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KRÓLOWA GÓRNA

Od pół roku sołtysem w Królowej Górnej jest
Józefa Nowak. Sołtyski w okolicy występują
rzadko. Przypomina się tylko Bogumiła Kmak
z Kamionki Wielkiej. STR. D16
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Z po wo du znik nię cia rdzen nej lud -
no ści (po gra ni cze na ra żo ne by ło
na czę ste na jaz dy…) osie dli li się tu
pa ste rze wo ło scy (z grub sza mo żna
po wie dzieć, że dzi siej si Moł da wia nie)
zwa ni póź niej Ru si na mi lub Łem ka -
mi. Po twier dza to wy da ny za Zyg mun -
ta I Sta re go i znaj du ją cy się
w zbio rach Osso li neum akt lo ka cji wsi
na tzw. pra wie wo ło skim z 1544 r.

Zresz tą wieś no si ła na zwę Kro lie wa
lub Ko ro lie wa (Kró lo wa) Wo ło ska.

Z „Lu stra cji wo je wódz twa kra kow -
skie go w 1564 r.” wy ni ka, że tu tej si
kmie cie w licz bie 12 da lej nie pła ci li
tro no wi czy feu da łom czyn szu ani nie
od ra bia li pańsz czy zny, je dy nie zo bo -
wią za ni by li od sta wiać do dwo ru sta -
ro sty są dec kie go do rocz ną dań
by dlę cą: po 4 sztu ki by dła z ka żdej set -

ki, dwie świ nie lub dwa ba ra ny, jed ną
ko zę i dwa se ry oraz na Wiel ka noc
po ja rząb ku, zaś soł tys i pop po dwa
ja rząb ki i po po prę gu.

Osad ni cy
Przed II woj ną świa to wą w Ru skiej

miesz ka ło pa rę ro dzin pol skich i ży -
dow skich. W cza sie kam pa nii wrze -
śnio wej w 1939 r. zgi nął w Wawrz ce
po cho dzą cy stąd żoł nierz Woj ska Pol -
skie go Ju lian Ochwat. Nie wia do mo
do kład nie, co w cza sie oku pa cji nie -
miec kiej sta ło się z tu tej szy mi Ży da mi
– zo sta li za pew ne w więk szo ści zgła -
dze ni. Po woj nie przy je chał gdzieś ze
świa ta syn karcz ma rza (wo ła no
na nie go Lej ba), że by szu kać ko rze ni.

W miej sce Łem ków na pły nę li ma ło -
rol ni al bo cał kiem bez rol ni i wła ści wie
bez dom ni chło pi z po bli skich wsi Ka -
mion ka Wlk., Kró lo wa Pol ska, Ptasz ko -
wa, Cie nia wa, Mszal ni ca… Prze wa żnie
mło de ma łżeń stwa, któ re nie mia ły
szans na oj co wi zny. Np. ro dzi ce pre ze -
sa LKS Kró lo via Ja nu sza Ku mor ka
przy by li ze Sta rej Wsi (ma ma) i spod
Woj ni cza (ta to). Z ko lei ro dzi com pre ze -
sa OSP i by łe go soł ty sa Fer dy nan da Po -
rę by spa lił się w Kró lo wej Pol skiej dom
i nie mie li gdzie miesz kać.

Na pły wo wi miesz kań cy obej mo wa li
po pa rę na ście hek ta rów grun tu i chy -
że (cha łu py łem kow skie), z któ rych
do na szych cza sów prze trwa ły nie licz -
ne. To ra dy kal ne wzbo ga ce nie sta ra li
się ba ga te li zo wać i np. wie lo let ni soł -
tys Po rę ba, któ ry w chwi li prze no sin
do Kró lo wej Ru skiej był kil ku let nim
mal cem, po zwa la so bie na uwa gę, że
na miej scu za sta li tyl ko pchły…

Ob lę żo na twier dza
Osad ni ków stra szo no ban da mi

UPA, któ re mia ły się mścić na Po la -
kach za wy sie dle nie. By ły soł tys Po rę -
ba pa mię ta, że miesz kań cy, w tym
je go star szy brat, cho dzi li więc na noc -
ne war ty. Stró żo wa li i stró żo wa li,
a ban dy ja koś nie na pa da ły…

Na tych miast po wy sie dle niu Łem -
ków w dzie jach wsi roz po czął się po -
dob no świe tla ny okres. „Mo no gra fia
wsi Kró lo wa Gór na” z 1970 r. ra do śnie
ogła sza: „Od tej po ry da tu je się roz wój
mło dej wsi w ustro ju so cja li stycz nym”.
Ale chy ba nie by ło tak faj nie, sko ro
w in nym miej scu czy ta my ko lej ny ko -

KAMIONKA WIELKANOWY SĄCZ

Królowa Górna

Daw niej Ru ska
Kró lo wa Gór na do 1967 r. na zy wa ła się Ru ską. Są sied nie Kró lo we Ru -
ska i Pol ska za ło żo ne zo sta ły praw do po dob nie w XIV w. przez Ka zi -
mie rza Wlk. By ły za tem wsia mi kró lew ski mi – stąd ich na zwy. We dług
in nej wer sji kie dyś po mię dzy ty mi wsia mi bie gła gra ni ca po mię dzy
Pol ską a daw ną Ru sią. Na stęp nawy kład nia mó wi, że ich na zwy wy -
wo dzą się od rzecz ki Kró lów ka, któ ra „kró lo wa ła” nad do pły wa mi ilo -
ścią nie sio nej wo dy.
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niunk tu ral ny za pis, tym ra zem do ty -
czą cy II po ło wy lat 50.: „Do tej po ry
roz wój wsi był ogra ni czo ny. Lu dzie by -
li nie pew ni swo ich go spo darstw, gdyż
cią gle przy je żdża li Łem ko wie sie jąc
błęd ne wia do mo ści ja ko by mie li wra -
cać na te te re ny”. 

We wsi pa no wa ła at mos fe ra ob lę żo -
nej twier dzy i tym cza so wo ści. Do pie -
ro w 1957 r. no wi miesz kań cy
otrzy ma li ak ty nada nia zie mi, dzię ki

cze mu po czu li się pew niej. Po la tach
Łem ko wie z Po mo rza i Dol ne go Ślą -
ska za czę li zja wiać się z wi zy ta mi sen -
ty men tal ny mi. Np. ro dzi na Mak sy ma
Plu ty przy je cha ła spod Go rzo wa
Wlkp., że by zo ba czyć oj czy sty dom,

w któ rym za miesz ka li ro dzi ce soł ty ski
Jó ze fy No wak. 

Kla we ży cie soł ty sa
Wie le o po wo jen nej hi sto rii wsi mo -

żna prze czy tać we wspo mnia nej, znaj -
du ją cej się w zbio rach szko ły
„Mo no gra fii wsi Kró lo wa Gór na”, któ -
rą w 1970 r. za czął opra co wy wać
Edward No wak, a kon ty nu owa ła Ma -
ria Ko śció łek. M. in. do wia du je my się,
że pierw szym po wo jen nym soł ty sem
pol skim był Sta ni sław Sie dlik,
a przed szko le na tych miast za czę ła
pro wa dzić je go cór ka. Po wy jeź dzie
Sie dli ka na Zie mie Od zy ska ne jed nym
z je go na stęp ców zo stał Jó zef Ku mo -
rek, któ ry na tych miast za ło żył u sie bie
sklep. Wnio sek z te go, że kla wo by ło
wte dy być soł ty sem… Po re zy gna cji
Ku mor ka za stą pił go Jan Sta nek, któ -
ry w 1964 r. za ło żył ko ło ZSL, ale nie
prze jął skle pu, któ ry tra fił w rę ce Ja -
na Ptasz kow skie go, po tem Wła dy sła -
wa Po rę by i Wła dy sła wa Ja nu sza.

W la tach 50. Kró lo wa Ru ska by ła
sie dzi bą Gro madz kiej Ra dy Na ro do -
wej. Zgod nie z za sa da mi za le ca nej ko -
lek ty wi za cji po wsta ła tu spół dziel nia
pro duk cyj na, któ rej pre ze so wał Wła -
dy sław Tro jan, ale przy no si ła stra ty
i ją roz wią za no. W 1957 r. zli kwi do wa -
no GRN, a wieś pod po rząd ko wa no
gmi nie w Ka mion ce Wlk. Soł tys Ku -
mo rek za ło żył Kół ko Rol ni cze.

PKS a eman cy pa cja
Wieś uli ców ka, nie po roz rzu ca na,

lecz sku pio na w naj bli ższym są siedz -
twie szo sy, ale za to cią gną ca się na od -
cin ku 7 km w cie niu tzw. Gór
Gry bow skich na le żą cych do Be ski du
Ni skie go, z któ rych naj wy ższa Ja wo rze
wzno si się na wy so kość 882 m n.p.m.

W 1965 r. po wódź uszko dzi ła most
w Kró lo wej Pol skiej i prze pra wa przez
rze kę od by wa ła się bro dem. W 1969 r.
roz po czę ła się mo der ni za cja bi tej dro -
gi Za wa da -Flo ryn ka, w ra mach któ rej
sta wia no ta kże no wy most. As fal to wą
szo sę od da no w 1970 r. i w tym sa mym
ro ku uru cho mio no li nię PKS No wy
Sącz -Flo ryn ka. Wcze śniej miesz kań -
cy cho dzi li na przy sta nek PKS w Ka -
mion ce Wlk. lub PKP w Ptasz ko wej
– 7 km w jed ną stro nę.

Wi dok z wie ży re mi zy

W miej sce Łem ków na pły nę li
ma ło rol ni al bo cał kiem bez rol -
ni i wła ści wie bez dom ni chło pi
z po bli skich wsi Ka mion ka
Wlk., Kró lo wa Pol ska, Ptasz ko -
wa, Cie nia wa, Mszal ni ca…
Prze wa żnie mło de ma łżeń -
stwa, któ re nie mia ły szans
na oj co wi zny.
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Pe ka es otwo rzył przed miesz kań ca -
mi Kró lo wej G. zu peł nie no we per spek -
ty wy. Lu dzie mo gli do je żdżać do pra cy.
Z miej sca pod ję ło ją ok. 30 osób, w tym
głów nie mło de ko bie ty. O ile wcze śniej
za le d wie 40-50% ab sol wen tów pod sta -
wów ki kon ty nu owa ło na ukę, to
po otwar ciu li nii PKS ta licz ba na tych -
miast pod sko czy ła do 80-90%. Jak się
oka zu je, PKS miał nie oce nio ny wkład
w edu ka cję miesz kań ców wsi i eman -
cy pa cję ko biet wiej skich!

Ale ogól nie cy wi li za cja wkra cza ła
do Kró lo wej G. z ocią ga niem.

Elek try fi ka cja na stą pi ła do pie ro
w la tach 1971-72, ale za to te le wi zja
pod bi ła wieś na tych miast. Już bo -
wiem w 1974 r. 25 ro dzin (na ok. 100
ogó łem) po sia da ło te le wi zo ry.

Pszcze larz Gro dzi sław
Rze ka Kró lów ka zo sta ła w po rę

ure gu lo wa na, jesz cze w pe ere low skich
cza sach, i dzię ki te mu nie do ku cza
miesz kań com wy le wa mi. Są stop nie
z ka ska da mi i ba se na mi, na le ża ło by je
tyl ko oczy ścić. 

Bo gac twem Kró lo wej G. są la sy.
Wiej skie roz cią ga ją się na po -
nad 15 ha. By ło za tem skąd brać
drew no na więź by, stem ple czy sza -
lun ki przy roz bu do wie szko ły oraz bu -
do wie ko ścio ła i ple ba nii. Po szło na to
w su mie ze 300 ku bi ków, na któ rych

za osz czę dzo no pie nią dze, bo nie trze -
ba by ło ku po wać. 

W 1970 r. wieś li czy ła 94 go spo dar -
stwa z ok. 450 miesz kań ca mi. Kie dy
w 1984 r. za czy nał soł ty so wać Fer dy -
nand Po rę ba, to we wsi by ło 126 nu -

me rów za miesz ka łych przez ok. 600
osób. Obec nie nu me rów jest bli -
sko 200, a miesz kań ców pra wie 900.

Rol nic two jesz cze się tli, ale co raz
sła biej: obo ry sto ją pu ste, trak to ry po -
od da wa no na złom, ko nie do rzeź ni.
Jesz cze w 2010 r. wi dzia no wóz z sia -
nem za przę żo ny w… kro wy. W pszcze -
lar stwie spe cja li zu je się Gro dzi sław
Ma dej.

Oby wa te le dla wsi
Zna nym oby wa te lem wsi jest

Edward No wak – ab sol went i w la -
tach 1970-78 na uczy ciel miej sco wej
szko ły, któ ry na WSP w Rze szo wie
i Kra ko wie za ocz nie ukoń czył po lo ni -
sty kę. Na fo rum wsi ak tyw ny ja ko

m.in. współ za ło ży ciel LZS oraz kro ni -
karz wsi i OSP. Mó wią też, że ja ko
pierw szy miesz ka niec wsi stał się po -
sia da czem au ta – ma lu cha. Ale więk -
szą ka rie rę zro bił w No wym Są czu,
gdzie był wi ce pre ze sem Wo je wódz kie -
go Ko mi te tu ZSL, człon kiem Pre zy -
dium Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej
w la tach 1984-89, a od 1990 r. wo je -
wódz kim wi ce ku ra to rem oświa ty.
W 1991 r. zo stał rad nym gmin nym
(peł nił na wet funk cję człon ka za rzą du
gmi ny) i pierw szym w pa ra fii świec -
kim Sza fa rzem Ko mu nii Św.

Jest ta kże dzia ła czem za re je stro -
wa ne go w le cie br. Sto wa rzy sze nia Re -
gio nal ne go Cen trum Pro mo cji
i Roz wo ju Do li ny Kró lów ki. Je go ani -
ma to ra mi są rad ny gmin ny (pierw sza
ka den cja) An drzej Sta nek i je go żo -
na Ma ria. Już w czerw cu br. Sto wa -
rzy sze nie o nie po ręcz nej na zwie
zor ga ni zo wa ło So bót ki Świę to jań skie
do kład nie opi sa ne w por ta lu in ter ne -
to wym www.sa de cza nin.in fo.

Prze ży tek, któ ry na ra zie unik nął
rzeź ni

Tar tak Drew mex, na le żą cy do Ry szar da Gór skie go – człon ka ra dy pa ra fial -
nej, fun da to ra or ga nów w no wym ko ście le i by łe go pre ze sa LKS Kró lo via

Rze ka Kró lów ka zo sta ła w po rę
ure gu lo wa na, jesz cze w pe ere -
low skich cza sach, i dzię ki
te mu nie do ku cza miesz kań -
com wy le wa mi. Są stop nie
z ka ska da mi i ba se na mi, na le -
ża ło by je tyl ko oczy ścić.
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W cza sach łem kow skich we wsi
by ły dwie cer kwie: pra wo sław -
na i gre ko ka to lic ka. Ta dru ga stoi
do dzi siaj – jej lo sy oma wia my
w ar ty ku le o pa ra fii, na to miast
jed no wie żo wą pra wo sław ną pw.
Na ro dze nia NMP, rów nież drew -
nia ną, zbu do wa no w 1932 r.

W Ar chi wum Akt No wych znaj du je
się pi smo z 27 paź dzier ni ka 1927 r.,
w któ rym pra wo sław ni miesz kań cy
Kró lo wej Ru skiej i Bo gu szy re pre zen -
to wa ni przez ks. My ko łę Dol nic kie go
i przy po par ciu me tro po li ty Dio ni ze go
zwra ca li się do Mi ni ster stwa Wy znań
Re li gij nych i Oświe ce nia Pu blicz ne go
o praw ne uzna nie miej sco wej pa ra fii
pra wo sław nej. Wy stą pie nie o jej ra ty -
fi ko wa nie za wie ra też po stu lat prze -
ka za nia ma jąt ku gre ko ka to lic kie go
na rzecz lud no ści pra wo sław nej, co za -
pew ne by ło świa dec twem ów cze snej
eks pan sji pra wo sła wia na Łem kowsz -
czyź nie, pra wo sła wia pro pa go wa ne go
wte dy ja ko je dy na słusz na wia ra.

O jed nej z tych cer kwi krą ży ła le -
gen da, że kie dy wo ła mi trans por to wa -
no z la su drew no na nią, to wo ły na gle
przy sta nę ły i za żad ne skar by nie
chcia ły ru szyć da lej. Uzna no to
za znak, że cer kiew na le ży po sta wić
wła śnie w tym miej scu. 

Cer kiew pra wo sław ną ro ze bra no
po wy sie dle niu Łem ków w ra mach
Ak cji „Wi sła”. Ma te riał z roz biór ki
prze zna czo no na roz bu do wę szkół
w Kró lo wej Gór nej i Pol skiej. W fol de -
rze o wsi wy da nym przez ks. pro bosz -
cza Jó ze fa No wa ka, Ma rię Sta nek
i To ma sza Skra bę znaj du je my zda nie,
iż ele men ty ka mien ne z tej cer kwi
przy własz czył so bie „ów cze sny prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny”, choć w tym
cza sie funk cjo no wa ły prze cież Gro -
madz kie Ra dy Na ro do we… W miej scu
cer kwi pra wo sław nej obec nie stoi szo -
pa, w któ rej LKS Kró lo via ma ga zy nu -
je sprzęt i wap no do bie le nia li nii
bo iska.

Wi zy ta pią te go wiesz cza
Po mię dzy 13 sierp nia a 5 wrze -

śnia 1889 r. po Pod kar pa ciu wę dro wał
nasz pią ty (po Mic kie wi czu, Sło wac -
kim, Kra siń skim i Nor wi dzie) wieszcz
– Sta ni sław Wy spiań ski. W je dy nym li -
ście z tej pod ró ży, nada nym z Tar no wa,
pi sał do ko le gi ma la rza Jó ze fa Me hof -
fe ra: „Ja dę do Kró lo wej Ru skiej (…).
Ksiądz Czyr niań ski ucie szo ny, pro wa -
dzi mnie do cer kiew ki, a po tem do Ru -
si nów. (…) Ksiądz c hce mnie jesz cze
u sie bie mieć ze dwa ty go dnie, ob da rza
mnie obia dem, gdzie po zna łem dwie
pan ny Po dow skie, (…), sta re, brzyd kie,
za mę żne jak wi dać z roz mo wy, a wy -
glą da ją ce na sta re pan ny. (…) Po pki
nie wi dzia łem wca le”. 

W szki cow ni ku Wy spiań skie go
znaj du je się dro bia zgo wy opis cer kwi
w Kró lo wej Ru skiej. Wy mie nio na jest
m.in. am bo na. Jest to ta sa ma za gi -
nio na póź niej am bo na z cer kwi gre ko -
ka to lic kiej, o któ rej wspo mi na my
w tek ście o pa ra fii – bo w cza sie wi zy -
ty Wy spiań skie go nie by ło jesz cze we

wsi cer kwi pra wo sław nej. Na am bo nie
da wał się jesz cze od czy tać na pis: „Siej
am bon po sta wi Wa si lij Szołz twis [soł -
tys – przyp. IrP] kró lew skij za ro dzi -
ców swoi Ti mo fie ja … [brak tek stu
– przyp. IrP] i za od pusz cze nie grze -
chów swo ich mie sią ca sep tem bria
w rok 1685”. 

Igno ran cja czy zła wo la?
W „Mo no gra fii wsi Kró lo wa Gór na”

z 1970 r., ja ka znaj du je się w zbio rach
szko ły, jej au tor w cza sach, w któ rych
nie zna no jesz cze po ję cia „po praw ność
po li tycz na”, pi sze pro sto z mo stu:
„Łem ko wie nie wnie śli więk sze go
wkła du w roz wój tej miej sco wo ści. Nie
po wsta ły za cza sów ich obec no ści żad -
ne ośrod ki kul tu ral ne. Nie dba li o roz -
wój go spo dar czy”.

Tym cza sem choć by w Są dec kim
Par ku Et no gra ficz nym (skan se nie)
eks po no wa ne są łem kow skie obiek ty
z Kró lo wej Ru skiej, świad czą ce o za -
awan so wa nej kul tu rze ma te rial nej jej
miesz kań ców: za mo żna chy ża (cha łu -
pa), bu dy nek go spo dar czy i spi chlerz.

W in nym miej scu au tor „Mo no gra -
fii…” do da je: „we wsi nie roz wi ja ło się
rze mio sło”. To dla cze go jed no z osie dli
w Kró lo wej Gór nej no si tra dy cyj ną na -
zwę Uli ca Szew ska? Bo miesz ka li tam
i warsz ta ty mie li kie dyś rze mieśl ni cy!

Au tor tych słów dał na pi śmie świa -
dec two złej w o li al bo przy naj mniej

Za po mnia nacy ry li ca

Ta blicz ka na wej ściu na cmen tarz
łem kow ski

Pomiędzy 13 sierpnia 
a 5 września 1889 r.
po Podkarpaciu wędrował
nasz piąty (po Mickiewiczu,
Słowackim, Krasińskim
i Norwidzie) wieszcz
– Stanisław Wyspiański.
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igno ran cji i le ni stwa. Na wstę pie
stwier dza: „Żad nych szer szych no ta -
tek o Kró lo wej Gór nej nie od na le zio -
no. Je dy nym źró dłem, z któ re go
mo żna by coś k o rzy stać są za pi ski
w kan ce la rii pa ra fial nej, jed nak są
one pi sa ne w ję zy ku daw nych miesz -
kań ców tej w si, któ ry jest trud ny
do od czy ta nia. W do dat ku do ty czą
szcze gól nie spraw ko ścio ła. Przy opra -
co wa niu tej mo no gra fii po słu żo no się
wy wia da mi z naj star szy mi oby wa te la -
mi tej wsi Ochwa tem Mi cha łem i No -
wa kiem Mi cha łem”.

Kli mat wro go ści
Opie ra jąc się na tych prze ka zach,

au tor przy stę pu je do cha rak te ry zo wa -
nia nie zna nych so bie oso bi ście Łem -
ków: „Na ród ten był awan tur ni cze go
uspo so bie nia. Jak opo wia da ją lu dzie
star si, mę żczyź ni za pie nią dze uzy -
ska ne ze sprze da ży drze wa upi ja li się
w po bli skim pry wat nym skle pie zwa -
nym Wi dacz. Po wro ty upi tych mę żów
koń czy ły się bój ka mi wśród nich i bra -
wu ra mi w ro dzi nie”.

Łem ko wie, któ rzy po kor nie da li
wy wieźć się z ro dzin nych stron, awan -
tur ni czy? Bi ją cy się pi ja cy? Pew nie
w od ró żnie niu od Po la ków na ło go wych
abs ty nen tów… Tyl ko skąd da lej
w mo no gra fii ta ki np. za pis: „Człon ko -
wie ZMW w tej wsi przy czy ni li się

do zli kwi do wa nia nie po żą da nych wy -
bry ków chu li gań skich”. Tak jak by
zresz tą ist nia ły po żą da ne… I oczy wi -
ście Łem ko wie ka ry god nie mu sie li
ku po wać na gan ną wód kę w skle pie
mu so wo pry wat nym, a nie we wspa -
nia łym han dlu uspo łecz nio nym, któ -
re go w ich cza sach prze cież nie by ło… 

Z tych wpi sów wy ni ka, że w sto sun -
ku do Łem ków pa no wał wte dy kli mat
wro go ści, jak by Po la cy w Kró lo wej Ru -
skiej nie czu li się ich pra wo moc ny mi
na stęp ca mi i od czu wa li dys kom fort,
że za stą pi li ich wsku tek uza sad nio nej
wpraw dzie w ja kimś stop niu hi sto -
rycz nie, ale jed nak prze mo cy re pre -
zen tu ją ce go ich pań stwa…

Łem ko wie jak Pig me je
Tym cza sem choć by re zy du ją cy

w Bo gu szy, wspo mnia ny przez nas
w tek ście o pa ra fii ks. pra łat Mie czy -

sław Cze kaj, w jed nym z wy wia dów
po wie dział: „co in ne go są Łem ko wie
miesz ka ją cy na za chod nich te re nach,
kre sach Łem kowsz czy zny, gdzie obec -
nie miesz ka my, a zu peł nie co in ne go
Ukra iń cy, ban dy ukra iń skie, któ re do -
ko ny wa ły naj strasz niej szych w hi sto -
rii mor dów na nie win nych lu dziach.
Nie mo że my ich ko ja rzyć z Łem ka mi.
Ci, któ rzy miesz ka li na tych te re nach
to lu dzie spo koj ni. Nie mie sza li się oni
w żad ne ban dy, ni ko mu krzyw dy nie
ro bi li. Sa mi czę sto wie lu krzywd do -
zna wa li od band ukra iń skich. (…
) I trze ba ich re li gij ność do ce niać, re -
li gij ność wy ra żo ną w tych wspa nia -
łych, prze pięk nych cer kwiach. Od nich
po win ni śmy się uczyć, uczyć się praw -
dzi wej po bo żno ści, wza jem nej mi ło ści,
wza jem nej do bro ci, któ ra tak bar dzo
ce cho wa ła Łem ków miesz ka ją cych
na na szych te re nach”. 

Po mnik w hoł dzie wy sie dlo nym

Grób „na rod nej uczy tiel ki”

Łem ko wie, któ rzy po kor nie
da li wy wieźć się z ro dzin nych
stron, awan tur ni czy? Bi ją cy się
pi ja cy? Pew nie w od ró żnie niu
od Po la ków na ło go wych abs -
ty nen tów...
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Z ko lei za ło żo na w 1956 r. „Kro ni ka
szko ły”, któ rą sze rzej omó wi my w ar -
ty ku le o szkol nic twie, wy ra ża się
o Łem kach po gar dli wie, na zy wa jąc ich
tu byl ca mi jak ja kichś Pig me jów czy
Abo ry ge nów: „1945-47 lud ność tu byl -
cza zo sta ła wy sie dlo na na zie mie za -
chod nie”. Na to miast „Mo no gra fia…”
jest w tej ostat niej spra wie za kła ma -
na: „Ob ję ta tym by ła lud ność, któ ra le -
gi ty mo wa ła się ob y wa tel stwem
ukra iń skim i zdra dza ła przy na le żność
do ban dy. Część ro dzin wy je cha ła
do Związ ku Ra dziec kie go, a część osie -
dli ła się na zie miach za chod nich”.
Osie dli ła się? Mia ła ta ki ka prys, wy -
na ję ła fir mę prze pro wadz ko wą Aj du -
kie wicz i się prze nio sła? Sa ma?

Za mor do wa ni 
za skra dzio ne im by ki!

Obok daw nej cer kwi gre ko ka to lic -
kiej znaj du ją się reszt ki cmen ta rza
dwu wy zna nio we go: gre ko ka to lic kie go
i pra wo sław ne go. Na nie licz nych za -
cho wa nych gro bach mo żna od czy tać
in skryp cje wy ry te cy ry li cą, wska zu ją -
ce, że po cho wa no tu lu dzi zmar łych

w la tach przed I woj ną świa to wą
i w okre sie mię dzy wo jen nym. Je den
z na grob ków jest na wet z 1882 r.

Na naj bar dziej za dba ną wy glą da
mo gi ła Fe li z Dzi dzi no wi czów Łuc kiej
(ur. 8 sierp nia 1886 r., zm. 24 li sto pa -
da 1916 r.), o któ rej po da no „na rod -
na uczi tel ka”, co w ja kimś stop niu
tłu ma czy tro skę, z ja ką był za pew ne
pie lę gno wa ny jej g rób, któ ry prze -
trwał w nie złym sta nie. Nie na ży ła się

dłu go, le d wie 30 lat – ta ki czę sto był
los na uczy cie li, mar nie ją cych prze wa -
żnie na su cho ty (gruź li cę). 

Wy glą da na to, że ostat ni przed wy -
sie dle niem po grze ba ni zo sta li w Kró -
lo wej Ru skiej Gri go rij Wi szow skij
(Wy szow ski) i Pe tro Po lian skij (Po lań -
ski). Le żą w jed nym gro bie, obaj zmar -
li te go sa me go dnia 15 sierp nia 1946
r., ten dru gi w chwi li śmier ci miał do -
pie ro 25 lat – być mo że za ich śmier -
cią kry je się ja kaś tra ge dia?

I rze czy wi ście – wy ja śnia nam to
Ur szu la Łasz czew ska, któ rej pra -
dziad ko wie Wy szow scy ofia ro wa li kie -
dyś grunt na ten cmen tarz. Otóż, ci
zmar li w świę to Wnie bo wzię cia NMP
by li Łem ka mi, któ rzy wy bra li się
do Gry bo wa, że by na mi li cji zgło sić
kra dzież by ków. Że by te mu za po biec,
w le sie za cza ili się na nich Po la cy
i ska to wa li. Je den zmarł na miej scu,
a dru gi po pa ru dniach w szpi ta lu. Za -
tem w przy pad ku jed ne go da ta śmier -
ci po da na na gro bie jest o pa rę dni
myl na. Był z ni mi trze ci Łem ko – na -
zwi skiem Hre niak, ale ten oca lił ży cie
i do czoł gał się ja koś do do mu.

Po tom ko wie mor der ców ży ją do dzi -
siaj. Łasz czew ska mó wi, że owi mor -
der cy by li ban dy ta mi, któ rzy na pa da li
na wet na po cią gi. Za za mor do wa nie
Łem ków nie spo tka ła ich żad na ka ra.

Prze rwa w cho wa niu
Łem ków z Kró lo wej Ru skiej wy -

sie dlo no w 1947 r. – pod Go rzów
Wiel ko pol ski, Szcze cin, Strzel ce Kra -
jeń skie, bo na Dol ny Śląsk to ra czej
ich ziom ków z Bo gu szy. O ile w łem -
kow skich cza sach ży ły we wsi dwie
ro dzi ny pol skie, to zo stać po zwo lo no
też trzem spo lsz czo nym ro dzi nom
łem kow skim: Re wa kom, Chmie low -
skim i Hre nia kom. 

Prze rwa w cho wa niu zmar łych
na cmen ta rzu łem kow skim trwa ła 43
la ta, bo na stęp ny grób jest z 1989 r.
Na ta blicz kach utrwa lo no, że spo czy -
wa ją tu taj Pa weł Re wak (ur. 2 lu te -
go 1907 r., zm. 20 lip ca 1989 r.)
i Emi lia Re wak (ur. 31 lip ca 1909 r.,
zm. 6 sierp nia 1999 r.). Pew nie ma -
łżeń stwo, być mo że – mie sza ne, na co
wska zy wa ło by imię ko bie ty. Lecz nic
nie świad czy na ich gro bie, że by przy -
naj mniej jed no z nich by ło wy zna nia
pra wo sław ne go czy gre ko ka to lic kie go.

Na wet na pi sy na ich gro bie spo rzą dzo -
no al fa be tem ła ciń skim, a nie cy ry li cą.

Roz ma wia jąc we wsi, wy ja śnia my
za gad kę. Ja ko pierw sza garść szcze gó -
łów do rzu ca mat ka soł ty ski Jó ze fy No -
wak. Mó wi, że na pew no
pra wo sław na by ła Re wa ko wa, któ rą
pa mię ta się le piej, bo ży ła dłu żej, ale
chy ba obo je, bo nie cho dzi li do ko ścio -
ła. Ich cór ka Han ka wy szła za Po la ka
Mi cha ła Ku zia ka i po dob no prze -
chrzci ła się.

Ur szu la Łasz czew ska wie znacz nie
wię cej, bo Paw ło Re wak był bra tem jej
mat ki i Emi lia – bra to wą. Obo je by li
pra wo sław ni. Wu jek Paw ło na ka zał
przed śmier cią, że by po cho wa no go
na łem kow skim cmen ta rzu, tam,
gdzie grze ba no je go przod ków. Cór ka
Re wa ka – An na ra zem z mę żem Mi -
cha łem mu sie li za ła twiać spe cjal ne
ze zwo le nie na po cho wa nie oj ca na nie -
czyn nym i za nie dba nym cmen ta rzu,
na któ rym pa sły się kro wy. A na pi sów
cy ry li cą pew nie nie miał już kto wy ko -
nać, bo zo sta ła za po mnia na… 

Ur szu la Łasz czew ska przed go spo -
dar stwem agro tu ry stycz nym Ju lia

Prze rwa w cho wa niu zmar łych
na cmen ta rzu łem kow skim
trwa ła 43 la ta, bo na stęp ny
grób jest z 1989 r. Na ta blicz -
kach utrwa lo no, że
spo czy wa ją tu taj Pa weł Re wak
(ur. 2 lu te go 1907 r., zm. 20
lip ca 1989 r.) i Emi lia Re wak
(ur. 31 lip ca 1909 r., zm. 6
sierp nia 1999 r.).
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Nie gra mot ni wy ko naw cy
Cmen ta rzyk unik nął do szczęt nej

de wa sta cji, pew nie dla te go, że w po rę
zo stał ogro dzo ny, o czym świad czy na -
pis na furt ce spo rzą dzo ny ła ma ną pol -
sz czy zną: „Za sta ra niem ogro dze nia
cmen ta rza za byt ko we go grec ko -ka to -

lic kie go w Kru lo wej Gór nej Alek san -
dra i An ny Ole snie wicz 27.10.1967”.

W tym sa mym 1967 r. Kró lo wą
Ru ską prze mia no wa no na Gór ną.
W ra mach za cie ra nia śla dów po Łem -
kach zmie nio no wów czas ta kże in ne
na zwy: Uście Ru skie sta ło się Gor lic -
ki mi, Ro pi ca Ru ska też utra ci ła tra -
dy cyj ny przy miot nik.

Ole śnie wi czo wie po woj nie wy emi -
gro wa li do ZSRR, kon kret nie do Be -
re żan (przed wo jen ne Brze ża ny)
na Ukra inie. Ogro dze nie cmen ta rza
zle ci li zdal nie po przez war szaw ską
am ba sa dę ZSRR. Nie gra mot ni wy ko -
naw cy strze li li w na pi sie kosz mar ne -
go by ka or to gra ficz ne go.

Ob szer na w cza sach łem kow skich
ne kro po lia, po wa żnie się z cza sem
skur czy ła… Łasz czew ska twier dzi
też, że za pie nią dze Ole śnie wi czów
za ku pio no znacz nie wię cej siat ki niż
jej fak tycz nie uży to do ogro dze nia
cmen ta rza… Jest na wet w sta nie po -
ka zać, przy któ rym do mu mo żna zo -
ba czyć resz tę z te go za ku pu! Wy cię to
też przy cmen tar ne ja wo ry i ona mo -
że po wie dzieć, gdzie sie dzi się na ław -
kach z nich zbi tych!

Ur szu la Łasz czew ska pod ję ła sta -
ra nia o od no wie nie cmen ta rza – do -
ko nał te go Jó zef Stec z No we go
Są cza. Do mi nu ją cym ele men tem
cmen ta rza jest współ cze sny po mnik,
od da ją cy hołd Łem kom wy sie dlo nym
z Kró lo wej Ru skiej. Ufun do wa li go
po tom ko wie wy sie dlo nych, a or ga ni -
za tor ką zbiór ki by ła Łasz czew ska.
Wy sta wie niu po mni ka to wa rzy szy ło
na bo żeń stwo eku me nicz ne ce le bro -
wa ne przez du chow nych trzech wy -
znań: pra wo sław ne go (pop R o man
Du bec z Gor lic), gre ko ka to lic kie go
(ks. Grze gorz Na zar z Gor lic) i rzym -
sko ka to lic kie go (ks. pro boszcz Jó zef
No wak). Ta bli cę na po mni ku wy ko -
nał p. Hła dyk z Bie lan ki k. Gor lic.

Agro Ju lia
Łasz czew ska jest z do mu Hal ko -

wicz. Kto się jesz cze nie do my ślił – po -
daj my czar no na bia łym, że jes t
Łem ki nią. Jej ro dzi ce nie zo sta li wy -
sie dle ni z Kró lo wej Ru skiej, gdyż oj -
ciec Kon stan ty był przed -
i po wo jen nym ofi ce rem u pod ha lań -
czy ków, czy li w jed no st ce woj sko wej
po gra nicz ni ków w No wym Są czu.
Mat ka Ju lia z do mu Re wak zaś na -
uczy ciel ką geo gra fii i j. ukra iń skie go.
W cza sie oku pa cji nie miec kiej oj ciec
był wię zio ny przy ul. Mon te lu pich
w Kra ko wie. Na wet za oku pa cji mie li
pol ską go spo się – Ewę Tro jan.

Ku pa mię ci mat ki Łasz czew ska
pro wa dzi te raz w Kró lo wej Gór nej go -
spo dar stwo agro tu ry stycz ne wła śnie
o na zwie Ju lia. Przy je żdża ją do niej
głów nie po tom ko wie Łem ków, że by
po być na oj czy stej zie mi przod ków.
Go spo dar stwo czyn ne jest od ma ja
do paź dzier ni ka, a na zi mę pa ni Ur -
szu la wra ca do Go rzo wa Wlkp., gdzie
przez la ta by ła na uczy ciel ką. Ukoń -
czy ła Li ceum Pe da go gicz ne w Sta rym
Są czu, zresz tą ra zem z in nym miesz -
kań cem wsi Edwar dem No wa kiem,
któ re mu po świę ci li śmy nie co miej sca
we wstęp nym ar ty ku le o wsi. A uczy -
ła… j. pol skie go, gdyż skoń czy ła stu -
dia po lo ni stycz ne w szcze ciń skiej fi lii
Uni wer sy te tu Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu. Wszyst ko tłu ma czy fakt,
że jej ro dzi na by ła spo lo ni zo wa na, za -
sy mi lo wa na. Jej mat ka po łem kow -
sku za czę ła mó wić do pie ro
przed sa mą śmier cią…

Obok daw nej cer kwi gre ko ka -
to lic kiej znaj du ją się reszt ki
cmen ta rza dwu wy zna nio we -
go: gre ko ka to lic kie go
i pra wo sław ne go. Na nie licz -
nych za cho wa nych gro bach
mo żna od czy tać in skryp cje
wy ry te cy ry li cą, wska zu ją ce,
że po cho wa no tu lu dzi zmar -
łych w la tach przed I woj ną
świa to wą i w okre sie mię dzy -
wo jen nym.

Basz ty
W Kró lo wej Gór nej dum nie kró lu -
je kil ka… baszt – jak by osie dli li
się tu taj ry ce rze i wszy scy po bu -
do wa li kasz te le wa row ne.

Kie dy wła ści ciel dru kar ni ja ko
pierw szy za czął wzno sić basz tę, lu dzie
we wsi z po cząt ku my śle li, że przy tej
je go wie ży po wsta nie no wy ko ściół. Po -
tem się wy ja śni ło i in ni wzię li przy kład.

Pro jek tant z Na wo jo wej zo ba czył, że
we wsi lu dzie po bu do wa li so bie do my
z basz ta mi, więc i w re mi zie za pla no -
wał 15-me tro wą wie żę ob ser wa cyj ną.
Prak tycz ne zna cze nie ma żad ne, bo
nie roz cią ga się z niej prze sad nie roz -
le gły wi dok na oko li cę, gdyż dal sze pa -
no ra my za sła nia ją oka la ją ce gó ry.
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Pa ra fia w Kró lo wej Gór nej tym ró -
żni się od in nych, że dys po nu je aż
czte re ma świą ty nia mi.

Drew nia ny ko ściół pw. Na ro dze nia
Najśw. Ma rii Pan ny po cho dzi z 1814
lub 1815 r., czy li – jak się ła two do my -
ślić – jest daw ną cer kwią Na ro dze nia
Bo gu ro dzi cy. Ca ła zresz tą je go bry ła
świad czy o tym, a ta kże wy strój wnę -
trza z oł ta rzem w for mie iko no sta su
z dru giej po ło wy XIX w., lecz z frag -
men ta mi da to wa ny mi na XVIII w.
Wy słu żo ne ław ki też po cho dzą z cer -
kwi. Z ory gi nal ne go wy po sa że nia za -
po dzia ła się na to miast w za wie ru sze
dzie jo wej am bo na z pro ro kiem Elia -
szem ja dą cym na ry dwa nie…

Wy tar ty próg
Naj wy ższa, fron to wa i zwień czo -

na ba nia stym heł mem wie ża mo że po -
cho dzić z jesz cze star szej po przed nicz ki
cer kwi, praw do po dob nie z XVII w. Wi -
szą na niej dwa dzwo ny z 1924 r. Być
mo że rów nież XVII -wiecz na jest jed -
na z kro piel nic, ta lu do wa w sty lu go -
tyc kim. Bo dru ga po cho dzi z 1769 r. 

Pa ra fia w Kró lo wej Ru skiej ist nia ła
już w 1544 r., o czym świad czy po cho -
dzą cy z te go ro ku akt nada nia jej jed -
ne go ła nu zie mi wol nej od po dat ków
oraz ob cią że nie miesz kań ców wsi da -
ni ną zbo żo wą (w na tu rze po pół ko py
ży ta i owsa, tj. po 30 snop ków, z mo żli -
wo ścią za mia ny na opła tę w wy so ko ści
ko py, czy li 60 gro szy) na rzecz pro bosz -
cza. Od 1581 r. by ła to pa ra fia gre ko -
ka to lic ka. W 1858 r. pa ro chem
(pro bosz czem) był Kon rad Czar niań ski
(Czyr niań ski?). O dłu giej hi sto rii cer -
kwi świad czą choć by wy tar te pro gi,
któ re daw no już utra ci ły ostre kan ty
i ob ni ży ły się w środ ko wej czę ści, gdzie
wgłę bie nia się ga ją naj ni żej.

Świą ty nia jest jed no na wo wa, na -
kry ta trój spa do wym da chem daw niej
gon to wym, a od 2010 r. już mie dzia -
nym. W środ ku znaj du ją się po cer -
kiew ne po li chro mie na ma lo wa ne
w sty lu neo ba ro ko wym. Na stro pie
umiesz czo no ma lo wi dło „Sąd Os ta -
tecz ny” – sto sun ko wo mło de, bo z 1942
r., ale już wy bla kłe. Ży we ko lo ry ma ją

na to miast po li chro mie znaj du ją ce się
na su fi cie i ścia nach pre zbi te rium – te
zo sta ły bo wiem od re stau ro wa ne w la -
tach 2010-11 przez kon ser wa to ra za -
byt ków Ja na Ko wal czy ka z Ry tra. 

Pod kow ce i drew no ja dy
Re no wa cja, fi nan so wa na z bu dże tu

Ma ło pol skie go Urzę du Mar szał kow -
skie go, jest skom pli ko wa na, gdyż naj -
pierw na le ży upo rać się z owa da mi
drew no ja da mi, któ re nie zbo żne dzie ło
spo ży cia ko ścio ła roz po czę ły od sta -
rych ła wek. Środ ki na tru cie in sek tów
po cho dzą ze Sta ro stwa Po wia to we go
w No wym Są czu. 

Na sta rym ko ście le czy ta my ta bli -
cę, in for mu ją cą, iż na pod da szu by tu -
je ko lo nia pod kow ca ma łe go, czy li
za gro żo ne go wy gi nię ciem ga tun ku
nie to pe rza. Po nie waż o pod kow cach

ma łych pi sa li śmy już w „Pa no ra mie
wsi są dec kich” po świę co nej Bu kow co -
wi, nie bę dzie my się tym ra zem
nad tym roz wo dzić. O ile jed nak w Bu -
kow cu ko lo nia li czy po nad 100 mi ni
pod kow ców, to w Kró lo wej Gór nej nie -
co mniej, bo ok. 60 sztuk. Do daj my, że
i tu taj opie kę nad ni mi roz to czy ły Pol -
skie To wa rzy stwo Przy ja ciół Przy ro dy
Pro Na tu ra i Fun da cja Eko fun dusz,
któ re wy asy gno wa ły na ten cel 240
tys. zł. Z tro ską o nie to pe rze re mont
da chu ko ścio ła (m. in. po szy cie z bla -
chy mie dzia nej), spon so ro wa ny ta kże
przez pa ra fię (160 ty s. zł) i Urząd
Gmi ny w Ka mion ce Wlk. (50 tys.), wy -
ko na ła fir ma Me trol z No we go Są cza.

Czte ry ko ścio ły
i cmen tarz

Ks. pro boszcz Jó zef No wak w kan -
ce la rii pa ra fial nej

Drew nia ny ko ściół pw. Na ro -
dze nia Najśw. Ma rii Pan ny
po cho dzi z 1814 lub 1815 r.,
czy li – jak się ła two do my ślić
– jest daw ną cer kwią Na ro -
dze nia Bo gu ro dzi cy. Ca ła
zresz tą je go bry ła świad czy
o tym, a ta kże wy strój wnę trza
z oł ta rzem w for mie iko no sta -
su z dru giej po ło wy XIX w.
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Mu rarz cy kli sta
Pa ra fię rzym sko ka to lic ką ery go wa -

no w 1951 r. Sta ra nia o bu do wę no we -
go ko ścio ła roz po czął po przed nik
obec ne go pro bosz cza – ks. Wła dy sław
Szczer ba, któ ry zdą żył z wy sta wie -
niem oł ta rza po lo we go oraz dro gą as -
fal to wą w stro nę ko ścio ła i cmen ta rza,
ale od szedł z pa ra fii w 1996 r. I wte dy

z mi sją bu dow la ną ów cze sny bi skup
tar now ski ks. Jó zef Ży ciń ski po słał
do Kró lo wej G. ks. Jó ze fa No wa ka.
Przy bysz za stał hał dę ce gieł. Sta no wi -
ły dar gmi ny, któ ra do sta ła je od wła -
ści cie la ce giel ni w ra mach spła ty
ja kie goś za dłu że nia.

Bu do wa sys te mem go spo dar czym
roz po czę ła się w 1998 r. we dług pro -
jek tu ar chi tek ta Zyg mun ta Hon ki sza
z Tar no wa. Wy bra no ta kie go, któ ry
po dyk to wał przy stęp ną ce nę… Or ga -
ni za cyj nie naj bar dziej po ma gał na po -
cząt ku Cze sław Ochwat. Pra ca mi
kie ro wał Ta de usz Kur dziel, po cho dzą -
cy z Ka mion ki Wlk., ale miesz ka ją cy
w No wym Są czu. Maj strem był mu -
rarz Ma rian Mi gacz. 

– Przy je żdżał z Bo gu szy na ro we rze
– z roz rzew nie niem wspo mi na go pro -
boszcz. – Uczę tam w szko le i przy oka -
zji czę sto cho dzę na je go grób.

Ćwi cze nia gwoź dzia mi
Ale ca łość by ła na gło wie pro bosz -

cza. Np. oso bi ście zwo ził to ny gwoź dzi.
Za ła du nek ich do sa mo cho du i roz ła -
du nek sta no wił ro dzaj ćwi czeń fi zycz -
nych, któ re dzię ki re gu lar no ści
po wtó rzeń wy ro bi ły w księ dzu krze pę.
Sta no wi ły for mę przy go to wań kon dy -
cyj nych przed se zo nem nar ciar skim,
gdyż pro boszcz lu bi zje żdżać i bie gać
na nar tach. 

Ka mień wę giel ny po świę co ny 8
czerw ca 1997 r. w Kra ko wie przez pa -
pie ża Ja na Paw ła II wmu ro wał 30
wrze śnia 2001 r. bi skup or dy na riusz
tar now ski ks. Wik tor Skworc. Kon se -
kra cję ko ścio ła pw. Opatrz no ści Bo żej
wy zna czo no na 6 li sto pa da br.

We wnątrz świą ty nia jest już wy -
koń czo na. Je zu sa Chry stu sa na tę czy
nad oł ta rzem wy ma lo wał Ka zi mierz
Twar dow ski z pa ra fii Po de gro dzie,
któ ry wcze śniej ozda biał ta kże tam tej -
szy ko ściół pa ra fial ny. Ław ki i kon fe -
sjo na ły wy ko na li miej sco wi sto la rze
Jan Krok i Ro bert Świ gut. Na to miast
dal szych prac wy ma ga ele wa cja i oto -
cze nie oraz pod zie mia. 

Chłod nia w schro nie
Żel be to wy dol ny po ziom jest so lid -

ny jak schron. Pod pre zbi te rium pla -
no wa na jest sa la ze sce ną
na spo tka nia i wi do wi ska re li gij ne,
zaś w po zo sta łej czę ści pro boszcz za -

mie rza za in sta lo wać ka pli cę po grze -
bo wą z chłod nią. 

Ak tu al nie użyt ko wa ne są oby dwa
ko ścio ły – w za le żno ści od spo dzie wa -
nej fre kwen cji. Naj bar dziej na wie dza -
ne przez wier nych msze od by wa ją się

w więk szym, no wym ko ście le, a ka me -
ral ne – w mniej szym, sta rym. Zi mą
wię cej w no wym, gdyż jest już ocie plo -
ny i wy po sa żo ny w ogrze wa nie na wie -
wo we, a w wy zię bio nym sta rym by wa
lo do wa to jak w psiar ni.

No wy ko ściół wy po sa żo ny jest w 4
dzwo ny od la ne w Gli wi cach. Naj więk -
szy – Mi chał Ar cha nioł, tę gi, bo wa żą -
cy ok. 600 kg – za fun do wa ny zo stał
przez lo kal nych przed się bior ców.
O fun da to rach dru gie go świad czy ta -
bli ca w ho lu ko ścio ła: „Dzwon Opatrz -
no ści Bo żej dar T e re sy, Ry szar da,
Ju sty ny, Gra ży ny i Ar ka diu sza Ole -
siak oraz An ny, Ga brie li i Jó ze fa Maj -
da A. D. 2007”.

Ks. Jó zef No wak

(ur. 1953) – po cho dzi z Bień ko wic w par. Ce -
re kiew k. Boch ni. Ab sol went LO w Boch ni
i Wy ższe go Se mi na rium Du chow ne go w Tar -
no wie, pra ca mgr „Psy cho lo gicz ne de ter mi -
nan ty po sta wy al tru istycz nej”. Wy świę co ny
w 1978 r., pa ra fie: Skrzy szów k. Tar no wa,
Jur ków k. Li ma no wej, Wo la Ba ra now ska k.
Tar no brze ga, Łę ki Gór ne k. Pil zna, Po rąb ka
Uszew ska k. Dęb na, a od 1996 r. pro boszcz
w Kró lo wej Gór nej. Hob by: sport, w tym
głów nie nar ciar stwo zjaz do we i bie go we
(w zi mie na nar ty wy cho dzi choć by na wet
cho ry!) oraz pły wa nie.

No wy ko ściół w Kró lo wej Gór nej

Drew nia ny ko ściół (by ła cer kiew)
w Kró lo wej Gór nej

Pa ra fię rzym sko ka to lic ką ery -
go wa no w 1951 r. Sta ra nia
o bu do wę no we go ko ścio ła
roz po czął po przed nik obec ne -
go pro bosz cza – ks.
Wła dy sław Szczer ba, któ ry
zdą żył z wy sta wie niem oł ta rza
po lo we go.
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Praw dzi we – me cha nicz ne, a nie
elek tro nicz ne – or ga ny ufun do wa li
Lu cy na i Ry szard Gór scy, wła ści cie le
tu tej sze go tar ta ku Drew mex. Spro wa -
dzo no je gdzieś z Nie miec – uży wa ne,

choć prze cież w do brym sta nie. Ob słu -
gu je je or ga ni sta Ja nusz Ga bo rek,
któ ry akom pa niu je ta kże chó ro wi pa -
ra fial ne mu za ło żo ne mu w 2000 r.
przez Wa cła wa Wa cła wia ka, a od 2006
r. śpie wa ją ce mu pod kie run kiem na -
uczy cie la mu zy ki z miej sco wej szko ły
Sła wo mi ra Sie dla rza.

Ce re kiew i cer kwie
Oprócz dwóch ko ścio łów w Kró lo wej

Gór nej do pa ra fii na le żą dwa na stęp -
ne w Bo gu szy (przy łą cze nie tej w si
do pa ra fii gre ko ka to lic kiej w Kró lo wej
G. na stą pi ło w 1785 r.): drew nia ny pw.
św. An to nie go Pa dew skie go z 1858 r.
(je go wy po sa że nie po cho dzi jed nak ze
star szej cer kwi z 1626 lub 1627 r.)

i mu ro wa ny pw. Najśw. Zba wi cie la
z ok. 1938 r. Tak jak sta ry w Kró lo wej,
oby dwie są b y ły mi cer kwia mi (ta
pierw sza pw. św. Dy mi tra). Re zy du je
przy nich Są de cza nin Ro ku 2000
– eme ry to wa ny ks. pra łat Mie czy sław
Cze kaj, zna ny przede wszyst kim z re -
mon to wa nia ko ścio łów i hob by stycz ne -
go re stau ro wa nia za byt ko wych
przed mio tów kul tu (np. oł ta rzy) i in -
nych ak ce so riów re li gij nych, w tym li -
tur gicz nych, a ta kże nie za wod nej
punk tu al no ści w ręcz nym uru cha mia -
niu do no śnych dzwo nów w Bo gu szy.

To ewe ne ment, że by jed na pa ra fia
dys po no wa ła aż 4 świą ty nia mi, w tym
trze ma eks -cer kwia mi, któ ry mi w do -
dat ku za rzą dza pro boszcz ro dem z pa -
ra fii Ce re kiew. Je śli licz bę pa ra fian
ob li cza się na ok. 1600, to na je den ko -
ściół przy pa da za le d wie ok. 400 wier -
nych. Są po noć pla ny po dzie le nia
pa ra fii na dwie… Obej mu je ona bo -
wiem obie Kró lo we – Gór ną i Pol ską,
po nad to Bo gu szę oraz część Mszal ni -
cy o na zwie Za gó ra. Pro bosz czo wi
w ogar nię ciu te go wszyst kie go po ma -
ga wi ka ry ks. Zbi gniew Sta chu ra. Ko -
ściel ny mi są: w Kró lo wej G. – Ma rian
Sie dlarz, a w Bo gu szy – Zbi gniew
Kru czek (za stą pił w tym zmar łe go
w 2011 r. oj ca Fe lik sa).

Go spo dy nią na ple ba nii jest Te re sa
Ko wal czyk. Sta ra ple ba nia, praw do -
po dob nie z koń ca XIX w., by ła do mem
gre ko ka to lic kie go pa ro cha (pro bosz -
cza). Znaj du je się w niej jesz cze np.
sza fa z wy ry tą da tą 1773!

Obok stoi ob szer na no wa ple ba nia,
któ rej za sie dle nie pla no wa ne jest do -
pie ro za dwa la ta, kie dy np. ukoń czo -
na już zo sta nie ka na li za cja wsi.
Bę dzie to w ła ści wie dom pa ra fial ny
po wszech ne go użyt ku, bo wiem prze -
wi dzia no w nim miej sce na świe tli cę,
a na wet sa lę spor to wą.

Ra da pa ra fial na

Pro boszcz ks. Jó zef No wak oraz Ry szard Gór -
ski (wła ści ciel tar ta ku), Edward No wak (na -
uczy ciel, b. rad ny), An drzej Sta nek (ak tu al ny
rad ny gmin ny), Ry szard Ole siak (fun da tor
jed ne go z dzwo nów), Ka zi mierz Czer nec ki
i Ja nusz Ku mo rek (pre zes LKS Kró lo via).
Świec ką sze fo wą Ca ri ta su jest Ma ria Ko śció -
łek, a Ak cji Ka to lic kiej prze wo dzi Ma ria Wa -
cła wiak.

Pro bosz czo wie rzym sko ka to lic cy
ks. Wła dy sław Ber be ka1948-70 (od 1946 r.
rek tor ko ścio ła), po cho wa ny na miej sco wym
cmen ta rzu
ks. Ma rian Wo dzisz, ad mi ni stra tor 1967-73,
prze nie sio ny do Pa szy na, zm. 1990 
ks. Jó zef Ko ściel ny 1973-84, prze nie sio ny
do par. św. Mał go rza ty w N. Są czu
ks. An drzej Pio trow ski 1984-89, przy był
z Łę ki, wcze śniej był na mi sji w Kon gu
ks. Wła dy sław Szczer ba 1989-96, prze nie -
sio ny do Po lnej k. Gry bo wa
ks. Jó zef No wak 1996-

Sta ra ple ba nia, daw niej gre ko -, obec nie rzym sko -ka to lic ka Iko no stas w by łej cer kwi

No wy ko ściół wy po sa żo ny jest
w 4 dzwo ny od la ne w Gli wi -
cach. Naj więk szy – Mi chał
Ar cha nioł, tę gi, bo wa żą cy
ok. 600 kg – za fun do wa ny zo -
stał przez lo kal nych
przed się bior ców.
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Do wia du je my się te go z pra cy li cen -
cjac kiej Lu cy ny Po rę by stresz czo nej
na szkol nej stro nie in ter ne to wej. Z ko -
lei za ło żo na w 1956 r. i pro wa dzo -
na po cząt ko wo przez kie row ni ka
Sta ni sła wa Mi cha li ka „Kro ni ka szko -
ły” po da je, że „na uka od by wa ła się tu
w ję zy ku tu byl ców”, choć w okre sie
mię dzy wo jen nym ta kże na te re nie
Łem kowsz czy zny na ucza nie prze bie -
ga ło prze cież w j. pol skim, a ję zyk au -
to chto nów trak to wa ny był tyl ko ja ko
je den z przed mio tów.

Na uczy ciel skie prze ła je
Po woj nie dzie ci uczy ły się w po zo -

sta wio nym przez Łem ków par te ro -
wym, ale mu ro wa nym bu dyn ku
z dwie ma sa la mi lek cyj ny mi i miesz -
ka niem kie row ni ka, a po nie waż był
cią gle za ma ły – ta kże w izbach u Ję -
dru si ka, Ptasz kow skie go i soł ty sa Sta -
ni sła wa Sie dli ka. Gdy ten os tat ni
wy je chał na Zie mie Od zy ska ne,
na obiekt szkol ny prze zna czo no ca ły
je go dom. P o tem jesz cze kie row nik
szko ły mu siał udo stęp nić jed ną izbę ze
swe go miesz ka nia słu żbo we go.

W „Kro ni ce szko ły” mo wa jest
o tym, że pier w szą na uczy ciel ką
po woj nie by ła Ma ria Mor dar ska,
a miesz ka nia na uczy ciel skie urzą -
dzo no w wy re mon to wa nym do mu po -
łem kow skim. W la tach 1956-58
mu ro wa ną szko łę pod wy ższo no
o drew nia ne pię tro, miesz czą ce 4 sa -
le lek cyj ne, kan ce la rię i dwa miesz -
ka nia na uczy ciel skie. Do roz bu do wy
uży to ma te ria łu po cho dzą ce go z roz -
biór ki cer kwi pra wo sław nej.

Od 1970 r. w szko le funk cjo no wa ło
wa ka cyj ne schro ni sko tu ry stycz ne.
W 1972 r. za mknię te dwa la ta wcze -

śniej przed szko le prze kształ co no
w ko lej ne miesz ka nia dla na uczy cie li
oraz wy go spo da ro wa no tam do dat ko -
wą sa lę lek cyj ną. W la tach 70. pla ców -
ka w Kró lo wej G. mia ła fi lię
w Bo gu szy, któ ra usa mo dziel ni ła się
w la tach 80., jed nak tyl ko w wy da -
niu 4-kla so wym, bo ucznio wie klas
wy ższych na dal uczęsz cza li do szko ły
zbior czej w Kró lo wej G., tak jak te raz
do gim na zjum. 

W 1982 r. za dy rek tor ki Ma rii Wa -
cła wiak za pa dła de cy zja o roz bu do wie
szko ły. Na ten czas na ukę prze nie sio no
do do mu na uczy cie la, a ta kże do mów
pry wat nych Ma ria na Ko ściół ka oraz
Sta ni sła wów Ry ma no wi cza i Stel ma -
cha. Pa no wa ła cia sno ta, a na uczy cie le
ćwi czy li się w bie gach prze ła jo wych,
ga nia jąc w prze rwach lek cyj nych z jed -
ne go miej sca na dru gie. 

Po mnik głu po ty
Trwał stan wo jen ny, wła dza w ra -

mach oszczęd no ści za ka za ła in we sty -
cji w oświa cie. Roz bu do wę roz po czę to
za tem z uży ciem for te lu – pod płasz -
czy kiem re mon tu ka pi tal ne go.
W „Kro ni ce…” co rusz po ja wia ją się
uwa gi o „żół wim tem pie” i „prze sto -
jach w pra cy”. Po dwóch la tach in -
spek tor nad zo ru bu dow la ne go ka zał
wszyst ko ro ze brać.

W po ło wie lat 80. bu do wa roz po czę -
ła się od no wa. Prze wod ni czą cym ko -
mi te tu roz bu do wy zo stał Ry szard
Gon czow ski, mąż obec nej wi ce dy rek -
tor ki szko ły, a wte dy lo kal ny dzia łacz
ZSL, któ ry miał po par cie ab sol wen ta
i by łe go na uczy cie la miej sco wej szko -
ły Edwar da No wa ka, wte dy już pro mi -
nent ne go ZSL -owca z ów cze śnie
wo je wódz kie go No we go Są cza. 

To w tym okre sie pa tro nat
nad szko łą ob ję ły Za kła dy Me cha nicz -
ne z Tar no wa, któ re chcia ły uczy nić
z niej swój obiekt ko lo nij no -wy po czyn -
ko wy. Za pie nią dze tar now skich za -
kła dów bu do wa szko ły roz sze rzo na już
o sa lę gim na stycz ną ru szy ła z ko py ta.

Ma ło kto wie dział, że pod przy -
kryw ką nie win nej na zwy Za kła dy
Me cha nicz ne funk cjo no wa ły za kła dy
zbro je nio we. Aku rat wy bu chła pierw -
sza woj na w Za to ce Per skiej. Po nie -
waż ko ali cja ob ję ła do sta wy bro ni dla
Ira ku em bar giem, tar now ski pro du -
cent uzbro je nia sta nął w ob li czu kry -
zy su. Z po wo du oszczęd no ści po rzu cił
za tem swój nie do szły obiekt. Nie zdą -
żył zor ga ni zo wać tu żad nej ko lo nii,

Szko ła ab sol wen tów
Szko ła w Kró lo wej Gór nej (wte dy – Ru skiej) ist nia ła już w cza sach łem -
kow skich. Wia do mo, że dział kę na nią za ku pio no w 1909 r., ale dzia ła ła
wcze śniej, sko ro z ar chi wal nej tzw. me try ki szkol nej wy ni ka, że w ro ku
szkol nym 1896/97 funk cjo no wa ła ja ko 6-let nia Po wszech na Szko ła Pu -
blicz na. Do 1919 r. do ku men ta cja pro wa dzo na by ła w ję zy ku ru siń skim
(dia lekt ukra iń skie go).

Dy rek tor Sta ni sław Po rę ba
pod por tre tem pa tro na SzP Win -
cen te go Wi to sa (1874-1945)
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a sa lę gim na stycz ną zo sta wił roz ba -
bra ną. Po nie waż pie nią dze po cho dzi -
ły z fun du szu so cjal ne go, tar no wia nie
za żą da li zwro tu za in we sto wa nych
środ ków, a by ło te go 4 mld zł na sta re
pie nią dze. Po tem zło tów ki się zde wa -
lu owa ły i od stą pi li od rosz czeń, a in -

we sty cję w Kró lo wej Gór nej sa mi na -
zwa li „po mni kiem swo jej głu po ty”.

Do krę ca nie ko ro ny
Sa lę gim na stycz ną (pierw szą peł -

no wy mia ro wą w gmi nie) do koń czy ła
wła dza te re no wa do pie ro w 1996 r.,
a po zo sta wio ne w sta nie su ro wym
i od da ne w 2001 r. no we skrzy dło
przy da ło się na gim na zjum.

W 2003 r. prze pro wa dzo no ter mo -
mo der ni za cję, któ ra je śli cho dzi o gmi -
nę Ka mion ka Wlk., o kil ka lat
wy prze dzi ła ak cję ocie pla nia szkół
w in nych oko li cach. Trwa bu do wa Or -
li ka, któ ra ma za koń czyć się do 30 li -
sto pa da.

Od 1988 r. Szko ła Pod sta wo wa no -
si imię Win cen te go Wi to sa. Wy my śli -
li to w spo mnia ni dzia ła cze ZSL
No wak i Gon czow ski. Rów no cze śnie
ufun do wa li sztan dar. Do krę ca ny
na drzew cu orzeł z cza sem do ro bił się
ko ro ny.

Ze spół Szkół Pod sta wo wo -Gim na -
zjal nych utwo rzo no w 2002 r. ze SzP
im. Wi to sa i Gim na zjum, a w 2009 r.
do da no Punkt Przed szkol ny. Od cza su
pla ców ki pro wa dzo nej przez Ko ło Go -
spo dyń Wiej skich przed szko la w Kró -
lo wej Gór nej bo wiem nie by ło przez
ok. 15 lat (w la tach 1985-93 je go dy -
rek tor ką by ła Ma ria Bu czek). Po trze -
ba zro bie nia miej sca dla punk tu
przed szkol ne go spo wo do wa ła li kwi da -

cję skle pi ku szkol ne go. Na to miast zy -
skiem jest no wo cze sny plac za baw,
któ ry tak sa mo jak bez piecz na sa la
za baw po wstał w ra mach rzą do we go
pro gra mu Ra do sna Szko ła dla
uczniów klas 0-III.

W obec nym ro ku szkol nym do Ze -
spo łu Szkół uczęsz cza 265 dzie ci: 52
do przed szko la i ze rów ki, SzP ma 99
uczniów z Kró lo wej G. i po je dyn cze
z Cie nia wy i Mszal ni cy, a gim na zjum

Sta ni sław Po rę ba

(ur. 1957) – od 2002 r. dyr. Ze spo łu Szkół
w Kró lo wej Gór nej. Po cho dzi i miesz ka
w Bo gu szy. Ukoń czył Tech ni kum Elek trycz -
ne w N. Są czu, ab sol went fi zy ki na Wy ższej
Szko le Pe da go gicz nej w Kra ko wie oraz za -
rzą dza nia oświa tą w PWSZ w N. Są czu. Ja ko
kon ser wa tor urzą dzeń te le ko mu ni ka cyj -
nych pół ro ku pra co wał w Elek trow ni Ryb -
nik, a 4 la ta w Są dec kich Za kła dach
Na pra wy Au to bu sów. Od 1982 r. za trud nio -
ny w szko le w Kró lo wej G., od 1999 r. dyr.
gim na zjum, na dal uczy fi zy ki. Żo na Te re sa
(pro wa dzi skle py w Bo gu szy i Kró lo wej G.),
dzie ci: Pa weł (30 lat) – kie row nik dzia łu
w mar ke cie bu dow la nym w Tar no wie, Be -
ata – na uczy ciel ka w szko le u oj ca, Ka mil
(26 l.) – ope ra tor ka me ry w te le wi zji ka -
blo wej In sat w N. Są czu. Hob by – ener gia
od na wial na(wła snym prze my słem skon -
stru ował w do mu wia trak, któ ry sta no wi
uzu peł nie nie i al ter na ty wę dla do staw prą -
du z sie ci ener ge tycz nej oraz ogrze wa nie
so lar ne).

Gmach Ze spo łu Szkół i przy szkol ny
plac za baw, po wy żej trwa ła bu do -
wa Or li ka

Królowa D1-24_SADECZANIN Królowa  24-10-2011  16:53  Strona D14



KRÓLOWA GÓRNA

D15

v www.sadeczanin.info

– 114 z Kró lo wych G. i Pol skiej, Bo gu -
szy i Mszal ni cy Za gó ry. Uczniów nie
do wo zi gim bus, lecz otrzy mu ją bi le ty
mie sięcz ne na au to bu sy. Opie ka spo -
łecz na fun du je po sił ki dla spo rej gro -
mad ki uczniów, a po zo sta łe mo gą
na być obiad (zu pa al bo II da nie)
za 2 zł. Na uczy cie li kosz tu je to 5 zł.

Uru cho mio na w 2000 r. sto łów ka by ła
pierw szą szkol ną w gmi nie. 

Atrak cje i lau re aci
Udo god nie niem jest ga bi net le kar -

ski, w któ rym urzę du je pie lę gniar ka
Ja ni na Sur ma. Z wy rów nu ją ce go
szan se edu ka cyj ne pro jek tu Ak tyw ni
w Przy szłość re ali zo wa ne go w 21 gim -
na zjach przez P o wia to we Cen trum
Fun du szy Eu ro pej skich szko ła otrzy -
ma ła 15 lap to pów. 

Atrak cją są wy ciecz ki szkol ne.
Na tzw. zie lo ne szko ły jeź dzi się
nad mo rze, na to miast głów nie dla
gim na zja li stów są eska pa dy za gra ni -
cę (za li czo no już Li twę, Ukra inę,
Bruk se lę, Fran cję, Wło chy, Sło wa cję,
Cze chy, w tym ro ku szkol nym ce lem
ma być Rzym). Wy jaz dy są do fi nan so -
wy wa ne przez gmin ną ko mi sję roz -
wią zy wa nia pro ble mów al ko ho lo wych
lub przez ra dę ro dzi ców, ma ją więc
przy stęp ne ce ny. Chęt nych nie jest tak
wie lu, że by po ja wia ły się kło po ty z se -
lek cją, a je śli jest nad miar, to de cy du -
je ko lej ność zgło szeń. Au to kar
wy naj mu je się w fir mie prze wo zo wej
Ry szar da Ho mon ci ka.

Spo śród uczniów w ostat nich la tach
naj bar dziej utkwi li w pa mię ci lau re -

aci olim piad przed mio to wych szcze bla
wo je wódz kie go: Mag da le na Ko cem ba
z j. pol skie go i Ka mil Po rę ba z tech ni -
ki. W ogól no pol skim kon kur sie cza so -
pism szkol nych przez pa rę lat z rzę du
na gro dy otrzy my wa ła ga zet ka sa mo -

rzą du uczniow skie go „Bu zior”, któ ra
wcze śniej by ła mie sięcz ni kiem, a obec -
nie jest kwar tal ni kiem. Jej opie ku -
nem jest To masz Skra ba.

Wy bit niej szym ab sol wen tem szko -
ły jest bo gu sza nin Ka zi mierz Kru -
czek, któ ry na po cząt ku lat 90.
w stop niu ma jo ra pra co wał w pol skim
ata sza cie woj sko wym w USA. Z ko lei
brat za kon ny ze zgro ma dze nia kla re -

Ma ria Bu czek – re li gia
Krzysz tof Cze lu śniak– geo gra fia, przy ro da, Ko ło Mło dych Przy rod ni ków
Do ro ta Gon czow ska – wi ce dy rek tor Ze spo łu Szkół ds. dy dak tycz -
nych, po cho dzi z Bo le sław ca, w tu tej szej szko le pra cu je od 1980 r., ja -
ko ab sol went ka po lo ni sty ki na WSP w Kra ko wie uczy j. pol skie go,
żo na Ry szar da Gon czow skie go, któ ry peł nił funk cje gmin ne go li de ra
ZSL i PSL, a ta kże rad ne go gmin ne go i wi ce wój ta 
Kry sty naGór ska – j. an giel ski, przy go to wu je ka ba re ty i ze spo ły ko -
lęd ni ków na prze glą dy ar ty stycz ne
Sła wo mir Ko no pac ki– wf, UKS Ko ni czyn ka w ping pon gu oraz
bie gach prze ła jo wych, mi ni ko szy ków ce i mi ni siat ków ce, ta kże kół ko
ta necz ne
Ma ria Ko śció łek– na ucza nie zin te gro wa ne 
Be ata Ko ziak – ma te ma ty ka, in for ma ty ka, świe tli czan ka, har cer -
stwo, opie kun ka szkol nej stro ny in ter ne to wej
Jo an naKo zioł – wf, edu ka cja nt. bez pie czeń stwa, kół ko ta necz ne
Agniesz ka Ku mo rek– tech ni ka, pla sty ka, in for ma ty ka, człon ki ni
ra dy ro dzi ców
Ja dwi ga Łę czyc ka – ma te ma ty ka, har cer stwo
Be ata Mar sza łek– za ję cia re wa li da cyj no -lo go pe dycz ne
An na Mi gacz – j. nie miec ki, prze wod nicz ka be skidz ka
Be ata No wak – pe da gog szkol ny

Kry sty naOgo rza łek – j. pol ski, kół ko or to gra ficz ne, opie kun ka sa -
mo rzą du uczniow skie go
Jo an naPał ka – hi sto ria, bi blio te kar ka (ok. 5 tys. to mów)
An na Po rę ba– che mia, bio lo gia, PCK w gim na zjum
Do ro ta Po rę ba– na ucza nie zin te gro wa ne, PCK w SzP
Kin ga Po rę ba– przed szko lan ka, za ję cia lo go pe dycz ne
Aga ta Ro ma nek– ma te ma ty ka, in for ma ty ka
Kry sty naRo ma nek– j. an giel ski, przy go to wu je ze spo ły do prze glą -
dów pio sen ki
Sła wo mir Sie dlarz – mu zy ka, pro wa dzi chó ry szkol ny i pa ra fial ny
oraz kół ko wo kal no -in stru men tal ne
To masz Skra ba – j. pol ski, kół ko te atral ne, opie kun sa mo rzą du
uczniow skie go i cza so pi sma szkol ne go „Bu zior”
Kry sty naSkrzy piec – na ucza nie zin te gro wa ne, opie kun ka sa mo -
rzą du uczniow skie go, pre ze ska ZNP w gmi nie Ka mion ka Wlk.
An na Skwa rek -No wak – przed szko lan ka
ks. Zbi gniew Sta chu ra– re li gia 
An na Wiatr – przed szko lan ka w ze rów ce
Ma rze na Zą ber – hi sto ria, wie dza o spo łe czeń stwie, wy cho wa nie
do ży cia w ro dzi nie, har cer stwo
Se kre tar ką szkol ną jest Gra ży na Sta nek, woź ną Re na ta Po rę ba,
a kon ser wa to rem Sta ni sław Szka ra dek.

Ka dra pe da go gicz na

Z wy rów nu ją ce go szan se edu -
ka cyj ne pro jek tu Ak tyw ni
w Przy szłość re ali zo wa ne go
w 21 gim na zjach przez Po wia -
to we Cen trum Fun du szy
Eu ro pej skich szko ła otrzy ma -
ła 15 lap to pów.
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ty nów Jan Mę żyk (ab sol went z 1980
r.) był mi sjo na rzem w Wy brze żu Ko ści
Sło nio wej. Po da ro wał szko le mo zai ki
przy wie zio ne z Afry ki. 

Ak tu al nie w pla ców ce pra cu je aż 8
na uczy cie li, któ rzy ukoń czy li szko łę,
w któ rej te raz uczą, na cze le z dy rek -
to rem Sta ni sła wem Po rę bą. 

Kie row ni cy i dy rek to rzy
Sta ni sław Son tag 1948-53 (zgi nął tra gicz nie)
An na Ma ciak 1953-56
Sta ni sław Mi cha lik1956-67 (prze nie sio ny
do SzP w Ptasz ko wej, po tem in spek tor szkol ny
w Gry bo wie)
An drzej To ma siak1967-74
Ma ria Wa cła wiak1974-2005
Sta ni sław Po rę ba od 1999 r. dyr. gim na zjum,
a od 2005 r. dyr. Ze spo łu Szkół

Sa mo rzą dy uczniow skie
Prze wod ni czą cy w Ze spo le Szkół – Ja kub Sie -
dlarz; SzP: prze wod ni czą ca – Ka mi la To me ra,
za stęp ca – Sła wo mir To me ra, skarb nik – Do ro -
ta Sta nek; Gim na zjum: prze wod ni czą ca
Agniesz ka Bog dań ska, za stęp czy ni – Ka ro li -
na Kmak, skarb nik – Ka ro li naMaj ka, se kre tarz
– Alek san dra Łat ka.

Ra da ro dzi ców
(wspól na dla SzP i gim na zjum)
Prze wod ni czą ca – Sta ni sła wa Ochwat, za stęp ca
– An drzej Sta nek (rad ny), skarb nik – Sta ni sła -
wa Bog dań ska (z ro dzi ny pro du cen tów okien),
se kre tarz – Agniesz ka Ku mo rek (na uczy ciel ka),
człon ko wie – An na Ba ran kie wicz, Ja nusz Wy -
Poczet sołtysów sądeckich

Dy rek tor i mo zai ka z Afry ki

Od pół ro ku soł ty sem w Kró lo wej
Gór nej jest Jó ze fa No wak. Soł ty -
ski w oko li cy wy stę pu ją rzad ko.
Przy po mi nasię tyl ko Bo gu mi ła
Kmak z Ka mion ki Wlk.

Jó ze fę No wak wy bra no w ma ju,
ale nie był to jej pierw szy start w wy -
bo rach. Do tych czas prze gry wa ła jed -
nak z Fer dy nan dem Po rę bą, któ ry
soł ty so wał od 1984 r. Po 26 la tach
peł nie nia tej funk cji nie wziął już
udzia łu w te go rocz nej elek cji.
W szran ki sta nę ło tro je kan dy da tów,
ale na ok. 50 osób obec nych na ze bra -
niu No wa ko wa wy gra ła pew nie, gro -
ma dząc ok. 35 gło sów.

Ko ło Go spo dyń Wiej skich
A skąd u niej wzię ła się ta nie po -

ha mo wa na żą dza wła dzy? Lu dzie ją
na mó wi li, bo sy tu acja doj rza ła
do zmian. Od mło do ści lu bi ła dzia łać
spo łecz nie. Jesz cze w szko le na le ża ła
do Związ ku Har cer stwa Pol skie go
i rzą dzi ła ja ko za stę po wa. Po tem by -
ła człon ki nią Ko ła Go spo dyń Wiej -
skich i je go sze fo wą. Po niej pre ze ską
zo sta ła Ma ria Do szna, a No wa ko wa
jej za stęp czy nią i pod kie row nic twem
ich obu KGW do ko na ło ży wo ta z przy -
czyn na tu ral nych nie mal syn chro -
nicz nie z odej ściem XX wie ku. 

Śpie wa za to w pa ra fial nym chó rze
mie sza nym, któ ry zbie ra się w ka żdy
pią tek na pró by w szko le i gro ma dzi
do 40 wo ka li stów w wie ku od na sto -
lat ka do eme ry ta. Po za wsią i miej -
sco wym ko ścio łem kon cer tu je rzad ko,
ale za li czył już wy stę py na fe sty nie
La to w Do li nie Ka mion ki czy w sank -
tu arium w Ła giew ni kach. Do ro bił się
jed na ko wych stro jów słu żbo wych.
Chór pro wa dzi na uczy ciel mu zy ki
Sła wo mir Sie dlarz. 

Pre zen tu je sie bie ja ko oso bę
„uczyn ną i ko le żeń ską”. I choć w ra -
dzie so łec kiej ni gdy wcze śniej nie by -
ła, chęt nie gar nę ła się do po mo cy.
Pa mię ta, że gdy w la tach 70. prze pro -
wa dza no elek try fi ka cję wsi, to jesz cze

ja ko uczen ni ca sa mo rzut nie to wa rzy -
szy ła kie row ni ko wi te go przed się -
wzię cia i po ma ga ła mu w spi sy wa niu.

Go spo dar ka 
po emi gran tach

Soł ty ska No wak ma na imię Jó ze -
fa, ale da lej Da nu ta i wo li to dru gie.
Na te re ny łem kow skie jej ro dzi ce
przy by li z No we go Są cza (oj ciec Jó zef)
i Ptasz ko wej (ma ma Sta ni sła wa). Go -
spo dar stwa po łem kow skie go nie przy -
dzie lo no im ad mi ni stra cyj nie, lecz
prze ję li je po wuj ku Łem ku.
Przed woj ną był w Ame ry ce, za za ro -
bio ne tam pie nią dze wy bu do wał dom,
ale nie ba wem zmarł na wrzód żo łąd -
ka. Wdo wa wy szła za mąż i z tym no -

Pa ni na Kró lo wej

Mat ka z cór ką na we ran dzie jed -
ne go z ostat nich we wsi po łem -
kow skich do mów
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wym mę żem po woj nie wy emi gro wa ła
do ZSRR, a go spo dar kę zo sta wi ła. By -
ło te go ze 3 ha plus mu ro wa ny dom
z we ran dą, któ ry – prze bu do wa ny
– stoi do dzi siaj. Ro dzi ce soł ty ski wzię -
li do dat ko we 10 ha i tę zie mię spła ca li
pań stwu ze 20 lat. Rocz ne ra ty za wo -
zi ło się do ban ku w No wym Są czu.

Mie li pię cio ro dzie ci, oprócz soł ty ski:
– Ire na – kel ner ka, miesz ka w Kró -

lo wej G., ale prze by wa w An glii;
– Ta de usz – wła ści ciel hur tow ni

spo żyw czej w Za brzu;
– Ma rek – bu dow la niec, miesz ka

w Bo gu szy, ale te raz „zwie dza” An glię;
– Ur szu la – po za wo dów ce dzie -

wiar skiej, miesz ka w Sien nej.

Cór ki w An glii
Jó ze fa Da nu ta ukoń czy ła za wo -

dów kę han dlo wą w No wym Są czu
i zgod nie z wy kształ ce niem pra co wa -
ła w skle pach w Kró lo wej Pol skiej, Ry -
trze, Piw nicz nej, Bo gu szy i Kró lo wej
Gór nej. Póź niej, w la tach 1976-77,
w re stau ra cji Ło wiec ka w Ka mion ce
Wlk. by ła bar man ką w czyn nej do pół -
no cy pi wiar ni. Wra ca ła do do mu no cą
prze siąk nię ta odo rem pi wa i wo nią
pa pie ro sów we wło sach. Mi mo iż wy -
wie trzy ła się po dro dze, gdyż wra ca ła
na ro we rze lub pie szo, 8-9 km, pół to -
rej go dzi ny w jed ną stro nę, jesz cze nie
by ło do bre go as fal tu. Po tem by ła jesz -
cze woź ną w szko le w Kró lo wej G.

Mąż Wła dy sław jest mu ra rzem
tyn ka rzem, obec nie bu du je mia stecz -
ko mul ti me dial ne w No wym Są czu.
Ma ją ośmio ro dzie ci:

– Grze gorz (37 lat) – szklarz w Fa -
kro;

– Li dia – po za wo dów ce dzie wiar -
skiej, prze by wa w An glii;

– Ewa – ab sol went ka eko no mii i fi -
nan sów po PWSZ w N. Są czu;

– Ka ta rzy na – cu kier nik, prze by -
wa w An glii;

– Ju sty na – ab sol went ka LO,
urlop ma cie rzyń ski;

– Ewe li na – po ma tu rze, prze by wa
w An glii;

– An ge li ka – stu diu je pe da go gi kę
i j. ob ce na PWSZ w N. Są czu;

– Ar tur – gim na zja li sta. 

Że by nie fo sa mi
Wy bo ry na soł ty sa wy gra ła dzię ki

na stę pu ją ce mu pro gra mo wi:

– bu do wa chod ni ków, bo na wą -
skiej i dość ru chli wej dro dze dzie ci
mu szą cho dzić do szko ły fo sa mi;

– udział w po wia to wej ka na li za cji;
– ście żka ro we ro wa wzdłuż rze ki

Kró lów ka;
– od no wie nie, czy li przy naj mniej

utwar dze nie dróg gmin nych;
– po łą cze nie Bra ty szow ca (Bra to -

szow ca) z Ka mion ką Wlk.;
– ogro dze nie re mi zy – już zgro ma -

dzo no do ku men ta cję;
– bu do wa sce ny na fe sty ny przy re -

mi zie;
– od no wie nie świe tli cy wiej skiej.
Co do Or li ka, któ re go bu do wa za -

czę ła się ko ło szko ły, to za słu gę trze -
ba od dać rad ne mu An drze jo wi
Stan ko wi, zaś pro jekt oświe tle nia
od re mi zy do krzy żów ki po wstał już
za po przed nie go soł ty sa.

Od ra zu mu sia ła za prząc się do or -
ga ni zo wa nia prac in ter wen cyj nych.
Przede wszyst kim na le ża ło urzą dzić
u sie bie ma ga zyn na sprzęt do ko sze -
nia, ki lo fy, sie kie ry, tacz ki. Mę żczyź -
ni do te go się nie gar ną, więc po bo cza
i cmen tarz ko szą ko bie ty. W Kró lo -
wej G. ro bo ta mi in ter wen cyj ny mi
zaj mu ją się 3 ko bie ty i je den „ro dzy -
nek” mę żczy zna. Ale cóż, je śli ko bie -
ty do ma ga ją się rów no upraw nie nia,
to mu szą się też za bie rać za mę skie
pra ce…

Ra da so łec ka

Soł tys – Jó ze fa No wak oraz Ro man Pa zgan
(rol nik), Ry szard Ole siak (kie row nik be to -
niar ni), Jó zef Ja ni czek (kie row ca PKS), Ra -
fał Ry ma no wicz (pra cow nik PKS, by ły
wi ce pre zes LKS Kró lo via), Sta ni sław Gie -
niec (wła ści ciel fir my bu dow la nej) i Ma rian
Ptasz kow ski (pro wa dzi na ukę jaz dy).

Soł ty si
Sta ni sław Sie dlik 1947-56
Mi chał No wak 1956-58
Jó zef Ku mo rek 1958-62
Jan Sta nek 1962-84
Fer dy nand Po rę ba 1984-89
Eu ge niusz Sie dlarz 1989-97
F. Po rę ba 1997-2011
Jó ze fa No wak 2011-

Zmien ne ko le je
Nie po zor ny, lecz uro czy drew nia -
ny bu dy ne czek w cen trum wsi ma
dłu gą hi sto rię i prze ży wał ró żne
ko le je lo su.

Za czy nał ja ko ple ba nia pa ro cha,
czy li pro bosz cza pra wo sław ne go.
Po wy sie dle niu Łem ków i roz biór ce
po bli skiej cer kwi pra wo sław nej stał
się świe tli cą wiej ską. Po tem ko lej no
peł nił m.in. ro lę przed szko la i tym cza -
so wej re mi zy OSP.

O ile ple ba nio -świe tli ca sta ła
w miej scu, to przed szko le wę dro wa ło
po do mach. Przed li kwi da cją mie ści ło
się u Ma rii Do szny, ostat niej prze wod -
ni czą cej Ko ła Go spo dyń Wiej skich. 

Obec nie do bu dyn ku na dal przy bi -
ta jest ta blicz ka z na pi sem „Świe tli ca
wiej sko -stra żac ka”, ale go spo da rzem
obiek tu jest już Lu do wy Klub Spor to -
wy Kró lo via Kró lo wa Gór na. To je go
dość świe ży na by tek, jesz cze nie
do koń ca urzą dzo ny.

Na ra zie ak cen tem do mi nu ją cym
są w nim per ku sja, tzw. pie ce, czy li
gło śni ki i sta ty wy mi kro fo nów. Ćwi czy
tu bo wiem ze spół mu zycz ny Ram sów
i Po rę bów, przy go to wu ją cy re per tu ar
we sel ny.

Daw na ple ba nia pra wo sław na,
na któ rej tkwi ta blicz ka z na pi sem
„Świe tli ca wiej sko -stra żac ka”
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W 1984 r. Fer dy nand Po rę ba zo stał
soł ty sem, rok póź niej za ło żył OSP
i ob jął pre ze su rę, by dzie rżyć ją nie -
prze rwa nie do dzi siaj. Ak tu al nym
na czel ni kiem dru hów spod zna ku
św. Flo ria najest Fa bian Ba ran.

Pierw szym na czel ni kiem zo stał Bro -
ni sław Ku mo rek, star szy brat pre ze sa
LKS Kró lo via Ja nu sza, któ ry ta kże był
wśród tych, któ rzy po wo ła li OSP.
Pierw szym po wa żnym na byt kiem by ła
mo to pom pa, któ rą za cią ga no na miej -
sce ak cji przy po mo cy pry wat ne go cią -
gni ka rol ni cze go. W 1993 r. OSP
w Bo gu szy prze ka za ła do Kró lo wej
Gór nej żu ka, dru gie go do sta li z OSP
w Mszal ni cy, a kie dy dwa po przed nie

od da no do ka sa cji, po ja wił się trze ci
– z OSP w Myst ko wie, rok pro duk -
cji 1992. Je go kie row ca mi są za stęp ca
na czel ni ka Da mian Ba ran i by ły na -
czel nik Sta ni sław Ba gnic ki. Go spo da -
rzem re mi zy jest Jó zef Rusz kow ski.

Sie dzi ba OSP mie ści ła się w świe -
tli cy wiej skiej, o któ rej pi sze my osob -
no. W 2006 r. roz po czę ła się bu do wa
re mi zy z praw dzi we go zda rze nia.
W 2007 r. sta nął par ter, w 2008 r. po -
ło żo no dach, w 2009 r. wsta wio no
okna. Do tych cza so wy bla sza ny ga raż
od da no na złom.

Na ra zie w no wej re mi zie tyl ko wie -
ża ob ser wa cyj na jest ocie plo na i otyn -
ko wa na, na le ży do koń czyć
ter mo izo la cję i ele wa cję po zo sta łych

seg men tów, wy bru ko wać plac i ca łość
ogro dzić. Na to miast wnę trze jest wy -
koń czo ne i oprócz po miesz czeń stric te
stra żac kich znaj du ją się w nim sa le
z za ple czem ku chen nym prze wi dzia ne
na nie du że (ok. 60 osób) im pre zy oko -
licz no ścio we.

W la tach 2005-10 dru ży na z Kró lo -
wej G. by ła nie po ko na na w gmin nych
za wo dach spor to wo -po żar ni czych. Do -
pie ro w 2011 r. na stą pi ła przy kra
wpad ka – za le d wie trze cie miej sce
na czte ry eki py.

Dru ho wie bra li udział we wszyst -
kich ak cjach usu wa nia skut ków po wo -
dzi w ostat nich la tach. Ma ją też
w pie czy cho re go pod łą czo ne go do apa -
ra tu ry me dycz nej. W przy pad ku

Pre zes Po rę ba z wo zem bo jo wym żu kiem

Ochot ni cza Straż Po żar na

Flo rian, Fer dy nand i Fa bian
Remiza z wieżą obserwacyjną
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przerw w do sta wie ener gii elek trycz -
nej pę dzą do nie go z agre ga tem prą -
do twór czym. W 2011 r. jed no st ce
przy zna no sys tem se lek tyw ne go wy -
wo ły wa nia.

Za rząd OSP
Pre zes – Fer dy nand Po rę ba, za stęp ca pre ze sa
– Fa bian Ba ran, na czel nik – Do mi nik Ochwat,
za stęp ca na czel ni ka – Da mian Ba ran, skarb -
nik – Je rzy Ptasz kow ski, se kre tarz – Sta ni -
sław Ba gnic ki (b. na czel nik), kro ni karz
– Edward No wak.

Fer dy nand Po rę ba

(ur. 1944) – pre zes OSP od po cząt ku do dzi -
siaj, czy li do tąd 26 lat. Po cho dzi z Kró lo wej
Pol skiej, od 1947 r. miesz ka w Gór nej.
Oprócz nie go ro dzi ce mie li 2 cór ki i 7 sy nów.
Ukoń czył za wo dów kę sa mo cho do wą w N.
Są czu, pra co wał na PKP ja ko ope ra tor ma -
szyn cię żkich (ukoń czył kurs w Za kła dach
Ce giel skie go w Po zna niu, elek try fi ko wał li -
nię ko le jo wą Tar nów -Kry ni ca) i kie row ca.
Soł tys w la tach 1984-89 i 1997-2011, rad ny
gmin ny w okre sie 1998-2002. Rol nik na 12
hek ta rach. Żo na Ce cy lia (go spo dy ni do mo -
wa, kie dyś pra co wa ła w przed szko lu w Kró -
lo wej G.), ich syn Wie sław na le ży do OSP.
Hob by – grzy bo bra nie.

Pre zes OSP Fer dy nand Po rę ba z fi -
gur ką św. Flo ria nai tro fe ami

v www.sadeczanin.info

Dzi siej szy LKS wy wo dzi się z daw -
niej sze go LZS. Oto bo wiem w po -
ło wie lat 70. Lu do wy Ze spół
Spor to wy za ło ży li póź niej szy soł -
tys Eu ge niusz Sie dlarz, Do mi nik
Ochwat, na stęp ny póź niej szy soł -
tys Fer dy nand Po rę ba i na uczy -
ciel Edward No wak.

LZS po cząt ko wo nie brał udzia łu
w ofi cjal nych roz gryw kach, lecz tak
so bie ko pa no dla za bi cia cza su.
W 1981 r. zgło szo no się do li gi pił kar -
skiej i od te go cza su da tu je się ofi cjal -
na hi sto ria klu bu. LZS Kró lo wa
Gór na za czy nał od sa me go do łu, czy li
C -kla sy. Pre ze sem był wte dy Ma riusz
Ra pacz, wi ce pre ze sem Ra fał Ry ma -
no wicz, a czo ło wym ani ma to rem Jan
Gu tow ski, zresz tą w la tach 1982-89
na uczy ciel wf -u w miej sco wej szko le.
Do Kró lo wej G. tra fił z uczel ni woj sko -
wej, za ocz nie ukoń czył AWF, po tem
wy je chał do Izra ela.

Po le ni czy je
W 1985 r. z woj ska w Ni sku k. Sta -

lo wej Wo li wró cił do cy wi la Ja nusz
Ku mo rek (słu żył ja ko ce low ni czy
dzia ła) i za czął grać w dru ży nie pił -
kar skiej. W 1987 r. opra co wa no sta -
tut, a ktoś, chy ba był to Ry ma no wicz,
za pro po no wał no wą na zwę – Kró lo -
via. Pew nie wzo ro wał się na ta kich
klu bach, jak Cra co via czy Li ma no via.
W tym sa mym ro ku do woj ska po wo -
ła no wła śnie Ry ma no wi cza, a pre ze -
sem zo stał Ku mo rek. 

W okre sie tym w czy nie spo łecz -
nym wy ko na no bo isko i na le ża ło je
ogro dzić, gdyż oko licz ni go spo da rze
przy zwy cza ili się do te go, że by ło to
po le ni czy je, więc pra wem ka du ka
użyt ko wa li ten gmin ny grunt ja ko po -
le or ne i pa stwi sko. Kie dy gro dzo no

te ren, omal nie do szło do rę ko czy nów.
A mo że i do szło, bo awan tu ra by ła
na pew no… 

W 1997 r. zmie nio no na zwę z LZS
(skoń czy ły się bo wiem za sił ki z Lu do -
we go Zrze sze nia Spor to we go) na Lu -
do wy Klub Spor to wy, bo ty l ko
w ta kiej for mie mo żna by ło się gnąć
po do ta cje z Urzę du Gmi ny, co jed nak
wią że się z obo wiąz kiem pro wa dze -
nia księ go wo ści. Ostat nia rocz na do -
ta cja wy nio sła 40 tys. zł. Z tych
pie nię dzy ra czej trud no bę dzie o try -
bu nę dla wi dzów, ja ką kie row nic two
klu bu wi dzi w ma rze niach…

Przez dwa la ta spon so rem (wy po -
ży czał np. sa mo chód) i z ra cji te go
pre ze sem ty tu lar nym był Ry szard
Gór ski, wła ści ciel tar ta ku Drew mex.
Wi ce pre ze sem urzę du ją cym był Ku -
mo rek, by po 2 la tach po wró cić
na sta no wi sko pre ze sa. Z ko lei Cze -
sław Bog dań ski z Kró lo wej Pol skiej
spre zen to wał dre sy oraz wy ro by ro -
dzin nej fir my (okna i drzwi) za in sta -
lo wa ne w bu dyn ku klu bo wym.

Pral ka klu bo wa
Dru ży na pił kar ska Kró lo vii ska -

ka ła po roz gryw kach: B -kla sa, A -kla -
sa, spa dek, awans. Kie dyś gra li
w A -kla sie są dec kiej, ale że by mieć
bli żej na me cze, prze nie śli się do są -
dec ko -gor lic kiej. Bar wy klu bo we są
bia ło -nie bie skie. 

Przez dwa se zo ny tre no wał ich nie -
ży ją cy już Ma rian Ka siecz ka z N. Są -
cza. Obec nie gra ją cym tre ne rem jest
Win cen ty Zio brow ski z Ka mion ki
Wlk., a gra cza mi o naj więk szym sta -
żu są po moc ni cy Pa weł Po rę ba i Syl -
we ster Kieł ba sa. Kie dyś pił ka rzem
Kró lo vii był póź niej szy ksiądz Wie -
sław Wy sow ski. Jesz cze dwa la ta te -
mu na le wym ata ku wy stę po wał

LKS Kró lo via Kró lo wa Gór na

Jak prze gry wać, 
to dziel nie
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pre zes Ku mo rek, ale za koń czył ka rie -
rę w sę dzi wym jak na fut bo li stę wie -
ku 49 lat.

Eki pie wie dzie się –oględ nie mó wiąc
– śred nio. Po pię ciu ko lej kach oku po wa -
ła ostat nie miej sce w ta be li. W czte rech
nie zdo by ła żad ne go punk tu, do pie ro 18
wrze śnia w spo tka niu z Bru na ra mi
padł re mis 0-0. Gdy by wy gra li, awan -
so wa li by przed Bru na ry…

W hi sto rii klu bu by wa ło już le piej,
kie dyś na wet za ję li 5. miej sce, w po -
przed nim se zo nie 10. na 16 dru żyn,
za le d wie 2 pkt za bra kło im do 8. po -
zy cji. Ale gra cze po wy je żdża li do pra -
cy za gra ni cę al bo na Śląsk, trzech
zła pa ło kon tu zje i dru ży na zo sta ła
po wa żnie osła bio na. Po cie sza ją ce, że
nie od da ją me czów wal ko we rem, lecz
dziel nie prze gry wa ją, sta wia jąc czo ła
prze ciw ni kom. Bu sa na wy jaz dy wy -
naj mu je się w fir mie trans por to wej
Ma rii Ko śció łek z Ka mion ki Wlk.

Oprócz dru ży ny se nio rów jest ze -
spół mło dzia ków, któ rzy wy stę pu ją
w są dec kiej II li dze ju nio rów star -
szych i po po ło wie wrze śnia zaj mo wa -
li w niej pierw szą lo ka tę, ex aequo
z Na wo jo wą. Tre nu je ich wi ce pre zes
Pa weł Sie dlarz.

Po za sek cją pił ki no żnej jest ta kże
siat ków ka, w któ rej dru ży ny mę ska
i żeń ska wy stę pu ją w roz gryw kach
gmin nych. Na tre nin gi i me cze udo stęp -
nia na jest im szkol na ha la spor to wa. 

Klub dys po nu je wznie sio nym
w 1998 r. w czy nie spo łecz nym bu dyn -
kiem z dum nym na pi sem „LKS Kró -
lo via 1981 r.”. Znaj du ją się w nim
szat nie dla dru żyn go ści i go spo da rzy,
tzw. pre ze sów ka, w któ rej przed me -
cza mi prze bie ra ją się sę dzio wie i ma -
ga zyn sprzę tu. Pod da sze w przy szło ści
prze wi dzia ne jest na su szar nię, bo
prze cież stro je pił kar skie pra ne są
w klu bo wej pral ce na okrą gło. 

Oprócz bu dyn ku klu bo we go LKS
otrzy mał od gmi ny w użyt ko wa nie
dru gi, daw ną ple ba nię pa ra fii pra wo -
sław nej, o któ rej wspo mi na my
w osob nym ma te ria le.

Na to miast obok sta dio nu, w miej -
scu, gdzie kie dyś wzno si ła się cer kiew
pra wo sław na, stoi szo pa – zbu do wa -
na w 1972 r. ja ko skła do wi sko na wo -
zów sztucz nych, a obec nie ma ga zyn
LKS, w któ rym prze cho wu je się np.
wap no do bie le nia li nii na bo isku.

***
Ja nusz Ku mo rek(ur. 1960)
– pre zes LKS Kró lo via. Po cho -
dzi z Kró lo wej Gór nej, ale
miesz ka w Bin cza ro wej, bo
tam się oże nił. Ukoń czył za wo -
dów kę bu dow la ną w No wym
Są czu, hy drau lik i mon ter in -
sta la cji sa ni tar nych i wen ty la -

cyj nych. Pra co wał w Rze szow skim
Przed się bior stwie In sta la cji Sa ni tar nych, obec -
nie bry ga dzi sta w fir mie Eko went Ro ma naMi -
cha sie wi cza z N. Są cza. Za kła dał sys te my
wen ty la cyj ne w wie lu obiek tach w Kry ni cy -
-Zdro ju (Con ti nen tal, Lwi gród, Mo tyl), ta kże
m.in. w Do mu Kul tu ry Ko le ja rza w N. Są czu
i ki nie So kół w Sta rym Są czu. Rad ny gmin ny
ubie głej ka den cji i ak tu al ny prze wod ni czą cy
Ra dy Gmin nej LZS.

Za rząd

Pre zes – Ja nusz Ku mo rek, wi ce pre zes – Pa -
weł Sie dlarz, skarb nik – To masz Sta nek, se -
kre tarz – Łu kasz Pa zgan oraz An drzej
Sta nek. Prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej
– Łu kasz Po rę ba, któ ry pro wa dzi ta kże nie -
ofi cjal ną stro nę in ter ne to wą klu bu. 

Wi ce pre zes Pa weł Sie dlarz jest ta -
kże sto pe rem w dru ży nie se nio rów,
tre ne rem ju nio rów oraz go spo da -
rzem obiek tu. W tej ostat niej ro li
do je go za dań na le ży m.in. przy go -
to wa nie bo iska przed me cza mi
(ma lo wa nie li nii, za ło że nie sia tek
w bram kach) i pra nie stro jów.

Po ło wa
po gło wia
Ist nie ją ce od kil ku lat go spo dar -
stwo agro tu ry stycz ne Ran czo
U Wi cia w Kró lo wej Gór nej skła da
się z dom ku na 8-10 miejsc noc le -
go wych, ale przede wszyst kim ze
stad ni ny ko ni i kry tej uje żdżal ni,
co spra wia, że ma cha rak ter ca ło -
rocz ny.

Wła ści cie le, Mag da le na i Wi told Ko -
cem bo wie, po zna li się na stu diach zoo -
tech nicz nych na Aka de mii Rol ni czej
w Kra ko wie. Mag da le na, na uczy ciel ka
przy ro dy w SzP nr 2 w Ka mion ce Wlk.,
w ra mach pa sji ama tor sko zaj mu je się
uje żdże niem, czy li kon ku ren cją jeź -
dziec ką przy po mi na ją cą ta niec na ko -
niu czy jaz dę fi gu ro wą na lo dzie, bo
ewo lu cje wy ko nu je się do mu zy ki.

Mag da le naKo cem ba z Wal ką
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Mat ka Te re sa od ko ni
W stad ni nie od po wia da za ko nie,

zwłasz cza za ich tre ning. Wierz chow ce
tak jej za wró ci ły w gło wie i tak trosz -
czy się o nie, że nie któ rzy na zy wa ją ją
„mat ką Te re są od ko ni”. Przy ko niach
wy kar mi się też zgra ja psów i ko tów.
Nie któ re przy błą ka ły się sa me i stwier -
dzi ły, że war to zo stać, in ne pod rzu ci li
zna jo mi. Nie po da my ich łącz nej licz by,
bo jest ona dy na micz na…

Z ko lei Wi told Ko cem ba, od któ re go
imie nia no si na zwę ich go spo dar stwo,
jest dy rek to rem ds. pro duk cji w Kon -
spo lu. W ra mach hob by zdo by wał tro -
fea w za wo dach jeź dziec kich w sty lu
we stern, skła da ją cych się z po dob nych
kon ku ren cji, ja kie roz gry wa ne są
w pro gra mie ame ry kań skich za wo dów
ro deo. Oprócz jaz dy kon nej pa sjo nu je
się wspi na niem na gó ry. Był w Kau ka -
zie i Al pach, wy bie ra się na naj wy ższy
szczyt Ame ry ki – Acon ca guę (6962 m
n. p. m.) w An dach na te re nie Ar gen -
ty ny. Jest ta kże wo lon ta riu szem w ho -
spi cjum w No wym Są czu.

Wa łach ma min sy nek
Za czę ło się od Wal ki, kla czy ra sy

an glo arab skiej za ku pio nej w stad ni -
nie Ocha by k. Cie szy na. W chwi li za -
ku pu mia ła 3 la ta, obec nie – 16.
Cho ru je na no gę, któ ra jej puch nie.
Rzu ty cho ro by na stę pu ją w re gu lar -
nych od stę pach i co mie siąc na sa me
tyl ko le kar stwa trze ba wy dać 600 zł. 

Jej pierw szym po tom kiem jest Wal ki
Graf, któ ry mi mo prze cież nie dzie cin -
ne go, bo już mło dzie żo we go wie ku, tak
jest przy wią za ny do ma tu li, że wła ści wie
trze ba by ło by uwa żać go za ma min syn -
ka. Od se pa ro wa ny od niej po tra fi prze -
sko czyć wy so kie ogro dze nie. Ta kie
wy czy ny są jed nak ta kże świa dec twem
je go po wa żnych mo żli wo ści spor to wych
w sko kach przez prze szko dy.

Mi mo iż zoo tech nicz ka Mag da le -
na za pew nia, że wśród ko ni nie do cho dzi
do ka zi rodz twa, to jed nak z Wal ki Gra fa
pro fi lak tycz nie uczy nio no wa ła cha, dzię -
ki cze mu uda ło się nie co po skro mić je go
ogni sty tem pe ra ment. Te raz wy glą da
na bar dziej zre lak so wa ne go, choć na dal
sza le nie rwie się do mat ki.

Kło pot Ty siąc le cia
W su mie Ko cem bo wie po sia da ją

już 7 ko ni: 5 an glo ara bów i 2 go rą co -

kr wi ste qu ar ter hor sy, czy li wierz -
chow ce zdat ne do wy stę pów w za wo -
dach w sty lu we stern, w któ rych jed ną
z kon ku ren cji jest wy ścig na 1/4, czy li
wła śnie qu ar ter, a za tem kwar tę mi li
(=402,34 m). 

Je den z qu ar te rów no si imię Mil le -
nium Tro uble i jest kla czą za ku pio ną
w Ho lan dii. Jej imię – Kło pot Ty siąc -
le cia – nie od po wia da jed nak na tu rze
te go ko nia, któ ry wca le nie s twa rza
więk szych pro ble mów. Dru gi na zy wa
się Pa lo mi no King Ro le ski Jack, a pol -
skie na zwi sko w je go imie niu po cho dzi
od zna nej ro dzi ny -pro du cen tów ke czu -
pu i musz tar dy. Ka ta rzy na Ro le ska,

cór ka wła ści cie la fir my, pro wa dzi bo -
wiem ho dow lę ta kich ru ma ków w Sta -
rych Żu ko wi cach pod Tar no wem. 

Ga ra żo wa nie w staj ni
Po nad to trzy ma ją 3 ko nie „w pen -

sjo na cie”, czy li cu dze, któ re u nich jak -
by tyl ko „ga ra żu ją” za opła tą, ma jąc
za pew nio ny dach nad gło wą, wikt (sa -
me go owsa po tra fią wrą bać trzy ra zy
dzien nie po 6 kg) i „opie ru nek”.
Do dys po zy cji ma ją np. ok. 4 hek ta ry
pa stwisk. 

10 ko ni pro du ku je po wa żne ilo ści
na wo zu. Do je go wy wo zu słu ży cię ża -
rów ka star, któ rą do star cza się na wóz
rol ni kom, na wo żą cym nim po la. 7 wła -
snych ko ni Ko cem bów i 3 cu dze sta no -
wią obec nie ok. po ło wy ca łe go
koń skie go po gło wia w Kró lo wej Gór -
nej. Re gu lar nie od wie dza je k o wal
z Do bro cie nia k. Raj bro tu. 

Sa mi Ko cem bo wie nie po ra dzi li by
so bie ze stad ni ną. Do po mo cy za trud -
nia ją sta jen ne go. Mo żna u nich uczyć
się jaz dy kon nej na lo nży (30 zł za pół
go dzi ny), po jeź dzić w uje żdżal ni (40 zł
za go dzi nę lek cyj ną) i wziąć udział
w cross co un try, czy li jeź dzie te re no -
wej pod nad zo rem (40 zł za go dzi nę ze -
ga ro wą). Nie zwy kłe U Wi cia jest to, że
znaj du je się tu kr y ta uje żdżal nia
o przy zwo itych wy mia rach 12x33 m.
Obok splan to wa na cze ka na ukoń cze -
nie uje żdżal nia otwar ta, któ ra bę dzie
mia ła 20 m na 50.

PANORAMA WSI SĄDECKICH
koncepcja i teksty: Ireneusz Pawlik, zdjęcia: IrP

Wi cio, czy li Wi told Ko cem ba po zu je
w kow boj skim ka pe lu szu mo del
stet son, choć ma też ozdob ne som -
bre ro. Nie ste ty jest wście kle nie bie -
skie, co wska zu je na to, że jest
mek sy kań ską ce pe lią

Uje żdżal nia pil no wa naprzez groź -
ne go ko ta obron ne go
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Ogól no pol ski Pro gram Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007
– 2013 re ali zo wa ny jest rów nież
w Ma ło pol sce. Je go ce lem jest po -
pra wa ja ko ści ży cia na te re nach
wiej skich oraz ich pro mo cja. Dzię -
ki uzy ska nym środ kom fi nan so -
wym ob sza ry ob ję te pro gra mem
sta ją się co raz bar dziej atrak cyj -
ne dla tu ry stów i in we sto rów.

Na te re nie Są dec czy zny re ali zo wa -
nych jest wie le pro jek tów, słu żą cych
po pra wie ja kość ży cia jej miesz kań -
ców. Dzię ki ta kim in we sty cjom od na -
wia ne są za byt ko we obiek ty
cha rak te ry stycz ne dla kra jo bra zu
ma ło pol skiej wsi. Po zy ski wa ne środ ki
fi nan so we po zwa la ją rów nież wy po -
sa żać pla ców ki kul tu ral ne, spor to we
i re kre acyj ne. 

W Gmi nie Łąc ko za in we sto wa no
w prze bu do wę wi dow ni w am fi te -
atrze le śnym na gó rze Je żo wa. Bu -
do wa Wiej skie go Do mu Kul tu ry
w miej sco wo ści Pio run ka, po zwo li
stwo rzyć miej sca do za spo ka ja nia
po trzeb kul tu ral nych spo łecz nych
i przy czy ni się do roz wo ju lo kal nych
tra dy cji. Bu do wa ne we Fry co wej bo -
iska – wie lo funk cyj ne oraz do pił ki
pla żo wej po pra wią atrak cyj ność
spor to wą, re kre acyj ną i tu ry stycz ną
ca łej gmi ny. Od no wie nie za byt ko wej
ka plicz ki w Li bran to wej po zwo li jej
stać się lo kal ną wi zy tów ką gmi ny,
któ rą chęt nie od wie dzą tu ry ści za in -
te re so wa ni lo kal nym dzie dzic twem
kul tu ral nym.

Jed nym z re ali zo wa nych pro jek tów
jest rów nież za kup stro jów lu do wych

FUN DUS ZE UNIJ NE 
R E K L A M A
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dla Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
w Na wo jo wej. Z od no wio nej i uzu peł -
nio nej gar de ro by ko rzy sta ją ze spo ły
re gio nal ne, dzie ci i mło dzież szkol -
na oraz miesz kań cy. Nie tyl ko Na wo -
jo wa mo że po chwa lić się no wy mi
stro ja mi – z fun du szy eu ro pej skich
ko rzy sta rów nież Or kie stra Dę ta
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Mo gil -
nie. 40 kom ple tów no wych stro jów
spra wi, że jej wy stę py bę dą jesz cze
atrak cyj niej sze.

Hi sto ria trzech wsi z Gmi ny Cheł -
miec zo sta ła za war ta w wy da nej
dzię ki środ kom unij nym pu bli ka cji
„Zie mia Są dec ka, Bo gu szo wa, Ja nu -
szo wa, Li bran to wa – od śre dnio wie -
cza do współ cze sno ści”. Ksią żka
bę dzie wy ko rzy sty wa ny do pro mo cji
re gio nu oraz ja ko po moc dy dak tycz -
na w szko łach. Dzię ki uzy ska nym fun -
du szom w gmi nie mo żna rów nież
z przy jem no ścią ko rzy stać z tras ro -
we ro wych. Je den z pro jek tów to wy -
da nie prze wod ni ka „Wy ciecz ki
ro we ro we w Gmi nie Cheł miec”. 

Fun du sze eu ro pej skie to nie tyl ko kul -
tu ra i in we sty cje. W Wie lo gło wach
mo gą ko ja rzyć się rów nież z ak tyw -
no ścią fi zycz ną. Wszyst ko to dzię ki
szko le niu „Sport to zdro wie!” dla mło -
dzie żo wej ka dry pił kar skiej KS „Dą -
bro via”. Or ga ni za cją za wo dów
spor to wych za ję ło się rów nież Sto -
wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia

Bra ma Be ski du. „Olim pia da mło dych
La chów” ma na wią zy wać do tra dy cyj -
nych grup et nicz nych za miesz ku ją -
cych Są dec czy znę. 

Ze środ ków unij nych ko rzy sta ją roz -
ma ite or ga ni za cje i sto wa rzy sze nia,
sta ra jąc się za cho wy wać lo kal ne tra -

dy cje i zwy cza je, wspie rać ak tyw ność
miesz kań ców, a ta kże… re gio nal ną
kuch nię. Sto wa rzy sze nie Lo kal -
na Gru pa Dzia ła nia „Be skid Gor lic ki”
pro mu je tra dy cyj ne sma ki dzię ki
„Świę tu Ry dza” oraz wy da niu no tat ni -
ka ku li nar ne go „Ry dzo we przy sma ki
z ga li cyj skie go zdro ju”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

E NA SĄ DEC C ZYŹ NIE
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SKLEPY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE:
BINCZAROWA

KRÓLOWA GÓRNA (OBOK SZKOŁY)
KRÓLOWA GÓRNA 135 (SKLEP „ABC”)

KAMIONKA WIELKA (SKLEP „ABC”)
KRÓLOWA POLSKA (WKRÓTCE OTWARCIE)

EDYTA I DARIUSZ WIELOCHA
KRÓLOWA GÓRNA 135

TEL. 18 447-23-74

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

EDDAR
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