi -
ce opła ca li dla dzie ci kurs tań ca.

Przed szko le cho dzą ce

Pa sa że ro wie ra zem z wy cho waw czy nia mi (dyr. Mi ro sła wa Pu ław ska
trze cia z le wej) cze ka ją na od jazd po cią gu.

Przedszkolaki dostają trzy
posiłki dziennie (śniadanie,
obiad, podwieczorek) oraz
dodatkowo z projektu
„Witaminom – tak!” jabłka
uprawiane w macierzystej
gminie Łącko. 
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Przed szko le po sia da no wo cze sny
sprzęt, za rów no edu ka cyj ny, jak i za -
baw ki, a du mą dy rek tor ki jest bo ga to
wy po sa żo ny plac za baw. Pla ców ka ma
pro fil przy rod ni czo -eko lo gicz ny, bo
prze cież znaj du je się w cen trum prze -
pięk ne go oto cze nia: gó ry, la sy, Du na -
jec, łą ki, po la upraw ne, na wet sta wy
z ry ba mi, cza pla mi i ża ba mi. Zwie dza -
jąc oko li ce i oma wia jąc te atrak cje,
dzie ci przy oka zji uczą się czy ta nia, pi -
sa nia i li cze nia. Zde cy do wa nie jest to
– jak okre śla dyr. Pu ław ska – „przed -
szko le cho dzą ce”, wy ciecz ko we.

Przed szko la ki do sta ją trzy po sił ki
dzien nie (śnia da nie, obiad, pod wie czo -
rek) oraz do dat ko wo z pro jek tu „Wi ta -
mi nom – tak!” jabł ka upra wia ne
w ma cie rzy stej gmi nie Łąc ko. Przy go -
to wa niem i roz daw nic twem zaj mu ją
się ku char ki Kry sty na Ma jer ska i Jo -
an na Gro ma la oraz in ten dent ka Da -
nu ta To karz. Nad ca ło ścią czu wa
woź na Kry sty na Wie lo sik.

A po tem ma my py ta ją: – Skąd ty
masz ty le pia sku we wło sach?

Na ta bli cy w ko ście le znaj du je się
za rys hi sto rii miej sco wej pa ra fii.
Po da ne jest, że księ gi pa ra fial ne
za wie ra ją in for ma cję o ist nie niu
ko ścio ła w Ja zow sku już w 1225 r.
Po noć miał po wstać z fun da cji ry -
cer skiej. Nie jest to po par te żad -
ny mi świa dec twa mi. 

Pierw sza wzmian ka w źró dłach hi -
sto rycz nych, świad czą ca o ist nie niu
pa ra fii i za pew ne ko ścio ła po cho dzi
z 1310 r. Pierw szym – lub jed nym
z pierw szych – pro bosz czem był nie -
ja ki Waw rzy niec. Na pew no księ gi
die ce zji kra kow skiej wy mie nia ją ko -
ściół w 1440 r. Pła co no wte dy z Ja -
zow ska świę to pie trze, zaś ple ba no wi
dzie się ci nę. Kie dy np. kmieć bił świ -
nia ka, to obo wią za ny był od da wać
pro bosz czo wi pod gar dle. 

Nie wia do mo, gdzie stał (po da wa -
no tyl ko, że na wy so kiej ska le) i co się
sta ło z wcze śniej szym, za pew ne
drew nia nym ko ścio łem. W 1665 r.
w miej scu ak tu al ne go sta ła już drew -
nia na ka pli ca. W 1678 r. wy mie nia
się dzwon ni cę. Obec ny, ka mien ny pw.
Na ro dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan -
ny po wstał w la tach 1705-26 sta ra -
niem pro bosz czów Owsiń skich
– Ja na i Sta ni sła wa. W 1740 r. na stą -
pi ła kon se kra cja, a udzie lił jej bi skup
kra kow ski Mi chał Ku nic ki. Do dzi siaj
w pa ra fii prze cho wy wa ny jest ten na -
pi sa ny po ła ci nie akt z przy wie szo ną
pie czę cią la ko wą, już nie czy tel ną. 

Kro ni ka rze
Owsiń scy to ja zowsz cza nie, po cho -

dzą cy z chłop skie go ro du Owsian ków,
wśród któ rych by ło pa ru wój tów gro -
ma dy. Sta ni sław był bra tan kiem Ja -
na (star sze źró dła na zy wa ją go
„sy now cem”), je den na stał na pro bo -

Ks. Stanisław Czernecki

(ur. 1947) – po cho dzi z Cie nia wy. Ab sol -
went I LO i Stu dium Na uczy ciel skie go
w No wym Są czu, przez rok pra co wał
w szko le w Myst ko wie, a do pie ro po tem
wstą pił do Wy ższe go Se mi na rium Du chow -
ne go w Tar no wie, wy świę co ny w 1975 r.
przez bi sku pa tar now skie go Je rze go Able -
wi cza. Za ocz ne stu dia ma gi ster skie na KUL
w Lu bli nie. Pa ra fie: MB Fa tim skiej w Tar no -
wie, św. Ma te usza w Miel cu, Li ma no wa -
-Sow li ny, pro boszcz w Gó rze Rop czyc kiej,
a w la tach 1991-2011 w Ja zow sku.

Go tyk, ba rok
i re ne sans

Ks. pro boszcz Sta ni sław Czer nec ki
pre zen tu je akt kon se kra cji z 1740 r.

By wal cy świe tli cy ko rzy sta ją 
z te go Or li ka
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stwo po dru gim – dy na stia ka płań ska.
Jan wy kształ cił się na Aka de mii Kra -
kow skiej, co dla chłop skie go sy na, da -
li bóg, nie by ło wte dy czymś ła twym.
Wy świę co no go w 1690 r., po czym zo -
stał wi ka rym w ro dzin nej wsi
przy pro bosz czu ks. An drze ju Mu szal -
skim, a 6 lat póź niej, po je go śmier ci,
awan so wał na pro bosz cza i był nim 31
lat. Je go bra ta nek naj pierw był wi ka -

rym przy stry ju. Ukoń czył bu do wę ko -
ścio ła, pro bosz czem był 19 lat, a był by
dłu żej, gdy by nie uto nął, prze je żdża -
jąc kon no przez w ez bra ną rze kę
Ochot ni cę (w kro ni ce naj pierw fi gu ro -
wa ła na zwa Obi dza, ale ją prze kre ślo -
no). O lo sie ko nia nie wspo mnia no… 

Za cza sów ks. Ja na roz po czę to bu -
do wę ko ścio ła, ale nie z te go on naj bar -
dziej za sły nął. Otóż w 1700 r. za czął
pro wa dzić po ła ci nie i po pol sku me -
try kę pa ra fial ną z kro ni ką, lecz ko rzy -
sta jąc z pa mię ci swo jej i za pew ne
cu dzej, po czy nił za pi sy aż od 1662 r.
Na we wnętrz nej stro nie okład ki znaj -
du je się spis za ty tu ło wa ny „Fun dusz
in wen tarz ple bań ski”. Nie ste ty, nie
jest da to wa ny, ale wy ni ka z te go, że
któ ryś z wcze snych pro bosz czów, mo -
że sam ks. Jan Ow siń ski, obej mu jąc
pro bo stwo za stał po po przed ni ku
m.in. 3 ko nie od 6 do 8 lat, 6 krów doj -
nych, 6 wo łów (3 wiel kie i 3 cie lę ta
rocz nia ki), psze ni cy 3 i ¼ kor ca, ży -
ta 10 kor ców, jęcz mie nia (po łow ni ka,
czy li pół na pół z owsem) 9 kor ców,
owsa 22 kor ce, dro biu 10 sztuk, wia -
dra 4, si kaw ki ręcz ne 6 (spróch nia -
łe), 2 płu gi, 3 jarz ma dla wo łów, je den
ko cioł itd.

Jesz cze za po wo jen ne go pro bosz cza
Ja na No wiń skie go go spo dar ka hu la ła:
ok. 20 ha w Ja zow sku i Obi dzy, 12
krów. Jak w 1991 r. przy cho dził obec -
ny pro boszcz ks. Sta ni sław Czer nec ki,
to do go spo dar stwa na le ża ła kro wa.
Do dziś wła sno ścią pa ra fii są 4 ha zie -
mi, ale pro boszcz jej nie upra wia, lecz
wy dzie rża wił. 

Dra pa nie Mat ki Bo skiej
Ko ściół jest póź no ba ro ko wy, ale oł -

tarz był w nim star szy – re ne san so wy,
po cho dzą cy chy ba jesz cze z drew nia -
ne go po przed ni ka. Z te go kie dyś głów -
ne go oł ta rza zro bio no bocz ny.

Ra da dusz pa ster ska

Prze wod ni czą cy – ks. pro boszcz Sta ni sław
Czer nec ki, wi ce prze wod ni czą cy – Jó zef Go -
lon ka, se kre tarz – Ma ria Łat ka (Ca ri tas) oraz
Alek san dra Groń ska, Zo fia Pie trusz ka, Ma ria
Sło wik, Woj ciech Biel (ko ściel ny z Ja zow -
ska), Zbi gniew Chro now ski, Sta ni sław Du da
(or ga ni sta), Jan Heb da (gra barz), Ta de usz
Ma dziar, Fran ci szek Ma jer ski, Sta ni sław Saj -
dak i Je rzy Stec.

Ka pli ca na cmen ta rzu z kryp ta mi
pro bosz czów ks. Jó ze fa Wa le nia
i ks. Ja na No wiń skie go

Wnę trze ko ścio ła

Za cza sów ks. Ja na roz po czę to
bu do wę ko ścio ła, ale nie z te -
go on naj bar dziej za sły nął.
Otóż w 1700 r. za czął pro wa -
dzić po ła ci nie i po pol sku
me try kę pa ra fial ną z kro ni ką,
lecz ko rzy sta jąc z pa mię ci
swo jej i za pew ne cu dzej, po -
czy nił za pi sy aż od 1662 r. 
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W środ ku znaj du je się spo ro za byt ków
z wie ków XVII i XVIII. 

Ob raz Mat ki Bo skiej Ja zow skiej
w 1965 r. po wę dro wał do re no wa cji.
War szaw ski kon ser wa tor Ka rol Dą -
brow ski na pi sał, że owa Mat ka Bo ska
z Dzie ciąt kiem jest w ty pie bi zan tyj -
skim, póź no go tyc kim. Pra wie iden -
tycz na z ob ra zem znaj du ją cym się
w Woj ko wi cach na Ślą sku. Po dob ny
z miej sco wo ści Do udle by w ów cze snej
Cze cho sło wa cji da to wa ny jest na 1440
r., za tem ja zow ski też za pew ne po cho -
dzi z XV w. Kon ser wa cja usu nę ła po -
wód, z ja kie go MB Ja zow ska
zwa na by ła ta kże Szka plerz ną, gdyż
zdra pa ła póź niej sze do ma lo wa nia.

Kie dyś by ły dwa dzwo ny: więk szy
z 1629 r., wa żą cy 4 cet na ry (1 cet nar
– ok. 50 kg), o dźwię ku „d”; mniej szy
z 1651 r., wa żą cy 1,4 cet na ra, wy da ją -
cy ton „b”. Hi sto ria mil czy, co się sta ło
z więk szym, po dob no któ ryś na jeźdź -
ca prze to pił go na ar ma ty. W 1902 r.
wcią gnię to dwa no we: 107-ki lo gra mo -
wy „f” i 373-ki lo wy „b”. W 1916 r. za -
re kwi ro wa ło je w oj sko. Obec nie są
trzy: 700-ki lo gra mo wa Ma ry ja, 420-

ki lo wy Jan i 220-ki lo wy Piotr, od la ne
w 1966 r. w lu dwi sar ni Fel czyń skich
w Prze my ślu. Zaś dzw on z 1651 r.
miał zo stać prze ka za ny do Obi dzy. 

Ks. Ma ciej Ma ry niar czyk, ta kże
dzie kan de ka na tu łąc kie go i pra łat Oj -
ca św., któ ry był ja zow skim pro bosz -
czem na prze ło mie wie ków XIX i XX,
roz bu do wał jed no na wo wy ko ściół
o bocz ną ka pli cę. Je den z je go na stęp -
ców, ks. Jan No wiń ski, wzniósł w 1898
r. ce gla ną ple ba nię, ale dzi siaj księ ża
ko rzy sta ją z no wej z 1986 r. Suk ce -
syw nie roz bie ra no sta re za bu do wa nia:
w 1965 r. drew nia ną wo zow nię z 1890
r., w 1967 r. drew nia ny spi chlerz
z 1825 r., a ce gla ną ple ba nię w 2008 r. 

Pa ra fia jest licz na – ok. 3600 wier -
nych, dla te go ks. Czer nec ki ma do po -
mo cy dwóch wi ka riu szy. Obec nie są
ni mi ks. Zyg munt Ogó rek po cho dzą cy
z pa ra fii Na wo jo wa i ks. An drzej
Chmie larz z par. Bo rek k/Boch ni.
Od 1581 r. pa ra fia oprócz Ja zow ska
obej mo wa ła ta kże Gru szów, od 1728 r.
Brzy nę, Ła zy i Obi dzę, a od 1824 r.
– Kad czę. Obi dza od dzie li ła się
w 1982 r. Pro boszcz ks. No wiń ski był

dru gim miesz kań cem Ja zow ska, któ -
ry ku pił so bie sa mo chód – w 1967 r.
za sta vę pro duk cji ju go sło wiań skiej
(pierw szy był dr K a rol Kop czak

i NRD -owskie au to P -70, czy li pro to -
pla sta tra ban ta).

Or ga ny są pisz czał ko we, a gra
na nich Sta ni sław Du da z Wo li. W ko -
ście le znaj du ją się ta kże współ cze sne
ma lo wi dła – wy szły spod pędz la zmar -
łe go w 2010 r. ama to ra Jó ze fa Niem ca
z Kad czy. Na pod da szu ży ją nie to pe rze.

ple ban Waw rzy niec 13101

ple ban Woj ciech 13261

ple ban Mar cin z Ja ro sła wia15291

1565-1605 nie ka to li cy (pro te stan ci), w tym żo na ty ka płan 
Ada mus2 Kna pik 16053

Ada mus Te xto ris z Przy szo wej 1617
Ni co laus Jant ko wicz 1639
Ni co laus Ku row ski 1650
Jo an nes Fa bro wicz 1662
Ale xan der Ro jew ski1670
An dre as Mu szal ski z Ja zow ska 1671, zm. 1696
Jo an nes Owsiń ski ur. 1667, pro boszcz w la tach 1696-1727
Sta ni slaus Owsiń ski 1727
Geo r gius Do brzań ski 17464

Ja co bus No wak 1759
Jo an nes Kro kow ski 1782
ks. pi jar Wik tor Sta ni sław Gra bo wiec ki ur. 1721, pro boszcz w la -
tach 17825-88, zm. 1807 w Li ma no wej
ks. Jó zef Ko ziel ski ur. 1744, pro boszcz 1788-98
ks. Ma te usz6 Kop czyń ski ur. 1766, pro boszcz 1798-1820, zm. 1829
ks. Jan Hi la ry Ber dy chow ski ur. 1785 w Sta rym Są czu, pro -
boszcz 1821-47
ks. An drzej Ka dłu bek ur. 1816 w No wej Wsi k/Kęt, pro boszcz 1847-87,
zm. 1891 w Sta rym Są czu, gdzie po cho wa ny

ks. Ma ciej Ma ry niar czyk ur. 1848 w Ci chem k/Za ko pa ne go, pro -
boszcz 1887-1934, po cho wa ny w Ja zow sku
ks. Ju lian Pi skorz ur. 1891 w Trzcia nie k/Boch ni, pro boszcz 1934-37,
po tem prof. se mi na rium du chow ne go w Tar no wie, zm. 1954 po cho -
wa ny w Tar no wie
ks. Jó zef Wa leń ur. 1889 w Gum ni skach, pro boszcz 1939-62, po cho -
wa ny w Ja zow sku
ks. Jan No wiń ski (wł. J. Ko za) ur. 1923 w Biel czy, pro boszcz 1962-87,
po cho wa ny w Ja zow sku
ks. Eu ge niusz Re gu ła, ur. 1938 w Wie lo po lu Skrzyń skim, pro -
boszcz 1987-1991, prze nie sio ny do Gó ry Rop czyc kiej
ks. Sta ni sław Czer nec ki pro boszcz 1991-2011

1 da ta po ja wie nia się w źró dłach pi sa nych
2 w kro ni ce księ ży Owsiń skich imio na po da wa ne są w brzmie niu ła ciń skim
3 rok ob ję cia pro bo stwa, do ty czy to ta kże wszyst kich na stęp nych księ ży
4 ks. Je rzy Do brzań ski (we współ cze snych źró dłach ko ściel nych – Do -
brzyń ski) nie miesz kał w Ja zow sku, lecz za rzą dzał pa ra fią przez tzw.
ko men ta rzy: Fran cisz ka Le nar to wi cza, Sta ni sła wa Paw li ka i Ja na Ma -
jer skie go, któ ry tak jak Owsiń scy po cho dził z miej sco wej ro dzi ny
chłop skiej z fol war ku Ma jerz.
5 tak w kro ni ce, na to miast w źró dłach ko ściel nych pa da da ta 1784 r.
6 w kro ni ce pa ra fial nej – Mat tha eus, czy li Ma te usz, a nie Ma ciej jak
po da ją współ cze sne źró dła ko ściel ne

Pro bosz czo wie

Pa ra fia jest licz na – ok. 3600
wier nych, dla te go ks. Czer nec -
ki ma do po mo cy dwóch
wi ka riu szy. Obec nie są ni mi ks.
Zyg munt Ogó rek po cho dzą cy
z pa ra fii Na wo jo wa i ks. An -
drzej Chmie larz z par. Bo rek
k/Boch ni. 
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Ja zow skim ziom kiem, któ ry zro bił
naj więk szą ka rie rę na świe cie jest
Wła dy sław Li zoń. Wio sną br. zo -
stał pierw szym Po la kiem, któ re go
wy bra no do Izby Gmin, czy li par -
la men tu w Ka na dzie.

Ow szem, wcze śniej za sia da li już
w ka na dyj skim par la men cie de pu to -
wa ni pol skie go po cho dze nia, ale ża den
z nich – w od ró żnie niu do Li zo nia
– nie uro dził się w Pol sce. Jesz cze
w XIX w. człon kiem pierw sze go par la -
men tu Ka na dy był uczest nik Po wsta -
nia Li sto pa do we go Alek san der
Kier kow ski, ale on z ko lei wpraw dzie
uro dził się na zie miach pol skich, ale
ja ko oby wa tel pań stwa za bor cze go. 

Li zoń przy szedł na świat 27 czerw -
ca 1954 r. w szpi ta lu w No wym Są czu.
Je go oj ciec był li sto no szem. Cho dził
do szko ły pod sta wo wej w Ja zow sku
oraz do I LO w No wym Są czu (Grze -
gorz Ol szew ski w ksią żce „Ja zow sko”
po da je Tech ni kum Ko le jo we). W 1978
r. ukoń czył na AG -H w Kra ko wie stu -
dia z za kre su in ży nie rii gór ni czej. Po -
tem pra co wał w ko pal niach na Ślą sku,

a od 1983 r. peł nił sta no wi sko kie row -
ni cze w ka mie nio ło mie w Klę cza nach.
Miesz kał wte dy w No wym Są czu i był
człon kiem re gio nal ne go ze spo łu mu -
zycz no -ta necz ne go La chy. 

W 1986 r. ra zem z ro dzi ną wy emi -
gro wał do USA. W Chi ca go pra co wał
ja ko kie row nik tech nicz ny w fir mie
han dlu ją cej ma te ria ła mi skal ny mi
– In ter na tio nal Mar ble and Gra ni te

Sup ply. Osta tecz nie prze niósł się
w 1988 r. do To ron to, gdzie kon ty nu -
ował pra cę w zna nej już so bie bra nży,
w ko lej nej fir mie zaj mu ją cej się han -
dlem mar mu rem – TMT Mar ble Sup -
ply. Oby wa tel stwo ka na dyj skie
przy zna no mu w 1992 r. W 1999 r.
otwo rzył wła sne przed się bior stwo
– Go mark En ter pri ses, któ re zaj mo -
wa ło się pro jek to wa niem
i wy ko naw stwem ele men tów mar mu -
ro wych, gra ni to wych i w ogó le ka -
mien nych, ale po tem za czę ło
im por to wać i ser wi so wać ma szy ny
uży wa ne w bra nży ka mie niar skiej.

An ga żo wał się ta kże w dzia łal ność
spor to wą (czło nek Me adow wo od Ten -
nis Club w Mis sis sau ga), mu zycz ną
(czło nek chó ru Po lo nia Sin gers, czło -
nek i pre zes chó ru Har fa przy pa ra fii
św. Mak sy mi lia na Kol be w Mis sis sau -
ga) oraz do bro czyn ną (wi ce pre zes za -
rzą du ośrod ka dla osób s tar szych
o na zwie Wa wel Vil la Inc. w Mis sis -
sau ga). 

Za słu żył się spo łecz nie – m.in.
od zjaz du w Cal ga ry w 2006 r. do wy -
bo rów par la men tar nych w 2011 r. był
prze wod ni czą cym Kon gre su Po lo nii
Ka na dyj skiej. W tej ro li przy czy nił się
do znie sie nia przez K a na dę wiz dla
Po la ków. Wio sną 2008 r. w skła dzie
ofi cjal nej de le ga cji pań stwo wej to wa -
rzy szył pre mie ro wi Ka na dy Ste phe no -
wi Har pe ro wi w je go wi zy cie w Pol sce.
Zwie dzi li wte dy Kra ków oraz nie miec -
kie obo zy kon cen tra cyj ne i za gła dy
w Oświę ci miu i Brze zin ce.

Ja ko kan dy dat Par tii Kon ser wa -
tyw nej pre mie ra Har pe ra star to wał
z okrę gu Mis sis sau ga East -Co ok svil le
pod To ron to w pro win cji On ta rio,
okrę gu, któ ry do tąd był ma tecz ni kiem
Par tii Li be ral nej. Je go kam pa nia po -
le ga ła na tym, że do słow nie pu kał
od drzwi do drzwi i fra ter ni zo wał się
z elek to ra tem.

Od ok. 30 lat żo ną Li zo nia jest Mał -
go rza ta. Ma ją dwo je dzie ci – Mar ci -
na i Kin gę, któ re ob da rzy ły ich
wnu ka mi.

De pu to wa ny w Ka na dzie

Władyslaw Lizoń z premierami Polski i Kanady

Li zoń przy szedł na świat 27
czerw ca 1954 r. w szpi ta lu
w No wym Są czu. Je go oj ciec
był li sto no szem. Cho dził
do szko ły pod sta wo wej w Ja -
zow sku oraz do I LO w No wym
Są czu (Grze gorz Ol szew ski
w ksią żce „Ja zow sko” po da je
Tech ni kum Ko le jo we). 
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OSP w Ja zow sku li czy so bie 131
lat. Jej dzie je ła two od two rzyć, bo
spi sał je Jan Za rem ba, któ ry pre -
ze so wał dru hom przez 38 lat. Po -
nie waż jed nak spo rzą dzo ny przez
nie go in te re su ją cy ma szy no pis pt.
„Ju bi le usz100-le cia ist nie nia OSP
w Ja zow sku. 1880-1980” nie jest
po wszech nie do stęp ny, stre ści my
go po krót ce.

W ogó le to pre zes Za rem ba zo sta -
wił ta kże w rę ko pi sie szcze gó ło wą, 3-
to mo wą kro ni kę, ale nie bę dzie my się
na niej opie rać, bo jest zbyt dro bia zgo -
wa jak na na sze po trze by. Tu taj sku -
pi my się na wspo mnia nym wy cią gu,
ja ki ist nie je w ju bi le uszo wym ma szy -
no pi sie.

Ma szy no pis ju bi le uszo wy
Na po cząt ku au tor za zna cza: „Opra -

co wu jąc ten kró t ki za rys mo no gra fii
Ja zow ska i je go stra ża ków, za po zna -

łem się z kro ni ką dwor ską (jesz cze
w la tach przed wo jen nych), z hi sto rią
Związ ku Bo jow ni ków o Wol ność i De -
mo kra cję, kro ni ką pa ra fial ną i kro ni -
ką stra żac ką, a resz tę pa mię cio wo.
Prze pro wa dzi łem rów nież sze reg roz -
mów i wy wia dów z ludź mi naj star szy -
mi, by ły mi stra ża ka mi (…). Na ko niec
krót kie go wstę pu chciał bym przed sta -
wić wiersz o na szej wsi i stra ży:

Mo ja ro dzin na pięk na wio sko
Co chlub nie zwą cię Ja zow sko
Wy cho wy wa łaś do rod nych chło pa ków
Co no szą mun du ry stra ża ków
(…)
Pol sko, Oj czy zno coś nie zgi nę ła
Przed To bą stra ża cy chy lą czo ła
Bo ka żdy Po lak nam to przy zna
Że stra żac ka słu żba to: Oj czy zna!”.

Ko nie gna ły na dzwon
Po tem Za rem ba opi su je jak to rząd -

ca miej sco we go dwo ru An to ni Skąp ski

od no to wał, że w ma ju 1880 r. po żar
w tar ta ku Mi cha ła Ade ra zo stał uga -
szo ny do pie ro przez ule wę. Zdo pin go -
wa ny tym Mau ry cy Ader, syn
wła ści cie la i jed no cze śnie ofi cer ar ty -
le rii, w paź dzier ni ku 1880 r. za ło żył
Straż Ognio wą. Straż w Ja zow sku by -
ła jed ną z pierw szych na zie miach pol -
skich, a w oko li cy wy prze dzi ły ją tyl ko
No wy Sącz (1866), Gor li ce (1872), Li -
ma no wa i Sta ry Sącz (obie 1874) oraz
Msza na Dol na (1878). Ja zow ska po -
wsta ła na wet przed No wym Tar giem. 

Re kru to wa ła się z ro bot ni ków fa -
brycz nych, tar tacz nych i for na li dwor -
skich, a Mau ry cy mia no wał się
ko men dan tem. Utwo rzo no od dzia ły
to por ni ków, ko lum nę wod ną, czy li ob -
słu gę si kaw ki oraz słu żbę bez pie czeń -
stwa do ochro ny lud no ści i mie nia
w miej scu po ża ru. Pierw szy stan oso -
bo wy wy niósł 58 lu dzi. Że by ko lum -
na wod na mia ła z cze go lać, Ader
ku pił si kaw kę ręcz ną 4-ko ło wą, 2
becz ki, 4 dra bi ny, 5 bo sa ków, 20 wia -
der płó cien nych, 5 la tar ni i ha ki
do zdzie ra nia strzech. Na sie dzi bę od -
dał po miesz cze nie w ofi cy nie dwor -
skiej, a na jej szczy cie umie ścił dzwon
alar mo wy.

Do si kaw ki za przę ga no ko nie, któ -
re wy wo zi ły śmie ci z tar ta ku i fa bry -
ki. Tak się wy tre so wa ły, że na bi cie
dzwo nu sa me pę dzi ły pod sie dzi bę
stra ży, roz sy pu jąc po dro dze śmie ci,
któ re spa da ły z wo zu gdzie po pad nie.

Na po cząt ku XX w. mun du ry wyj -
ścio we by ły bia łe, heł my skó rza ne,
a ca ło ści pa rad ne go uni for mu do peł -
nia ły pa sy z to por ka mi.

Od pły nię cie re mi zy
Na czas I woj ny świa to wej ja zow -

skich dru hów Au stria cy wcie li li do 20.
puł ku in fan te rii (pie cho ty), któ ry wal -
czył na fron cie ro syj skim, 7. re gi men -
tu hu za rów w Ru mu nii oraz jak to
stra ża ków – do od dzia łu mio ta czy
ognia na fron cie wło skim.

An to ni Chru stek słu żył od 17. ro ku
ży cia, wal czył od 1915 r. do 1921 r.,
a więc za pew ne ta kże na woj nie z bol -
sze wi ka mi. Od zna czo no go Krzy żem
Wa lecz nych.

Po I woj nie Ade ro wie ku pi li stra ża -
kom zie lo ne mun du ry. Po dru giej stro -
nie Du naj ca wy bu do wa no re mi zę
drew nia ną z sa lą te atral ną i ga ra żem -

Ochot ni cza Straż Po żar na

Ła two pal ne
na ognio trwa łe

Wła dze (z pra wej – pre zes Krzysz tof Ku rze ja, z le wej – na czel nik Pa weł
Cię ci wa) ze sztan da rem, któ ry ma 51 lat
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-ma ga zy nem, zwa ną przez au to chto -
nów „bu dą fa jer mań ską” lub „fa jer bu -
dą”. Po wstał te atr stra żac ki, któ ry
da wał przed sta wie nia i ja seł ka re ży -
se ro wa ne przez kie row ni ka fa bry ki
i b. ko men dan ta OSP Jó ze fa Szczyp -
kę. 

Od 1930 r. pre ze sem OSP był Adam
Zel ni ker (Zel ni kier), któ ry póź niej
zmie nił na zwi sko na Ja zo wiec ki i pia -
sto wał tę god ność do wy bu chu II woj -
ny świa to wej. W tym okre sie po ja wi ła
się no wa si kaw ka, wóz, 40 m wę ży
tłocz nych i 2 trąb ki alar mo we.

W dniu od pu stu w 1934 r. na stą pi -
ła po wódź stu le cia. Wo da przy bra ła

tak szyb ko, że lu dzie le d wie ucie kli,
ma ło co uno sząc ze so bą. Żyw ność
zrzu ca no im z sa mo lo tów. Rze ka nio -
sła z gór ca łe do my, sły chać by ło la -
ment to ną cych (uto pił się wte dy m.in.
To masz Fi jas, ko men dant miej sco we -
go od dzia łu or ga ni za cji pa ra mi li tar nej
Strze lec). Za bra ła ta kże re mi zę ze
sprzę tem. Stra ża cy wpro wa dzi li się
do sta rej karcz my wy bu do wa nej jesz -
cze w cza sach – jak je okre śla kro ni -
karz Za rem ba – pańsz czyź nia nych

O oku pa cji nie miec kiej Za rem ba
na pi sał m. in.: „Oku pant wzmoc nił
straż po żar ną przez przy mu so we
wcie la nie no wych człon ków. Za rzą dził
noc ne dy żu ry po 4 lu dzi w ob rę bie fa -
bry ki, dwo ru i tar ta ku. (…) Stra ża cy
uży wa ni by li do prac nie zwią za nych
z po żar nic twem, by li ter ro ry zo wa ni
przez oku pan ta. Straż by ła jed nak je -
dy ną le gal ną or ga ni za cją pod czas woj -
ny. (…) Oku pant przy dzie lił OSP
mo to pom pę Si le sia M -800 i by ła to

pierw sza mo to pom pa w dzia łal no ści
stra ży w Ja zow sku”. Kie dy woj na się
koń czy ła, stra ża cy ukry li mo to pom pę
przed wy wie zie niem przez Niem ców,
czy li wła ści wie do ko na li re kwi zy cji,
że by nie po wie dzieć, że za bo ru mie -
nia…

Da chów ka kar piów ka
Po wy zwo le niu ro ze bra no dwor ską

staj nię i da chów ką z niej po kry to
karcz mę -re mi zę. Po tem jesz cze ro ze -
bra no ko min fa brycz ny i po zy ska no
ce gły, przy po mo cy któ rych do ko na no
dal szej prze bu do wy. Za do chód z fe sty -
nu w 1946 r. za ku pio no czap ki i blu zy.
Re ak ty wo wał się ze spół te atral ny, wy -
sta wia jąc w Do mu Pa ra fial nym wo de -
wil „Kró lo wa przed mie ścia”.
Re ży se rem przed sta wień z cza sem zo -
stał nasz kro ni karz Za rem ba, któ ry
ukoń czył kurs te atral ny w Do mu Kul -
tu ry Ko le ja rza w No wym Są czu. Stra -
ża cy w czy nie spo łecz nym dla
uczcze nia 50. rocz ni cy Re wo lu cji Paź -
dzier ni ko wej wy bu do wa li na grun cie
Sta ni sła wa Ku rzei zbior nik prze ciw -
po ża ro wy, któ ry po tem stał się s ta -
wem (patrz – syl wet ka ak tu al ne go
pre ze sa OSP).

W 1949 r. roz po czę li pro duk cję da -
chów ki ce men to wej – kie row nic two
ob jął Ste fan Owsian ko. Za ło ży li or kie -
strę dę tą, któ rą naj pierw pro wa dził
Fran ci szek Gry ziec, ale po nie waż

wciąż do ma gał się wy na gro dze nia, to
po tem za jął się nią ka pel mistrz or kie -
stry ko le jo wej w N. Są czu Eu ge niusz
Pie tras. Roz wią za no ją w 1971 r.
W tam tych cza sach OSP s ta no wi ła
głów ny ośro dek ży cia spo łecz no -kul tu -
ral ne go we wsi. 

W 1960 r. na 80-le cie jed nost ki
spra wi li so bie sztan dar, któ ry słu ży
do dzi siaj. Po czet sztan da ro wy ubie ra
się mun du ry ga lo we, któ rych czę ścią
jest w Ja zow sku ta kże pe le ry na i ka -
pe lusz pod ha lań ski z piór kiem.

Po pa ru la tach za koń czo no pro duk -
cję da chó wek ce men to wych – „z po wo -
du bra ku ce men tu”, jak pi sze
kro ni karz Za rem ba. W 1957 r. pro -
duk cję da chów ki, tzw. kar piów ki,
wzno wio no, aby po pierw sze za stę po -
wać sło mia ne strze chy mniej pal ny mi
da cha mi, po dru gie – zna leźć za trud -
nie nie dla stra ża ków, któ rzy przy oka -
zji za wsze by li by też pod rę ką
na wy pa dek ko niecz no ści pod ję cia ak -
cji, a trzy – za ro bić na po trze by stra -
ży. Kie row ni kiem pro duk cji
w be to niar ni zo stał Ga briel Cho cho -
row ski, a wkrót ce asor ty ment po więk -
szo no m.in. o ru ry be to no we, gą sio ry
da cho we, słu py, pu sta ki, krę gi.
Na tym fun da men cie uru cho mio no ce -
giel nię, bo na miej scu znaj do wa ły się
po kła dy gli ny. W tym ce lu w 1959 r.
wy dzie rża wio no grunt od Sta ni sła wa
Ku rzei, któ ry miał w za mian do sta -

Re mi za– karcz ma sprzed dwóch wie ków

Od 1930 r. pre ze sem OSP był
Adam Zel ni ker (Zel ni kier), któ -
ry póź niej zmie nił na zwi sko
na Ja zo wiec ki i pia sto wał tę
god ność do wy bu chuII woj ny
świa to wej. W tym okre sie po -
ja wi ła się no wa si kaw ka,
wóz, 40 m wę ży tłocz nych i 2
trąb ki alar mo we.
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wać 3% war to ści wy pro du ko wa nych
ce gieł.

Za rem ba jak Zię tek
Pre zes Za rem ba oce nił: „Ja zow ska

OSP w naj więk szym stop niu ze
wszyst kich stra ży w wo je wódz twie
przy czy ni ła się do po pra wy ochro ny p.
po ża ro wej i prze bu do wy wsi z ła two -
pal nej na ognio trwa łą. Zni kły kur ne
cha ty. (…) Bi lans pro duk cji: ce gła pa -
lo na – 4 mln 800 tys. sztuk, co wprze -
li cze niu na je den dom po 20 tys.
da je 240 bu dyn ków, da chów ka – 1
mln 500 tys. sztuk, co jes t po kry -
ciem 750 da chów ma te ria łem ognio -
trwa łym li cząc po 2 tys. na je den dach
(…). Roz da no bied nym 36 tys. sztuk

ce gły dar mo na prze bu do wę ko mi nów.
Z ma te ria łów tych wy bu do wa no w Ja -
zow sku Dom Gro madz ki, Dom N a -
uczy cie la, czę ścio wo szko łę, ośro dek
zdro wia. Czę ścio wo prze bu do wa no
szko ły w Obi dzy, Brzy nie, Kad czy, re -
mi zy w Obi dzy, Tyl ma no wej, Ochot ni -
cy Dol nej i Gór nej, Zą biu, Po drze czu,
Cie nia wie, Ol szan ce, Masz ko wi cach,
Szcza wie, Ja wor kach, Szczaw ni cy
Dol nej itd.”.

Be to niar nia i ce giel nia przy ję ły po -
tem na zwę Ze spół Pro duk cji Ma te ria -
łów Bu dow la nych przy OSP
w Ja zow sku, za trud nia ły kil ka dzie -
siąt osób i ist nia ły do 1977 r. Za koń -
czy ły pro duk cję z po wo du
nie ren tow no ści, bra ku przy dzia łów
wę gla i ce men tu oraz ab sen cji cho ro -
bo wej pra cow ni ków. Po tem wła ści cie -
lem ce giel ni zo stał Jó zef Ku rze ja
i wy pa la nie ce gieł trwa do dzi siaj. 

Pierw sze au to – sa ni tar kę zis 5
– ku pio no w 1949 r. w Ja wor kach
za 24 tys. zł. Prze ro bio no ją i po ma lo -
wa no na czer wo no. Pierw szym kie -
row cą zo stał Fran ci szek Ma jer ski.
W 1964 r. w miej sce ga za, któ re go od -
da no na złom, po ja wił się za stęp czy
star 20 z Ko men dy Wo je wódz kiej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kra ko wie,
a w 1971 r. pierw szy wóz na praw dę
po żar ni czy – bed ford z Ko men dy Po -
wia to wej PSP w No wym Są czu.
W tym cza sie Ja zow sko mia ło dwa au -
ta stra żac kie. Kie dy i bed ford po wę -
dro wał na złom, no wym na byt kiem
stał się po żar ni czy star 21. W 1982 r.
przy był ta kże żuk, też od da ny póź niej
do ka sa cji, zaś s tar po wę dro wał
do OSP Za brzeż. 

100-le cie ob cho dzo no z dwu let nim
po śli zgiem spo wo do wa nym przez nie -
po ko je lat 1980-81. Pre zes -kro ni karz
Za rem ba, z wy glą du przy po mi na ją cy
nie co go spo da rza zie mi ślą skiej Je rze -
go Zięt ka, miał też więk sze am bi cje
i oprócz dro bia zgo wej hi sto rii OSP
w ma szy no pi sie ju bi le uszo wym do dał:
„Na wstę pie pra gnę krót ko za po znać
czy tel ni ków z roz wo jem ochro ny p. po -
ża ro wej w ska li świa to wej” i na dwóch
stro nach ma szy no pi su za mie ścił po -
wszech ną hi sto rię po żar nic twa.

Zmia ny war ty
W ostat nich la tach OSP w Ja zow -

sku prze ży ła dwie zmia ny war ty i ra -

dy kal ne od mło dze nie władz. Pierw szą
w 1995 r., kie dy od wo ła no na czel ni ka
Pio tra Mro za, a pre zes Za rem ba sam
zło żył re zy gna cję ze wzglę du na wiek.
W pu bli ka cjach nie bez po wo du na zy -
wa się go „iko ną po żar nic twa”: za ło żył
prze cież ta kże OSP w Kad czy i Obi -
dzy. Po nad to 24 la ta był pre ze sem Za -
rzą du Gmin ne go OSP, a 12 lat
– rad nym. W tek ście o wsi wspo mi na -
my, że ten li sto nosz (staż pra cy w tym
za wo dzie – 30 lat) był ta kże kie row ni -
kiem ki na Stra żak. Zmarł w 2002 r.

Od 2006 r. dru ho wie dys po nu ją
mer ce de sem GBA (ga śni czy, bo jo wy,
au to pom pa) za ku pio nym przez sie bie
na kre dyt oraz do fi nan so wa nym
przez Urząd Gmi ny w Łąc ku. Rok
pro duk cji – 1977, po przed nio jeź dził
w za wo do wej stra ży w Nor den ham
(Niem cy), skąd przy był z prze bie -
giem 33 tys. km, zaś w słu żbie OSP
po ko nał do tąd nie ca łe 2 tys. km. Aże -
by spła cić kre dyt za cią gnię ty na mer -
ce de sa, trze ba by ło sprze dać na le żą cą
do OSP dział kę.

Krzysz tof KUR ZE JA

(ur. 1979) – od 2011 r. pre zes OSP. Po cho dzi
z Ja zow ska, ab sol went Li ceum Rol ni cze go
w Sta rym Są czu i Szko ły Cho rą żych Stra ży
Gra nicz nej w Kę trzy nie. Obec nie w stop niu
młod sze go cho rą że go słu ży w No wym Są -
czu. W OSP od 1990 r. Żo na – go spo dy ni do -
mo wa Ali cja. Hob by – węd kar stwo (m. in.
w pry wat nym sta wie, któ ry kie dyś był
zbior ni kiem prze ciw po ża ro wym w po bli żu
ce giel ni w Ja zow sku, a po tem oj cow ską ho -
dow lą pstrą gów, akwen się za ry bia i oprócz
po spo li tych kar pi ży ją w nim np. su my i toł -
py gi, staw jest na ty le du ży i ryb ny, że
do po ło wów mo żna uży wać sie ci…) i strze -
lec two (nie li cząc obo wiąz ko we go w ra -
mach słu żby, ta kże pry wat ne na strzel ni cy
my śliw skiej w Ty li czu).

Pa weł CIĘ CI WA
(ur. 1977) – od 2006 r. na czel nik OSP. Po -
cho dzi i miesz ka w Obi dzy. Ukoń czył za wo -
dów kę sa mo cho do wą w No wym Są czu.
Pra cu je ja ko po moc nik sto la rza w za kła dzie
pry wat nym. W OSP od 1987 r. Hob by
– węd kar stwo. 

Wła dze (z pra wej – pre zes Ku rze ja,
z le wej – na czel nik Cię ci wa) z wo -
zem bo jo wym

Czap ka stra żac ka „iko ny po żar nic -
twa” Ja na Za rem by, któ ry pre ze -
sem OSP w Ja zow sku był 38 lat
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Dru ga re wo lu cja per so nal na na -
stą pi ła w 2011 r. Zmar twie niem no -
wych władz jest re mi za. Miej sce
na no wą wy zna czo no, po wsta ły już
fun da men ty, ale po przed ni za rząd
od stą pił tam tą par ce lę gmi nie, któ ra
po sta no wi ła po sta wić na niej bu dy -
nek wie lo funk cyj ny, a dla OSP wy -
dzie lić tyl ko je go część. A już
dru ho wie za cie ra li rę ce, że do sta ną
ca ły obiekt, urzą dzą w nim np. dom
we sel ny i za czną za ra biać na wła sne
po trze by…

Za rząd 

Pre zes – Krzysz tof Ku rze ja, za stęp ca pre ze sa
– Ra fał Pie trusz ka, na czel nik – Pa weł Cię ci -
wa, za stęp ca na czel ni ka – Ze non Cie siel ka,
skarb nik – Sta ni sław Owsian ka (syn Ste fa -
na, któ ry skarb ni kiem był 46 lat), se kre tarz
i kro ni karz – Sta ni sław Ma jer ski (syn b. pre -
ze sa Ta de usza), człon ko wie – Ro man Mor -
dar ski i Ma te usz Ko ło dziej, go spo darz
i kie row ca – Ro bert Pie trusz ka (oj ciec wi ce -
pre ze sa), kie row ca – Sła wo mir Pie trusz ka
(brat wi ce pre ze sa). 

Ko men dan ci i pre ze si
Mau ry cy Ader (syn wła ści cie la fa bry ki me -
bli) od 1880 r.
An to ni Skąp ski (rząd ca dwor ski)
Jó zef Hesz ko lub Chesz ko (pi sarz tar tacz ny)
od 1896 r.
Wła dy sław Iwań ski (maj ster z fa bry ki me -
bli) 1902-11
Mi chał Mi czyk (ro bot nik z fa bry ki me -
bli) 1911-18
Jan Waw rzu ta, Waw rzu ła lub Waw rza ła
(maj ster z fa bry ki me bli) 1918-25
Jó zef Szczyp ka (kie row nik fa bry ki)
Ba rań ski (maj ster fa brycz ny)
Mi chał Gnia dek (ro bot nik z fa bry ki me bli) 
pre zes Adam Zel ni ker (Zel ni kier)-Ja zo wiec ki
(rad ca praw ny), ko men dant Jan Sza fra -
niec 1930-79
pre zes An drzej Ko za 1947-57
pre zes Jan Za rem ba (li sto nosz) 1958-95, na -
czel nik Jan Sza fra niec 1930-79, po nim Piotr
Mróz, któ ry na czel ni kiem był do 1995 r.
pre zes Ta de usz Ma jer ski1995-2011, na czel -
ni cy Eu ge niusz Ku rze ja 1995-2006 i Pa weł
Cię ci wa od 2006 r.
pre zes Krzysz tof Ku rze ja 2011-

Od 2000 r. ist nie je w Ja zow sku
Za kład Usłu go wy Spaw met, wy -
ko nu ją cy ele men ty ze sta li szla -
chet nej: ba lu stra dy, po rę cze,
za da sze nia, me ble. I choć Ta de -
usz Ko ło dziej, twór ca fir my i wła -
ści ciel, po wia da, że szewc bez
bu tów cho dzi, to w je go do mu
nie bra ku je po pi so wych dzieł rąk
wła snych: krze sła, ba lu stra dy
na bal ko nie i we wnętrz nej klat ce
scho do wej…

Ta de usz Ko ło dziej jest z wy kształ -
ce nia ślu sa rzem me cha ni kiem po Za -

sad ni czej Szko le Za wo do wej w Sta -
rym Są czu. Przez 34 la ta pra co wał
w jed nym i tym sa mym miej scu i cią -
gle ro bił to sa mo, za to je go przed się -
bior stwo ze czte ry ra zy zmie nia ło
na zwę: za czy nał w Są dec kich Za kła -
dach Elek trod Wę glo wych, a obec nie
na zy wa się SGL Car bon.

Ma gnes się nie klei
Wła sną fir mę za re je stro wał jesz cze

pra cu jąc eta to wo i przez 4 la ta go dził
ro bo tę na cu dzym z za rob ko wa niem
na wła snym. Wła śnie wcho dzi ła
na pol ski ry nek stal szla chet na.

Lu dzie z gło wą

Zło ta rącz ka 
ze smy kał ką

Ta de usz Ko ło dziej ze słup ka mi ba lu stra do wy mi ze sta li szla chet nej łą -
czo nej z drew nem.
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Na Są dec czyź nie je go za kład pod jął się
te go ja ko dru gi – przed nim by ła tyl ko
fir ma Me sla w No wym Są czu. Wie -
dział, że to ma te riał ra czej trud ny
do ob rób ki, ale wła śnie to sta no wi ło
wy zwa nie i stwa rza ło per spek ty wę po -
wo dze nia. 

Ko ło dziej mó wi, że ob rób ka sta li
szla chet nej jest czymś w ro dza ju na -
wet sztu ki, że ła two coś spar to lić,
a szko dy są du że, bo ma te riał do ta -
nich nie na le ży (1 m rur ki kosz tu je
ok. 30 zł). On też oczy wi ście uczył się
na wła snych błę dach, ale du żo ma te -
ria łu nie zmar no wał i więk szych strat
nie po niósł, bo z nie go jest ta ki wię cej
zło ta rącz ka z ja kąś na tu ral ną smy -
kał ką. Wła snym prze my słem spo rzą -
dził na wet nie któ re urzą dze nia
– za dro gie dla nie go, gdy by chciał je
ku pić i za wol no amor ty zu ją ce się,
gdy by chciał ich uży wać. Ta kim wła -
sno ręcz nym urzą dze niem jest np. szli -
fier ka sa ty nu ją ca. 

6-me tro we rur ki ze sta li szla chet nej
są im por to wa ne. Przy czym nie ku pu -

je się naj tań szej chiń skiej tan de ty ani
pod ró bek z du żą do miesz ką że la za, do -
cho dzą cą do 30 pro cent, bo wia do mo,
że są złej ja ko ści i dłu go klien tom nie
po słu żą. Spaw met pra cu je na rur kach
ze sta low ni wło skich, fiń skich i nie -
miec kie go Krup pa -Thys se na. Bo to nie
jest zwy kła stal chro mo wa na, czy li po -
la kie ro wa na chro mem tyl ko z wierz -
chu, lecz trwa ły i ozdob nie wy glą da ją cy
stop – sre brzy sty chro mo ni kiel. Ja kość
tych ru rek o ró żnych ka li brach mo żna
ła two spraw dzić: przy kła da się ma gnes
– do szla chet nej sta li nie rdzew nej się
nie klei.

Rur ki przy ci na się la se rem na po -
trzeb ne od cin ki. Je śli ele men ty ma ją
mieć wy myśl ne kształ ty, słu żą do te go
kom pu te ro wo ste ro wa ne pal ni ki pla -
zmo we. Po tem spa wa się w za da ne
kon struk cje. Trze ba je jesz cze wy po le -
ro wać. Mo żna osią gać ró żne od mia ny
po ler ki: od ma to wej sa ty ny do lśnią -
cych nie ska zi tel nie po wierzch ni,
w któ rych mo żna prze glą dać się jak
w krzy wych lu strach. Za le ży to
od stop nia gra nu la cji szli fu.

Cha łup nic two szu ka stre fy
Mi mo iż fir ma ma cha rak ter ma -

nu fak tu ry, to dzia ła na ska lę ogól no -
pol ską, choć oczy wi ście prze wa ga
za mó wień po cho dzi z Ma ło pol ski.
Wy ko ny wa ła już zle ce nia dla ZUS -u,
wy daw nic twa je zu ic kie go WAM
w Kra ko wie, sie dzi by spół ki Owoc
Łąc ki, Ban ku Spół dziel cze go w Łąc -
ku czy pen sjo na tów Pstrąg w Ło pusz -
nej i Ja giel lon ka w Kry ni cy -Zdro ju.
W bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz -
nej wy ko nu je prze wa żnie po rę cze
i pod jaz dy dla osób nie peł no spraw -
nych. Jej dzie łem są ta kże most ki,
a wła ści wie kład ki na mniej szych
rzecz kach w Czerń cu i Sta rym Są czu
(pod Gó rą Par ko wą na Że glar ce).
Spaw met by wa ta kże pod wy ko naw cą
są dec kie go przed się bior stwa bu dow -
la ne go Er bet.

Oczy wi ście są też za mó wie nia pry -
wat ne, bo wbrew wszel kim do nie sie -
niom o kry zy sie lu dzie ma so wo się
bu du ją, a przy tym ści ga ją się z są sia -
da mi, kto bę dzie miał ład niej szy dom
i je go oto cze nie (w ofer cie Spaw me tu
są ta kże lam py ogro do we). W czo łów -
ce zle ceń są bł ysz czą ce ba lu stra dy.
Na 1 m bie żą cy ta ko wej po trze ba 2 m

grub szej, 40-mi li me tro wej rur ki al -
bo 5 m cień szej. 

Spaw met sam pro du ku je ta kże ro -
ze ty, czy li po kryw ki na stop kę mo cu -
ją cą ba lu stra dę do pod ło ża. To jesz cze
wy ższa szko ła jaz dy, sztu ka, w któ rej
po trzeb ny jest wręcz ar tyzm. Te raz
na sa mej Są dec czyź nie firm ro bią cych
w sta li szla chet nej jest już spo ro, są
one na wet w Ja zow sku i Goł ko wi cach,
więc trze ba się co raz bar dziej wy ka zy -
wać, gdyż kon ku ren cja nie śpi. Dla te -
go w Spaw me cie mo żna za mó wić np.
słup ki ba lu stra do we ze sta li szla chet -
nej łą czo nej z czę ścia mi drew nia ny mi,
ozdo bić wszyst ko ele men ta mi ku ty mi
np. w for mie li ści, mo żna też za mon -

to wać ru ry wzmac nia ją ce kon struk cję
sa mo cho dów te re no wych. 

Pro duk cja Spaw me tu jest cha łup -
ni cza – warsz tat znaj du je się w dol nej
kon dy gna cji do mu Ko ło dzie ja. Wła ści -
ciel cał kiem słusz nie mó wi, że w Ja -
zow sku przy da ło by się coś w ro dza ju
stre fy eko no micz nej, w któ rej miej sco -
wi przed się bior cy mo gli by lo ka li zo wać
swo je za kła dy. Lu dzie zna leź li by za -
trud nie nie, zła go dzi ło by to pro ble my
spo łecz ne, a i gmi na by mo gła na tym
za ro bić, bo fir my pła ci ły by prze cież
czyn sze i po dat ki. Jest to myśl, bo Ja -
zow sko wy glą da na wieś przed się bior -
czą, w któ rej roi się od ini cja ty wy
pry wat nej. 

Ta de usz Ko ło dziej pra cu je z sy nem
Pio trem, któ ry przed sta wia się przez
te le fon ja ko pra wa rę ka wła ści cie la.
Ukoń czył tech ni kum ochro ny śro do wi -
ska i ja ko mo to cy kli sta ro bi lśnią ce
ru ry wy de cho we. Zaś brat Ta de usza
– Jó zef Ko ło dziej – wy ko nu je w Ja -
zow sku to sa mo, co oni – ty le, że ze
zwy kłej sta li.

Ta de usz Ko ło dziej przy po rę czach
na scho dach we wła snym do mu

Ko ło dziej mó wi, że ob rób ka
sta li szla chet nej jest czymś
w ro dza ju na wet sztu ki, że ła -
two coś spar to lić, a szko dy są
du że, bo ma te riał do ta nich
nie na le ży (1 m rur ki kosz tu je
ok. 30 zł).
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Po woj nie ist niał Lu do wy Ze spół
Spor to wy, któ ry z prze zna cze -
niem na bo isko otrzy mał
od Gmin nej Ra dy Na ro do wej pa -
stwi sko nad Du naj cem. Po cząt ko -
wo te ren dzie rża wio no
pra cow ni ko wi gmin ne mu Win cen -
te mu Łat ce i kie row ni ko wi szko ły
w Kad czy Wła dy sła wo wi Bo rzęc -
kie mu, któ rzy wy pa sa li na nim
kro wy: ten pierw szy za jed ną pła -
cił 200 zł, a dru gi za dwie – nie
dwu krot ność, lecz aż 1000 zł.

Z cza sem dzia łal ność za mar ła, ale
w 1968 r. na stą pi ła re ak ty wa cja LZS
już pod na zwą Bu dow la ni. Z pew no -
ścią dla te go, że spon so rem był miej -
sco wy od dział Wo je wódz kie go

Za kła du Bu dow nic twa Wiej skie go.
Oprócz pił kar skiej ist nia ły sek cje lek -
ko atle tycz na i pod no sze nia cię ża rów. 

Prze wa żnie w czy nie spo łecz nym
wy ko na no sta dion. A po nie waż po -
wstał na daw nym ko ry cie Du naj ca
i pod spodem znaj du ją się po kła dy
żwi ru, to tra wa przyj mu je się na nim
nie bez opo ru. Ale za to w ostat nich la -
tach sta dion omi ja ją po wo dzie, na wet
ta naj więk sza – w 1997 r. To za po ra
w Czorsz ty nie umie jęt nie re gu lu je
spust wo dy. 

Głów nym ani ma to rem wy da rzeń
spor to wych był w prze szło ści w Ja zow -
sku Jan Ow sian ka. I on też zo stał
pierw szym pre ze sem klu bu, a oprócz
nie go za ło ży cie la mi by li Wła dy sław
Li zoń (obec nie de pu to wa ny do ka na -

dyj skiej Izby Gmin – patrz osob ny ar -
ty kuł) i Ze non Trzaj na. Bo isko wy re -
mon to wa no w 1990 r. Pre ze sem był
wte dy Fry de ryk Bu gaj ski, któ ry tę
funk cję spra wo wał, z prze rwa mi,
przez ok. 30 lat. Z cza sem LZS prze -
mia no wa no na LKS – Lu do wy Klub
Spor to wy. 

Ewe ne men tem jest to, że obec nie
Bu dow la nym prze wo dzi ko bie ta
– Mar ta Ko wa lik, je dy na pre ze ska
klu bu spor to we go w na szym re gio nie,
a za le d wie jed na z dwóch w Ma ło pol -
sce. Jest ta kże kie row ni kiem dru żyn:
w so bo ty ju nio rów, a w nie dzie le se -
nio rów. A po nie waż pra cu je ja ko eks -
pe dient ka, mu si nie źle się
na gim na sty ko wać, że by po go dzić za -
wód z obo wiąz ka mi klu bo wy mi. Np.
kie dy me cze są po po łu dniu, to idzie
do pra cy na ra no i po ro bo cie uda je się
pro sto na mecz al bo za bie ra ją ją
na nie sprzed skle pu, je śli jest po dro -
dze. 

W 2007 r. bo isko zy ska ło wy so kie
ogro dze nie od stro ny szo sy. W 2009 r.
Bu dow la ni Ja zow sko po raz pierw szy
w dzie jach awan so wa li do A -kla sy.
W se zo nie 2010/11 za ję li 12. miej sce

LKS Bu dow la ni Ja zow sko

Ma triar chat
Zespół LKS Budowlanych Jazowsko
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na 16 dru żyn. Mo gło być le piej, ale
kon tu zje wy eli mi no wa ły 7 pił ka rzy.
Żad ne go jed nak me czu nie od da li wal -
ko we rem. Lu ki w skła dzie uzu peł nia -
no ju nio ra mi. 

Po run dzie je sien nej na cze le ta be -
li naj lep szych strzel ców znaj do wał się

po moc nik Bu dow la nych – Wal de mar
Li zoń, ale po tem spadł w tej kla sy fi -
ka cji, choć se zon ukoń czył z do rob -
kiem 19 bra mek. Wszy scy za wod ni cy
to ama to rzy, któ rzy nie utrzy mu ją się
z gry, lecz z in nych za jęć. Snaj per Li -
zoń np. pra cu je w fir mie sto lar skiej
Ada ma Groń skie go.

Pod po rą dru ży ny i człon kiem za -
rzą du jest 44-let ni bram karz Jó zef
Sta nisz, pro wa dzą cy pry wat ną dzia -
łal ność re mon to wo -bu dow la ną. Na po -
zy cji roz gry wa ją ce go gra in ży nier
Pa weł Wi niar ski, któ ry pra cu je ja ko
ochro niarz, po ma ga za rzą do wi i pro -
wa dzi klu bo wą stro nę in ter ne to wą.
Czo ło wym na past ni kiem i wi ce pre ze -
sem klu bu jest ko lej ny ab sol went stu -
diów wy ższych – Grze gorz Sło wik,
któ ry do je żdża nie tyl ko z Obi dzy, ale
ta kże z War sza wy, gdzie pra cu je
na bu do wach i dla te go mo że zja wiać
się na me czach tyl ko co dru gi week -
end. God ność ka pi ta na dru ży ny po -
wie rzo no le we mu obroń cy Ka mi lo wi
Dom ko wi, któ ry przy szedł z Zyn dra -
ma Łąc ko.

Ak tu al nie ze spół nie ma tre ne ra.
Do koń ca 2010 r. był nim spo łecz nie
Grze gorz No wak, pił karz Ło so sia Ło -
so si na, ale chciał wzmoc nić dru ży nę
przy po mo cy trans fe rów, na któ re nie
by ło pie nię dzy i od szedł. Pre ze ska Ko -
wa lik za pew nia jed nak, że na se -
zon 2011/12 tre ner bę dzie. Do eki py
do łą czy też za pew ne pa ru pił ka rzy Ja -
wo rzyn ki Goł ko wi ce, któ ra aku rat się
roz wią za ła. Jej obiekt nie b ył peł no -
wy mia ro wy i me cze roz gry wa ła
na sta dio nie Bu dow la nych, któ rzy
zresz tą go ścin nie udo stęp nia li bo isko
w prze szło ści ta kże Gór ce Szcze reż
i Zyn dra mo wi Łąc ko. 

Nie ste ty z Ja zow ska nie po cho dzi
ża den wy bit ny pił karz, któ ry zro bił by
ka rie rę na bo iskach choć by na wet tyl -
ko Ma ło pol ski. I chy ba dla te go naj bar -
dziej pa mięt nym wy da rze niem
w hi sto rii klu bu był fakt wy lą do wa nia
lot nia rza na bo isku w trak cie me czu
ze Świ niar skiem kil ka lat te mu.

Za rząd

Pre zes – Mar ta Ko wa lik, wi ce pre zes – Grze -
gorz Sło wik, se kre tarz – Eu ge niusz Gro ma la
(b. pre zes), skarb nik – Jan Heb da (b. pre -
zes), człon ko wie za rzą du – Jó zef Sta nisz
i Grze gorz Proń ski.

Mar ta Ko wa lik – dwu krot na pre zes LKS
Bu dow la ni Ja zow ska: naj pierw od 2000 r.
przez 2-3 la ta, od sierp nia 2008 r. p. o.,
a peł no praw na od stycz nia 2009 r. W klu bie
dzia ła jed nak już od 1996 r. Po cho dzi z Ja -
zow ska, sa ma ni gdy nie upra wia ła spor tu,
ale ta to Sta ni sław po ma gał w klu bie i przy -
pro wa dzał ją na me cze. Raz z ko le ga mi
przy szła na ze bra nie, włą czy ła się do dys ku -
sji, coś pod po wie dzia ła i wy bra no ją
na człon ki nię za rzą du oraz skarb ni ka. Z za -
wo du han dlo wiec po Ze spo le Szkół Eko no -
micz nych w No wym Są czu, pra cu je ja ko
sprze daw czy ni w sa lo nie De ich man -
na w Ga le rii Są dec kiej.

Pre ze si1

Jan Owsian ka
Fry de ryk Bu gaj ski 
Lu to sław Za gó row ski
Krzysz tof Sło wik
Eu ge niusz Gro ma la
F. Bu gaj ski
Wa cław Wy ro stek
Mar ta Ko wa lik
E. Gro ma la
Pa weł Łac ny
E. Gro ma la
Jan Heb da
F. Bu gaj ski
M. Ko wa lik

1 Pró ba od two rze nia z pa mię ci obec nej pre ze -
ski Mar ty Ko wa lik, bo jak twier dzi by ły pre zes
Fry de ryk Bu gaj ski, kro ni kę klu bu po ży czył on
ko muś pro te go wa ne mu przez zna jo me go, kto
ni by pi sał pra cę ma gi ster ską, ale bli żej nie
wia do mo, kto to był, a i tak po noć wy je chał
z Ła zów Brzyń skich za gra ni cę.

By ły pre zes Fry de ryk Bu gaj ski uży -
wa bo iska ja ko wy bie gu dla la bra -
dor ki Ko my

Pre ze ska Mar ta Ko wa lik

Podporą drużyny i członkiem
zarządu jest 44-letni bramkarz
Józef Stanisz, prowadzący
prywatną działalność
remontowo-budowlaną.
Na pozycji rozgrywającego gra
inżynier Paweł Winiarski.
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