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Adam Gru ca uro dził się
w 1950 r. – po mo gła mu
w tym wiej ska aku szer ka,
gdyż przy szedł na świat
nie w szpi ta lu, lecz w ro -
dzin nym do mu, któ ry
przed i po II woj nie świa -
to wej był szyn kiem (go -
spo dą) pro wa dzo nym
przez bab cię Ma rię. Dzia -
dek Eu ge niusz do ro bił się
w Ame ry ce i po po wro cie
do kra ju wy bu do wał ten
dom. Soł ty sem zo stał
w 1999 r. STR. D4
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Kąc lo wa to sta ra wieś kró lew ska
(kró lewsz czy zna), od któ rej dzie rżaw -
ca pła cił wład cy ro dzaj czyn szu lub
w na gro dę za za słu gi był z nie go zwol -
nio ny. Po raz pierw szy w do ku men -

tach na ty ka my się na zbli żo ną do niej
na zwę w 1428 r., ale z kon tek stu wy -
ni ka, że wieś nie zo sta ła do pie ro wte -
dy za ło żo na, lecz is t nia ła już
od ja kie goś cza su. Mo gła być lo ko wa -

na na pra wie nie miec kim, sko ro jej
na zwę wy wo dzi się od ger mań skie go
na zwi ska Kunz lub Kunzl, spo lsz czo -
ne go – jak to czę sto u nas – do for my
Kącl. Ów Kunz (l) móg ł być kie dyś
pierw szym wój tem w miej sco wo ści.

Cał kiem jak w Gry bo wie
Jak to by wa w do ku men tach pi sa -

nych w owych cza sach po ła ci nie, na -
zwa wsi wy stę pu je w ró żnych for mach:
w 1504 r. – Cvncz lyowa, 1581 – Kun -
czo wa, 1629 – Kancz lo wa, 1650
– Koncz lo wa, 1712 – Kanc lo wa, 1794
– Kon zlo wa, 1886 – Konc lo wa. 

We wspo mnia nym do ku men cie
z 1428 r., w któ rym Kąc lo wa de biu tu je
w hi sto rii, mo wa jest o tym, że Zyg munt
z Bo bo wej (Bo bow ski) wy dzie rża wił te -
nu tę (sta ro stwo) gry bow ską z przy le -
gły mi wsia mi, w tym Kąc lo wą,
nie ja kie mu Ja no wi Fran czu cho wi
z Na sza co wic. Po tem jed nak o Kąc lo wej
wia do mo nie wie le, cza sem tyl ko jej na -
zwa prze wi ja się w do ku men tach w ba -
ga tel nych wzmian kach przy oka zji
opi sów Gry bo wa. Np. w 1696 r. miesz -
ka ło we wsi 26 pod da nych, w tym 12 za -
grod ni ków, zaś w 1711 r., po okre sie
ob cych na jaz dów oraz idą cych z ni mi
w pa rze licz nych bun tów i ro ko szy szla -
chec kich, co oczy wi ście wią za ło się
z cią gły mi re kwi zy cja mi i ra bun ka mi,
licz ba do mów w Kąc lo wej, któ rych
miesz kań ców stać by ło jesz cze na pła -
ce nie po dat ków, zma la ła do 16. 

Bp Gu cwa, opi su jąc z de ta la mi sto -
sun ki pa nu ją ce na wsi w śre dnio wie -
czu, sto su je eks tra po la cję, tzn. po da je
głów nie wia do mo ści z Gry bo wa i oko -
lic, rzu tu jąc je na Kąc lo wą. Wy cho dził
bo wiem ze słusz ne go za pew ne za ło że -
nia, że i tu taj mu sia ło być po dob nie.
Praw dę mó wiąc, spo rzą dzo na przez
bi sku pa hi sto ria Kąc lo wej – praw do -
po dob nie z bra ku źró deł – ja wi się aż
do II woj ny świa to wej ra czej ja ko hi -
sto ria Gry bo wa i Zie mi Gry bow skiej.

Wdzięcz ność 
wiel mo żne go pa na

Z rze czy wi stych dzie jów Kąc lo wej
przy to czo ne są ty l ko epi zo dy. Kie dy
w 1846 r. wy bu chła an ty pań ska ra ba -
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Bi sku pin
Największym synem Kąclowej był doskonale znany na Sądecczyźnie ks.
Józef Gucwa (1923-2004), od 1969 r. biskup pomocniczy tarnowski.
Zostawił trzy książki, które zawierają informacje o rodzinnej wsi:
autobiografię „Z leśnych koszar do kapłaństwa” (Tarnów 1992),
monografię „Kąclowa. Wieś i parafia nad rzekę Białą” (Tarnów 2003)
i biografię kolegi z konspiracji – „Stanisław Leszczyc-Przywara ps.
Szary” (Tarnów 2004). Nie będziemy więc powtarzać wszystkiego, lecz
skupimy się na kilku wątkach z aktualnymi komentarzami.
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cja Ja ku ba Sze li, ten pa rok syzm okru -
cień stwa, bę dą cy roz pacz li wą od pła tą
za wie ki cie mię że nia chłop stwa, kąc -
lo wia cy opo wie dzie li się za dzie dzi -
cem, któ rym aku rat był au striac ki
ba ron Fer dy nand Hosch z Gry bo wa.
Świad czy to też tro chę o po zio mie ów -
cze snej świa do mo ści na ro do wej lud no -
ści, któ ra z pod usz cze nia za bor cy
za ata ko wa ła pol skich wła ści cie li ziem -
skich, ale gdy do tknę ło to aku rat wła -
ści cie la Au stria ka, sta nę ła w je go
obro nie… Oto bo wiem wójt Kąc lo wej
na zwi skiem Święs po pro wa dził po spo -
li te ru sze nie chło pów z wła snej wsi
oraz z Bia łej Ni żnej prze ciw ko re be -
lian tom i gro mad nie spa cy fi ko wa no
ich w Woj na ro wej. 

Kie dy by ło już po wszyst kim, wiel -
mo żny pan ba ron Hosch zdo był się
na sze ro ki gest i od wdzię czył się kąc -
lo wia kom, de cy du jąc w te sta men cie,
że by je go grun ty i la sy w Kąc lo wej,
gdy by kie dyś mia ły zmie nić wła ści cie -
la, by ły sprze da wa ne wy łącz nie kąc lo -
wia kom. Nie za zna czył jed nak
przy tym, że by przy sprze da ży na li -
cza no ja ki kol wiek ra bat z ty tu łu
wdzięcz no ści, po pro stu przy znał
swym wy ba wi cie lom tyl ko pra wo pier -
wo ku pu… 

Go spo dar ka za po mo go wa
W 1910 r. w Kąc lo wej znaj do wał się

tar tak, bę dą cy wła sno ścią ży dow ską

– ro dzin o na zwi skach Zorn i Kno -
bloch. W cza sie oku pa cji nie miec kiej
Za lek Zorn, któ ry je den z ca łej ro dzi -
ny zo stał, że by pil no wać tar ta ku, tak
jak wszy scy Ży dzi z oko lic tra fił do get -
ta w Gry bo wie i wszedł tam na wet
do Ra dy Ży dow skiej. Roz strze la no go
w kwiet niu 1942 r., kie dy Niem cy
obar czy li Ra dę od po wie dzial no ścią

za to, że ob ra bo wa ni już prze cież
wcze śniej wie lo krot nie Ży dzi nie zdo -
ła li ze brać ko lej nej kon try bu cji. Bro -
ni sław Ku ba la, ko men dant
po ste run ku po li cji gra na to wej w Gry -
bo wie, do pusz czał się zbrod ni ta kże

Kiedy było już po wszystkim,
wielmożny pan baron Hosch
zdobył się na szeroki gest
i odwdzięczył się
kąclowiakom, decydując
w testamencie, żeby jego
grunty i lasy w Kąclowej,
gdyby kiedyś miały zmienić
właściciela, były sprzedawane
wyłącznie kąclowiakom.

Kład ka nad rze ką Bia łą
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w Kąc lo wej. Pod zie mie zli kwi do wa ło
go póź niej za ca ło kształt. 

Kąc lo wia cy w ogó le – oprócz rol -
nic twa – utrzy my wa li się z ob rób ki
drew na, któ re go by ło peł no w oko licz -
nych la sach. We wsi ro iło się od ko ło -
dzie jów, bed na rzy, sto la rzy i cie śli.
Ich wy ro by w mia żdżą cej więk szo ści
już daw no prze pa dły, ale zna leź li się
lu dzie we wsi, któ rzy gro ma dzą sta -
re sprzę ty rol ni cze i do mo we, aby
oca lić je od za po mnie nia i prze cho -
wać dla po tom no ści: kie row nik Do -
mu Kul tu ry Ta de usz Ma tu ła
i go spo darz agro tu ry stycz ny Ka zi -
mierz Głów czyk.

Ogól nie wia do mo, że ja dąc z Gry -
bo wa w stro nę Kry ni cy Kąc lo wa by ła
do 1946 r. ostat nią wsią pol ską
przed roz cią ga ją cą się da lej Łem -
kowsz czy zną. Roz wój wsi na stą pił
dłu go po II woj nie świa to wej: 1971
– elek try fi ka cja, 1992-93 – ga zy fi ka -
cja. Na prze ło mie lat 80. i 90.
po wsta ła spół ka wo do cią go wa i część
wsi ma już do stęp do wo dy bie żą cej. 

Za so cja li zmu w tar ta ku pra co wa -
ło ok. 130 osób, a po pry wa ty za cji wy -

star cza kil ka na ście. To jesz cze je den
przy kład prze ro stów za trud nie nia
w mi nio nej epo ce, świad czą cy o tym,
że go spo dar ka so cja li stycz na nie by ła
na sta wio na na zysk, lecz ra czej sta no -
wi ła sys tem dys try bu cji za po móg… 

Bo ta ni cy
Pły ną ca przez wieś rze ka Bia ła ma

skłon ność do wy le wa nia się z ko ry ta.
W cza sie dość czę stych po wo dzi po tra -
fi przy bie rać 100 i wię cej ra zy, na -
wet 300-krot nie. W okre sie
mię dzy wo jen nym wy zna czo no lu dzi
do nad zo ru nad nią. Mi chał Przy wa ra
i Hen ryk Se ku ła by li tzw. mi strza mi
re gu la cji rze ki. W za le żno ści od po -
trzeb za trud nia li lu dzi, któ rzy
przed po wo dzia mi pro wa dzi li pra ce
za po bie gaw cze, a po po wo dziach na -
pra wia li znisz cze nia. Wy cho dzi ło im
to nie wie le go rzej niż współ cze snym,
roz ro śnię tym i wie lo oso bo wym in sty -
tu cjom i przed się bior stwom…

Oprócz bpa Gu cwy ka rie rę w Pol -
sce zro bi li ta kże in ni kąc lo wia nie, tak
się skła da, że wy łącz nie bo ta ni cy: 

– uro dzo ny w 1900 r. prof. dr hab.
Jó zef Mo ty ka – przed woj ną ad iunkt
w ogro dzie bo ta nicz nym we Lwo wie,
a po woj nie dzie kan Wy dzia łu Ma te -
ma tycz no -Przy rod ni cze go na Uni wer -
sy te cie Ma rii Cu rie -Skło dow skiej
w Lu bli nie; 

– uro dzo ny w 1939 r. prof. dr hab.
Flo rian Święs – kie row nik Za kła du
Geo bo ta ni ki w In sty tu cie Bio lo gii
UMCS w Lu bli nie, po nad to uczest nik
wy praw po lar nych; 

– uro dzo ny w 1943 r. prof. dr hab.
Jan Ma tu ła – dzie kan Wy dzia łu Rol -
ni cze go AR w e Wro cła wiu i ta kże
uczest nik wy praw po lar nych (ja ko
mło dy pra cow nik na uko wy pra co wał
pod kie run kiem prof. Sta ni sław Toł -
py, któ ry w swo im cza sie pro pa go wał
an ty ra ko wy pre pa rat tor fo wy).

W 2010 r. Kąc lo wa za sły nę ła
w kra ju tym, że w II tu rze wy bo rów
na pre zy den ta RP Ja ro sław Ka czyń -
ski do stał 1073 gło sów, czy li
aż 93,06% od da nych, zaś na wy bra -
ne go w więk szo ści Pol ski Bro ni sła -
wa Ko mo row skie go gło so wa ło tu taj
za le d wie 80 (słow nie: osiem dzie siąt)
osób. Swe go cza su „Są de cza nin” po -
świę cił te mu ewe ne men to wi spo ro
miej sca.

Gó ra Chełm

Tar tak

Adam Gru ca uro dził się w 1950 r.
– po mo gła mu w tym wiej ska aku -
szer ka, gdyż przy szedł na świat
nie w szpi ta lu, lecz w ro dzin nym
do mu, któ ry przed i po II woj nie
świa to wej był szyn kiem (go spo -
dą) pro wa dzo nym przez bab cię
Ma rię. Dzia dek Eu ge niusz do ro bił
się w Ame ry ce i po po wro cie
do kra ju wy bu do wał ten dom. 

Soł tys jest za tem praw dzi wym kąc -
lo wia ni nem na wet z uro dze nia. Je go
oj ciec Bo le sław był ko ło dzie jem – ro bił
ko ła i osie. Ob słu gi wał Kąc lo wą, ale
ta kże Łem ków z Flo ryn ki i Bru nar.
Ra zem z żo ną Zo fią zaj mo wa li się 5-
hek ta ro wym go spo dar stwem rol nym.

Mło do cia ny
Adam ma jed ne go star sze go bra ta

– Woj cie cha, któ ry jest już eme ry tem
i też miesz ka w Kąc lo wej. Po nad to
jesz cze czwo ro ro dzeń stwa:

– Ka zi mierz – mu rarz we Wro cła wiu;
– Ry szard – bu dow la niec w Kąc lo wej;
– Ma ria – go spo dy ni w Cie nia wie;
– naj młod szy Piotr (ur. 1960), któ -

ry zo stał na oj co wiź nie.
Adam ukoń czył za wo dów kę w Gry -

bo wie, gdzie zo stał ślu sa rzem i spa wa -
czem. W woj sku słu żył
w la tach 1970-72 w Woj skach Ochro -
ny Po gra ni cza w Prud ni ku i w stra -
żni cy w Jar noł to wie k/Pacz ko wa
nad gra ni cą cze ską. Na le żał do klu bu
strze lec kie go z kbks, czy li ka ra bin ka
spor to we go, z któ re go na za wo dach
strze la ło się z po zy cji le żą cej, klę czą -
cej i sto ją cej. Zo stał po moc ni kiem sze -
fa kom pa nii, a ja ka to wszech po tę żna
funk cja, wie dzą wszy scy, któ rzy by li
w woj sku. Wy star czy po wie dzieć, że
m.in. wy pi sy wał prze pust ki…

Po woj sku wró cił do pra cy, ja ką
pod jął już w wie ku 16,5 lat jesz cze ja -
ko mło do cia ny. Bo w 1967 r. za trud nił
się w Przed się bior stwie Pań stwo wym
Uzdro wi ska Ustroń -Ja strzę bie Zdrój

Po czet soł ty sów są dec kich

Strze lec z
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na Ślą sku. Z cza sem zo stał tam bry -
ga dzi stą, dbał o ko tłow nie, od wier ty
źró deł i wa rzel nie so li, bo są tam so -
lan ki. W Ustro niu wil le mie li pierw -
szy se kre tarz Edward Gie rek
i wo je wo da ślą ski Je rzy Zię tek. Prze -
pro wa dzał w nich drob ne na pra wy, ale
pod nie obec ność go spo da rzy.

Lo gi sty ka
Sam miesz kał z ro dzi ną w blo ku

w Ja strzę biu, ale w 1985 r. roz po czął
bu do wę do mu w Kąc lo wej. By ło to po -
wa żne przed się wzię cie lo gi stycz ne, bo
na so bo ty, urlo py i dni wol ne ode bra -
ne za nad go dzi ny do je żdżał na bu do -
wę z Ja strzę bia. Dla te go trwa ła 10 lat.
Po za tym na gór ni czym Ślą sku by ło
lep sze za opa trze nie, a i on miał tam
swo je doj ścia, więc stam tąd do wo ził
ma te ria ły.

Pu sta ki sam ro bił z żu żla, sta no -
wią ce go od pad w uzdro wi sko wej ko -
tłow ni, któ ra mu pod le ga ła.
Do star czał je do Kąc lo wej, ko rzy sta jąc
z trans por tu, któ ry jeź dził po wo dę mi -
ne ral ną do Kry ni cy. Al bo wy naj mo wał
wa gon z PKP: za ła du nek od by wał się
w Ja strzę biu, a roz ła du nek w Gry bo -
wie. Za ła twiał uprzed nio w Kół ku Rol -
ni czym lub PGR w Bia łej Ni żnej
cię ża rów kę do prze wie zie nia te go do -
bra do Kąc lo wej. Wszyst kie pu sta ki,
a by ło ich 3 ty sią ce po 36 kg ka żdy,
miał w rę ce 7 ra zy – od wy ję cia z for -
my do usta wie nia w ścia nie, bo sam
prze cież też mu ro wał. Sam też prze -
cią gnął li nię elek trycz ną. I zbu do wał
ob szer ny, trzy kon dy gna cyj ny dom
o łącz nej po wierzch ni 220 m kwa dra -
to wych.

A kie dy miał już dom, to po szu kał
pra cy gdzieś bli żej. W 1996 r. wy pro -
wa dził się z Ja strzę bia i za trud nił
w Grodz kiej Spół dziel ni Miesz ka nio -
wej w No wym Są czu ja ko kon ser wa -
tor, in sta la tor, hy drau lik, co to zaj mie
się cen tral nym ogrze wa niem i in sta -
la cją ga zo wą oraz wy ko na spa wa nie.

Żo na Kry sty na jest z za wo du ku -
char ką, ale te raz już rzą dzi w do mu.
Cór ka Ewa pra cu je ja ko tech nik pro -
te tyk sto ma to lo gicz ny we Wro cła wiu,
ale do dat ko wo ukoń czy ła stu dia
z mar ke tin gu i za rzą dza nia; Mał go -
rza ta jest far ma ceut ką w Tar now -
skich Gó rach, a syn Krzysz tof wy uczył
się na me cha ni ka sa mo cho do we go, ale
pra cu je w Niem czech ja ko spa wacz.
Dzie ci wy by ły da le ko i dla ko go on ta -
kim na kła dem zbu do wał ten ob szer ny
dom wiel ko ści ka mie ni cy?

Do ko na nia
Soł ty sem zo stał w 1999 r. Tro chę to

by ła tra dy cja ro dzin na, bo wcze śniej
przez 16 lat soł ty so wał je go oj ciec Bo -
le sław. Po dru gie, dzia łał już na rzecz
wsi – po ma gał przy wo do cią gu i ga zy -
fi ka cji. Lu dzie zo ba czy li, że jest ak -
tyw ny, że wy ka zał się zm y słem
or ga ni za cyj nym i go spo dar no ścią
przy bu do wie do mu, że o tarł się
o świat i mógł by prze nieść do Kąc lo -
wej do świad cze nia ze Ślą ska.
Przed nim prze wod ni czył wsi Sta ni -
sław Skra ba, ale pra co wał w War sza -
wie i rzad ko by wał w Kąc lo wej. 

Gru ca miał kontr kan dy da tów, ale
wy grał z ni mi du żą prze wa gą gło sów.
A wy bo ry w Kąc lo wej od by wa ją się nie
tak jak w in nych wio skach, gdzie od -
by wa ją się ze bra nia wiej skie prze wa -
żnie o nik czem nej fre kwen cji
i wy star czy zdo być 15 czy 20 gło sów.
W Kąc lo wej prze pro wa dza się osob ne
wy bo ry, w któ rych z 1400 osób upraw -
nio nych (ogó łem wieś li czy ok. 2250
miesz kań ców) bie rze udział aż 800
– tak jak os tat nio. Dla te go Gru ca
mógł wy grać ró żni cą gło sów wy no szą -
cą ok. 300. 

W cią gu je go 12-let nie go już soł ty so -
wa nia po wsta ła sa la gim na stycz -
na przy szko le, do bu do wa no do niej
skrzy dło na gim na zjum, przy by ło
ok. 25 km dróg utw ar dzo nych, bo
przed nim ist nia ły tyl ko dwa od cin ki,

h

z cel nym okiem
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ta kże 2,5 km chod ni ka, par kin gi
przy sta rym ko ście le i cmen ta rzu, plac
przy re mi zie, w ubie głym ro ku od był
się re mont przed szko la z pla cem za -
baw. Ze szło rocz na po wódź znisz czy ła
lub uszko dzi ła wszyst kie 5 mo stów
na rze ce Bia łej. Już przed la tem 2011
r. dwa z nich wy re mon to wa no, a dwa
są cał kiem no we, w tym kład ka pie sza
do przy siół ka Bar ba rza ków ka.

W 2009 r. za jął dru gie miej sce
w kon kur sie na Soł ty sa Ro ku na Są -
dec czyź nie, a od 2010 r. jest rad nym
gmin nym. Z naj wa żniej szych rze czy
po zo sta ło mu w Kąc lo wej do koń cze -
nie utwar dze nia dróg. Bra ku je jesz -
cze ok. 5 km. Do głów nych osie dli już
są, ale po trze ba do po je dyn czych do -
mów i do pól. Po dru gie – mo der ni za -

cja wo do cią gu. Ist nie je spół ka wo do -
cią go wa z pre ze sem An drze jem To ka -
rzem i wi ce pre ze sem soł ty sem. Ma
ona 260 od bior ców, ale zgła sza ją się
na stęp ni i trze ba roz bu do wy wać sieć.

Ra zem z pre ze sem To ka rzem oraz
in ny mi sied mio ma człon ka mi two rzą
w Kąc lo wej Ko ło LOK. Bo od cza su
klu bu strze lec kie go w woj sku Gru cy
zo stał sen ty ment do te go spor tu. Bro -
ni ty pu kbks 6 uży wa ją na strzel ni cy
spor to wej Skal niak w Gry bo wie. Sam
Gru ca oce nia, że strze la do brze, ale
za ma ło tre nu je. Naj lep szym strzel -
cem w Kąc lo wej nie jest jed nak on,
lecz An drzej Olek sy, któ ry na le ży
do ko ła LOK w Gry bo wie. Gru ca lu bi
strze lać, ale nie do te go stop nia, że by
zo stać my śli wym.

Prze wod ni czą cy – soł tys Adam Gru ca oraz
Ali cja Szysz ka (re pre zen tu je przy sió łek
Szysz ków ka, księ go wa w mle czar ni w No -
wym Są czu), Jan Bro da (Ka ro lów ka, z za -
wo du kie row ca, b. na czel nik OSP), Ro man
Bro da (Bar ba rza ków ka, pra cow nik Gli ni ka
w Gor li cach, brat Ja na), Jan Gu cwa (oko li ce
tar ta ku, rol nik, krew niak bpa Jó ze fa), Sta -
ni sław Gu cwa (Ma tu łów ka, pra cow nik ko -
mu nal ny, ko lej ny krew niak bi sku pa),
Ta de usz Ma tu ła (Szysz ków ka, kie row nik
do mu kul tu ry, pre zes OSP, or ga ni sta) i Ro -
bert Pę ka la (Ka wio ry, bu dow la niec). 
Gru co wie* po II woj nie świa to wej

Waw rzy niec Głów czyk
Fran ci szek Gru ca
Bo le sław Gry bel
Bo le sław Gru ca**
An drzej Se ku ła**
Wła dy sław Gru ca**
Sta ni sław Gu cwa
Ur szu la Gru ca
Sta ni sław Skra ba
Adam Gru ca

* z uwa gi na czę sto tli wość peł nie nia tej funk cji
przez lu dzi o na zwi sku Gru ca, w Kąc lo wej na soł -

ty sa nie mó wi się „soł tys”, lecz „gru ca”
**prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej
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Ra da so łec ka

Adam Skra ba na tle ro dzin ne go do mu, któ ry kie dyś był szyn kiem

Szko ła w Kąc lo wej ist nia ła w 1863
r., a mo że na wet w 1856 r., ale
wszyst ko są to prze ka zy ust ne. Nie -
za le żnie od te go, kie dy do kład nie
po wsta ła, fak tem jest, że pierw szy -
mi na uczy cie la mi by li bra cia Jan
i Jó zef Świę so wie. Naj star sze me -
try ki szkol ne po cho dzą z 1889 r. 

Wieś po sta wi ła ko ło tar ta ku drew -
nia ny bu dy nek o dwóch sa lach lek cyj -
nych. Cho dził do nie go jesz cze
przy szły bi skup Jó zef Gu cwa, któ ry
wspo mi na na uczy ciel ki o imie niu Ma -
ria: Gru cę i Szpa kow ską. W 1902 r.
po wstał bu dy nek mu ro wa ny i na uka
od by wa ła się w dwóch miej scach. Zy -
skał na uczy ciel, bo w po zo sta łej czę ści
no wej szko ły zna la zło się dla nie go
miesz ka nie. Osiadł w nim Igna cy Ko -
rzeń, któ ry kie row ni kiem szko ły był
przez ćwierć wie cze (w tek ście o OSP
pi sze my o je go za słu gach i dla tej or -
ga ni za cji). W cza sie oku pa cji hi tle row -
skiej Niem cy go aresz to wa li i ra zem
z in ny mi przed sta wi cie la mi in te li gen -
cji roz strze la li w Bie go ni cach.

Pa tron z au re olą
Bi skup Gu cwa w ksią żce „Kąc lo wa.

Wieś i pa ra fia nad rze kę Bia łą” wspo -
mi nał na stęp ne go kie row ni ka szko ły
– Ja na Scha bow skie go, któ ry peł nił tę
funk cję w la tach 1925-49. Ów kie row -
nik jak to kie row nik szko ły czy w ogó -
le na uczy ciel w tych cza sach – był
ani ma to rem ży cia spo łecz no -kul tu ral -
ne go: pro wa dził bi blio te kę, urzą dzał
przed sta wie nia te atru ama tor skie go
i wy ciecz ki kra jo znaw cze, kie ro wał
chó rem pa ra fial nym oraz za ło żył Ka -
sę Stef czy ka i pro wa dził agen cję pocz -
to wą. Wte dy, prze ję ci ide ami
Że rom skie go dok to rzy Ju dy mo wie
i „si łacz ki”, zaj mo wa li się oświa tą
w ca łym za kre sie. 

W 1963 r. Jó zef Głuc za czy nał ja ko
kie row nik, a w 1986 r. koń czył ja ko
dy rek tor. Za je go cza sów zbu do wa no
dzi siej szą szko łę – ty siąc lat kę od da ną
z pew nym po śli zgiem w 1969 r. Prze -
wod ni czą cym ko mi te tu bu do wy był
kie row nik tar ta ku Jó zef Pie czon ka
(wcze śniej był ta kże prze wod ni czą -
cym ko mi te tu bu do wy re mi zy).
Od 1988 r. dy rek tor ką by ła Te re sa
Skow ron. Za jej cza sów – w 1992 r.
– szko ła przy ję ła za su ge ro wa ne przez
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bpa Gu cwę imię kąc lo wia ni na – Sta -
ni sła wa Lesz czy ca -Przy wa ry, żoł nie -
rza AK ps. Sza ry, roz strze la ne go
w Ptasz ko wej w 1944 r. Je go oj ciec,
ta kże Sta ni sław, był pro fe so rem szkół
śred nich (m. in. li ceum w Gry bo wie)
i przed nim w cza sie oku pa cji nie -
miec kiej mło dzież skła da ła kon spi ra -

cyj ne eg za mi ny ma tu ral ne. W ten
spo sób świa dec two doj rza ło ści osią -
gnął w 1944 r. rów nież przy szły bi -
skup. W bi blio te ce szkol nej wi si ob raz
pędz la Sta ni sła wa Lesz czy ca -Przy wa -
ry se nio ra, na któ rym ten ar ty sta
ama tor na ma lo wał sy na z au re olą
uno szą cą się nad gło wą! Ks. bp Gu -
cwa po świę cił ko le dze z kon spi ra cji
ksią żkę bio gra ficz ną. Zaś naj młod szy
syn pro fe so ra – An to ni – zgi nął
w 1939 r. w obro nie War sza wy.

Mie li śmy w rę kach wy da nie ga zet -
ki szkol nej „Kleks” z wrze śnia 2010 r.
Za miesz czo no w niej krzy żów kę, któ -
rej ha sła sta no wi ły fak ty z ży cia i dzia -
łal no ści pa tro na oraz bpa Gu cwy.

Rzad kość pie lę gniar ska
Od 2005 r. dy rek tor ką by ła Bar ba -

ra Ma cha czek. Kie ro wa ła nie ty l ko
Szko łą Pod sta wo wą, lecz Ze spo łem
Szkol no -Przed szkol nym, w skład któ -
re go po nad to wcho dzi ło Przed szko le
pod Mu cho mor kiem (24 dzie ci), o któ -
rym pi sze my osob no. Oby dwa obiek ty

prze szły w tym cza sie za sad ni cze re -
mon ty i mo der ni za cje. Drob niej sze fi -
nan so wa no ze środ ków pły ną cych
m.in. z wy naj mu sa li gim na stycz nej
(otwar to ją w 2001 r. za dy rek cji An ny
Ko szyk) i zy sków Spół dziel ni Uczniow -
skiej Pla stuś. Po nie waż skle pik Spół -
dziel ni Uczniow skiej znaj du je się
w szko le pro mu ją cej zdro we ży cie, nie
ma w nim słod kich na po jów, w któ re

Bar ba ra Ma cha czek

Dy rek tor ka Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go
w la tach 2005-11. Po cho dzi z Orze sza -Jaś -
ko wic na Ślą sku, choć jej ro dzi ce z Kru żlo -
wej. Ukoń czy ła LO im. Ka ro la Miar ki
w Mi ko ło wie, ab sol went ka na ucza nia po -
cząt ko we go w WSP w Kra ko wie oraz po dy -
plo mo wo gim na sty ki ko rek cyj nej
w Li ma no wej i za rzą dza nia oświa tą w PWSZ
w No wym Są czu. Od 1984 r. pra co wa ła ja ko
na uczy ciel ka na ucza nia po cząt ko we go
w Kąc lo wej i do tąd ni gdzie in dziej,
a od wrze śnia 2011 r. wró ci do tej ro li. Za in -
te re so wa nia: ksią żki, film, pod ró że, pie lę -
gno wa nie kwia tów bal ko no wych, a od 4 lat
– ta kże nar ty. Mąż Wie sław (na uczy ciel za -
wo du w Ze spo le Szkół Za wod. w Gry bo wie),
cór ka Oli wia (uczen ni caII kla sy pod sta wów -
ki w Gry bo wie).

Mi ro sła wa Gry bel
Od 2007 r. wi ce dy rek tor ka Ze spo łu Szk.-
Przedszk. Po cho dzi z Gdań ska (oj ciec pra co -
wał w tam tej szej stocz ni w la tach 70. i 80.
i był świad kiem hi sto rycz nych wy da rzeń).
Ukoń czy ła Stu dium Wy cho wa nia Przed -
szkol ne go w Gdań sku, za ocz nie na ucza nie
po cząt ko we na WSP w Kra ko wie oraz po dy -
plo mo wo za rzą dza nie oświa tą w PWSZ
w N. Są czu. Pra co wa ła w przed szko lu
w Kąc lo wej, by ła je go dy rek tor ką, po tem
zaj mo wa ła się na ucza niem po cząt ko wym
w SzP w Kąc lo wej. Po nad to pro wa dzi za ję -
cia ryt micz no -ta necz ne w przed szko lu
w Kąc lo wej. Mąż Ma rian (wła ści ciel wy twa -
rza ją cej drew nia ne do my fir my Ma nex
w Gry bo wie), dzie ci: Mag da le na(22 la ta)
– stu diu je ce ra mi kę bu dow la ną na AG -H
w Kra ko wie, Li lia (20 l.) – wy bie ra ła się
na ma lar stwo w ASP w Kra ko wie, Mar ty -
na (19 l.) – I rok ochro ny ro ślin na AR
w Kra ko wie.

KĄCLOWA

Hymn szkoły w Kąclowej
Nie grały o owej chwili fanfary,
gdy na śmierć
z czołem podniesionym szedł
nasz druh Stanisław
Leszczyc-Przywara
od dzisiaj szkoły naszej patronem jest.

Oddał swe życie za ideały,
o które walczył zawsze z honorem
i naszej wiosce przysporzył chwały.
Cześć Twej pamięci,
bądź dla nas wzorem!

Szko ła Pod sta wo wa

Hymn i logo
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ucznio wie za opa tru ją się w skle pie
spo żyw czym na prze ciw ko szko ły. 

Za cza sów dyr. Ma cha czek pla ców -
ka zy ska ła cer ty fi kat Szko ły z Kla są.
Od 2008 r. po czet sztan da ro wy ma co
no sić, gdyż ro dzi ce ufun do wa li sztan -
dar, czer piąc zy ski m.in. z do cho do -
wych za baw, ja kie or ga ni zo wa no
w re mi zie dla do ro słych. Z ini cja ty wy
dy rek tor ki SzP w Kąc lo wej do ro bi ła
się hym nu i lo ga.

W ro ku szkol nym 2010/11 uczęsz -
cza ło 274 uczniów (w tym 49 do ze ró -
wek) z Kąc lo wej, Bia łej Wy żnej,
a na wet z Gry bo wa i jed no dziec ko
z Flo ryn ki. Od 3 lat dzia ła mo ni to ring.

Ucznio wie znaj du ją się ta kże
pod opie ką pie lę gniar ki szkol nej Mar -
ty Mi czo łek, co w pla ców kach edu ka -
cyj nych jest już rzad ko ścią. W cza sie
wa ka cji szko ła sta no wi miej sce wy po -
czyn ku osób nie peł no spraw nych z die -
ce zji tar now skiej.

Przy szko le dzia ła sto łów ka, któ rej
sze fu je ku char ka Be ata Mo ty ka, dy -
ry gu jąc po mo ca mi ku chen ny mi Ali ną
Łu ka sik i Bar ba rą Krok, zaś in ten -
dent ką jest Ewa Święs. Wy da wa ne są
jed no da nio we po sił ki (zu pa lub dru gie
da nie). Dla czę ści dar mo we, a dla
chęt nych w ce nie 2,5 zł. Dy rek tor ka
roz po rzą dza ła pre ro ga ty wą, na mo cy

ja kiej w ka żdym ro ku szkol nym mo gła
wy ty po wać do dar mo wych po sił ków
ok. 10 uczniów, któ rzy nie mie ści li się
w kry te rium do cho do wo ści, ale o któ -
rych wie dzia ła, że znaj du ją się w trud -
nej sy tu acji. Co dzien nie z usług
sto łów ki ko rzy sta ło ok. 250 osób (ra -
zem z gim na zja li sta mi i przed szko la -
ka mi). 

Wśród dzie ci roz da wa ne jest mle ko
w kar to ni kach: wszyst kie otrzy mu ją
zwy kłe, a za do pła tą sma ko we – tru -
skaw ko we i cze ko la do we.

Od wrze śnia 2011 r. SzP wej dzie
w skład Ze spo łu Szkół, któ re go dy rek -
to rem miał zo stać Ze non Groń z No -

Do ro ta Bro da – wf i gim na sty ka ko rek cyj na, SKS, opie kun ka Spół -
dziel ni Uczniow skiej Pla stuś
Mar cin Bur na giel– hi sto ria
Ewe li naZa hu ta– j. nie miec ki
ks. Krzysz tof Chwi stek – re li gia
Bo że na Gru ca – na ucza nie po cząt ko we, te atrzyk Baj
ks. pro boszcz Bo le sław Bu ko wiec – re li gia
Ro ma Klim czyk – j. pol ski, opie kun ka ga zet ki szkol nej „Kleks”
Da nu ta Kon wiń ska – ma te ma ty ka, PCK, opie kun ka szkol nej stro ny
in ter ne to wej i ga zet ki szkol nej „Kleks”, ak cja Gó ra Gro sza (zbie ra nie
drob nych mo net, któ re są wpła ca ne na do my dziec ka)
Ma ria Krok – na ucza nie po cząt ko we, klub Wie wiór ka (pro pa go wa -
nie my cia zę bów), SKO Cen tuś 
Kry sty naKrzysz toń – przy ro da, kół ko przy rod ni czo -fo to gra ficz ne,
opie kun ka sa mo rzą du uczniow skie go
Wie sła wa Le wan dow ska -Kmak – pla sty ka, in for ma ty ka i tech ni -
ka, za ję cia ar ty stycz no -in for ma tycz ne, kół ko pla stycz ne, opie kun ka
ga zet ki szkol nej „Kleks”

Kry sty naLi choń – na ucza nie po cząt ko we, kół ko ryt micz no -ta necz ne
Lu cy na Li choń – na ucza nie po cząt ko we
Mi ro sław Ogo rza łek – mu zy ka, ze spół wo kal ny
Bo gu mi ła Ma tu sik– j. pol ski, te atrzyk Baj
Mał go rza ta Gru ca – re li gia i wy cho wa nie pro ro dzin ne, ko ło bi -
blio tecz ne, kół ko bi blij ne, „Anio łek” – do da tek do ga zet ki szkol nej
„Kleks”
An na Ko szyk – na ucza nie po cząt ko we, kół ko or to gra ficz ne, opie kun -
ka stro ny in ter ne to wej
Mał go rza ta Święs -Krok – na ucza nie po cząt ko we
Bo że na Skro bol – bi blio te kar ka (ok. 5 tys. po zy cji), kół ko mi ło śni -
ków ksią żek
Mał go rza ta Fy da -Wi śniow ska – ze rów ka
Piotr Pa ter – pe da gog, warsz ta ty efek tyw nej ko mu ni ka cji
Ka ta rzy na Sob czyk – j. an giel ski
Se kre tar ka Ja ni naPtasz kow ska (ta kże w Gim na zjum), woź ny
– Jan Gur ba, sprzą tacz ki Zo fia Gur ba i Ro za lia Bro da, kon ser wa -
tor – Piotr Szpi la.

Ka dra pe da go gicz naw ro ku szkol nym 2010/11

Wi ce dy rek tor ka Mi ro sła wa Gry bel Szkolna stołówka
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we go Są cza, do tych czas dy rek tor SzP
w Gród ku k/Gry bo wa.

Kie row ni cy i dy rek to rzy
Igna cy Ko rzeń 1900-25
Jan Scha bow ski 1925-49
Zdzi sław Kuh ny 1949-53
Maria Lewińska, Kazimierz Lewiński, Józef
Tokarz i Cyprian Oracz* 1953-63
Jó zef Głuc 1963-86

Piotr Krzysz toń 1986-89
Te re sa Skow ron 1989-95
An na Ko szyk 1996-2005
Bar ba ra Ma cha czek 2005-2011

*czyżby w tych czasach 
kierownictwo było kolektywne?

Samorząd uczniowski
w roku szkolnym 2010/11
Prze wod ni czą ca – Wio le ta Głów czyk, za stęp -
czy ni -Ewe li naŁu czak, se kre tarz – Na ta lia
Głów czyk, skarb nik – Klau dia Gu cwa.

Ra da ro dzi ców
Prze wod ni czą ca – Bo gu sła wa Mi gacz, za stęp -
czy ni – Jo an naMi ko łaj czyk, se kre tarz – Bar ba -
ra Ra dziak, skarb nik – Ewa Ku czaj.

Bi blio te kar ka Bo że na Skro bol

Dy rek tor ka Bar ba ra Ma cha czek

Pie lę gno wa nie
księ go zbio ru
Bi blio te ka we wsi ist nie je
od 1961 r. i mie ści ła się w ró żnych
miej scach oraz czę sto zmie nia ła
na zwy. Pierw szym bi blio te ka -
rzem był Ber nar dyn Krok, pra -
cow nik Pre zy dium Gro madz kiej
Ra dy Na ro do wej w Kąc lo wej. 

Przez ja kiś czas sie dzi ba bi blio te -
ki znaj do wa ła się w Bia łej Wy żnej,
ale w 1965 r. księ go zbiór tra fił
do Kąc lo wej, gdzie umiesz czo no go
w sta rej re mi zie stra żac kiej. Pla ców -
ką kie ro wał wte dy miej sco wy na uczy -
ciel hi sto rii Ro man Nad ra tow ski. 

Bi blio te kar ka mi by ły Jo an na Wi -
tek, Fran cisz ka Święs i Jo lan ta Ho -
tloś, któ ra miesz ka ła w Bia łej Ni żnej,
ale ja ko na uczy ciel ka pra co wa ła
w szko le w Kąc lo wej. Od 2007 r. bi -
blio te kar ką jest Ewa Ma tu ła, kąc lo -
wian ka, ab sol went ka LO w Gry bo wie
oraz Stu dium Pie lę gniar skie go w No -
wym Są czu – wcze śniej za trud nio -
na ja ko pie lę gniar ka w Do mu
Po mo cy Spo łecz nej w Kra ko wie oraz
opie kun ka spo łecz na w Urzę dzie
Gmi ny w Gry bo wie. Prze bra nża wia -
jąc się na bi blio te kar kę, za czę ła

kształ cić się w tym kie run ku
i na Uni wer sy te cie Hu ma ni stycz no -
-Przy rod ni czym w Kiel cach w ra -
mach bi blio te ko znaw stwa na pi sa ła
pra cę li cen cjac ką o hi sto rii i dzia łal -
no ści bi blio te ki w Ptasz ko wej. Zaś hi -
sto rię bi blio te ki w Kąc lo wej zo sta wi ła
so bie na pra cę ma gi ster ską. Na ra zie
na pi sa ła tyl ko szkic, z któ re go sko -
rzy sta li śmy na po cząt ku ni niej sze go
tek stu.

Od 1997 r. sie dzi bę sta no wi no wy
dom lu do wy, gdzie bi blio te ka zaj mu -
je dwa po miesz cze nia: wy po ży czal nię
i czy tel nię, w któ rej od 2004 r. w ra -
mach pro gra mu Ikon ka znaj du ją się
ta kże kom pu te ry z do stę pem do in -
ter ne tu. Bi blio te ka czyn na jest w dni
po wsze dnie, prze wa żnie po po łu dnia -
mi, ale w po nie dział ki wcze śniej, że -
by wszy scy mie li szan se. 

Obec nie księ go zbiór li czy pra -
wie 9,5 tys. wo lu mi nów. Z dwóch źró -
deł (Urząd Gmi ny w Gry bo wie
i Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej)
pla ców ka do sta je rocz nie 3,5-4 tys. zł,
za któ re do ko nu je się za ku pu ksią -
żek. Nie ma k o or dy na cji za ku pów
z bi blio te ką szkol ną. A obec na bi blio -
te kar ka kła dzie na cisk na za ku py
lek tur dla dzie ci i mło dzie ży, bo z nich
re kru tu ją się naj wier niej si czy tel ni -
cy. Wśród naj bar dziej za go rza łych na -
le ży wy mie nić We ro ni kę Kop czyń ską
oraz Ka mi la i Nor ber ta Kma ków.

Bi blio te kar ka Ewa Ma tu ła
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Od 1999 r. dzia ła ło we wsi Gim na -
zjum we Flo ryn ce od dział w Kąc lo -
wej, ale w 2008 r. usa mo dziel ni ło
się i po wo ła no nie za le żne Gim na -
zjum w Kąc lo wej. Od wrze śnia 2011
r. ra zem z miej sco wą Szko łą Pod -
sta wo wą utwo rzy Ze spół Szkół
pod no wym kie row nic twem.

Ja ko fi lia Gim na zjum we Flo ryn ce
pla ców ka mie ści ła się w tym sa mym
miej scu, co po usa mo dziel nie niu
– w bu dyn ku zaj mo wa nym wcze śniej
wy łącz nie przez pod sta wów kę. Dla ni -
ższych uczniów prze zna czo no par ter,
a dla gim na zja li stów wy kro jo no
pierw sze pię tro. Nie trze ba by ło dla
nich bu do wać no we go skrzy dła, wy -
star czy ło za adap to wać ist nie ją ce po -
miesz cze nia. W re mon cie ko ry ta rza
i klat ki scho do wej gra ti so wo po mo gła
fir ma bu dow la na Mał go rza ty i Woj cie -
cha Dur la ków. Ona jest zresz tą se kre -
ta rzem Ra dy Ro dzi ców.

O unie za le żnie niu się Gim na zjum
w Kąc lo wej od ma cie rzy stej pla ców ki
we Flo ryn ce za de cy do wa ły wzglę dy bar -
dziej am bi cjo nal ne niż prak tycz ne. Kąc -
lo wia nie ar gu men to wa li, że ich wieś ma
ta kie roz mia ry i tra dy cje, iż chy ba nic
nie stoi na prze szko dzie, że by mia ła
osob ną szko łę po nad pod sta wo wą. Po -
za tym kąc lo wia nom wy da wa ło się, że

je śli utwo rzą gim na zjum u sie bie, to bę -
dą mo gli na je go dzia łal ność wy wie rać
wpływ więk szy niż na szko łę w od da lo -
nej Flo ryn ce. Nie chcie li pod le gać ko -
muś in ne mu, bo cier pia ły pre stiż, ran ga
i wi ze ru nek Kąc lo wej.

Za sięg gim na zjal ne go ob wo du
szkol ne go obej mu je wy łącz nie Kąc lo -

wą. W ro ku szkol nym 2010/11 ucznia -
mi by ło 141 osób. Gim na zjum ist nie je
na ty le nie dłu go, że nie do ro bi ło się
jesz cze pa tro na i sztan da ru. Z prze cie -
ków wia do mo, że na te go pierw sze go
ty po wa ny jest kąc low ski ro dak – ks.
bp Jó zef Gu cwa. W ten spo sób pa tro -
na mi miej sco wych szkół by li by dwaj

Ma rio la Ja nusz – j. pol ski, opie kun ka szkol nej ga zet ki „Gim news”
Ali cja Szcze pa nik– hi sto ria i wie dza o spo łe czeń stwie
Mi ro sław Ka wa – mu zy ka
Wie sła wa Łu ka sik – ma te ma ty ka
Ju li ta No wak – fi zy ka
ks. Krzysz tof Chwi stek – re li gia
Małgorzata Kiełbasa – j. polski, biblioteka, zespół teatralny Chimera
Agniesz ka Chra mę ga– che mia
An na Sa pal ska – geo gra fia
An na Urban – za ję cia re wa li da cyj ne, ze spół te atral ny Chi me ra

Ka rol Ka miń ski– wf, SKS, opie kun sa mo rzą du uczniow skie go
Mar ta Dyl – wf
Mał go rza ta Wi niar ska – j. an giel ski
Piotr Pa ter – pe da gog
Ewe li naZa hu ta– j. nie miec ki
Alek san dra Wi tek – bio lo gia
Wie sła wa Le wan dow ska -Kmak (patrz ta kże tek sty o pa ra fii i do -
mu kul tu ry) – pla sty ka, ko ło ma lar skie
Se kre tar ka – Ja ni naPtasz kow ska (ta kże w SzP), woź ny – Piotr
Szpi la, sprzą tacz ka – Ro za lia Bro da.

Pra cow ni cy w ro ku szkol nym 2010/2011

Gim na zjum

Wzglę dy am bi cjo nal ne

Dy rek tor Łu kasz Mie luch
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ko le dzy z lo kal nej kon spi ra cji oku pa -
cyj nej: bi skup w Gim na zjum, a Sta -
ni sław Lesz czyc -Przy wa ra – Szko ły
Pod sta wo wej.

Ucznia mi, któ rzy w krót kiej hi sto -
rii szko ły wy bi li się nie co bar dziej są:

– Mar cin Ku czaj – w ro ku szkol -
nym 2008/9 fi na li sta, a w 2009/10
zwy cięz ca Ma ło pol skie go Kon kur su
Hi sto rycz ne go, przy go to wy wał się
pod kie run kiem na uczy ciel ki Ali cji
Szcze pa nik, sty pen dy sta Ma ło pol -
skie go Cen trum Przed się bior czo ści;

– Ma rze na Krok – w se zo -
nie 2009/10 zo sta ła w Piąt ko wej mi -
strzy nią po wia tu no wo są dec kie go
z bie gach prze ła jo wych.

W 2010 r. na uczy cie le wraz z ro dzi -
ca mi urzą dzi li Pik nik Ro dzin ny.
Spon so ra mi zo sta li Urząd Gmi ny
w Gry bo wie, Cen trum Na uki i Biz ne -
su Żak, pa ra fia w Kąc lo wej oraz fir my
Mar bit -Kom pu tro nik, Ra dzik -Bruk
i Be skid -Bus oraz ofia ro daw cy in dy -
wi du al ni. Dzię ki te mu uda ło się urzą -
dzić fe styn z licz ny mi kon kur sa mi,
za wo da mi, po ka za mi, wy sta wa mi,
wy stę pa mi i in ny mi atrak cja mi,
w tym ku li nar ny mi. I kie dy wy da wa -
ło się, że uda na chy ba im pre za wpi sze
się do tra dy cji Kąc lo wej, w 2011 r.
na ra zie się jesz cze nie od by ła… 

Łu kasz Mie luch, jak rzad ko któ ry
dy rek tor szko ły (jest pierw szym i jak
do tąd je dy nym dy rek to rem Gim na -
zjum w Kąc lo wej, je go współ twór cą),
nie na rze ka na sy tu ację i nie ape lu je
do władz o in we sty cje. Mó wi, że po -
trze by są za wsze, lecz ta kich na praw -
dę pil nych czy ko niecz nych nie ma.
Oczy wi ście wa run ki lo ka lo we mo gły -

by być nie co lep sze, ale za pew nia, że
je go szko ła ra dzi so bie z wy zwa nia mi
i mie ści się w udo stęp nio nym jej bu -
dyn ku. Uda ło się tak zor ga ni zo wać
za ję cia, że choć wła ści wie na uka po -
win na od by wać się na dwie zmia ny,
to lek cje koń czą się w naj gor szym
przy pad ku o godz. 15.50. Bar dziej
przy da ły by się po mo ce dy dak tycz ne,
bo w tej sfe rze po stęp jest szyb ki
i wciąż wcho dzą do użyt ku na stęp ne
ge ne ra cje wy na laz ków. 

Od no we go ro ku szkol ne go Gim na -
zjum wej dzie w skład Ze spo łu Szkół,
któ re go dy rek to rem miał zo stać Ze -
non Groń z No we go Są cza, do tych -
czas dy rek tor SzP w Gród ku
k/Gry bo wa.

Samorząd uczniowski
w roku szkolnym 2010/11
Prze wod ni czą cy – Szy mon Krok, za stęp ca
– Krzysz tof Ro ma nek, se kre tarz – Mi chał Ra -
dziak, skarb nik – Klau dia Ra dziak (ta kże kie -
row nik sek cji kul tu ral nej); kie row ni cy
po zo sta łych sek cji: ar ty stycz nej – Pa try cja Pa -
zgan, po rząd ko wej – Do mi nik Gó ra. 

Ra da ro dzi ców
Prze wod ni czą cy – Ta de usz Ma tu ła (pre zes
OSP), za stęp czy ni – Ma ria Gó ra, skarb nik
– Ma ria Bro da, se kre tarz – Mał go rza ta Dur -
lak, człon ki nie – Mał go rza ta Święs i Mał go -
rza ta Gó ra.

Łu kasz MIE LUCH

(ur. 1977) – dy rek tor Gim na zjum w Kąc lo -
wej. Po cho dzi ze Stróż. Ukoń czył II LO
w No wym Są czu, ab sol went Aka de mii Gór -
ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie (kie ru nek – in -
ży nie ria ma te ria ło wa, spe cja li za cja
– edu ka cja in for ma tycz no -tech nicz na)
oraz stu diów po dy plo mo wych: fi zy ka
w PWSZ w No wym Są czu i za rzą dza nie
oświa tą na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim
(pra cę dy plo mo wą na pi sał o po strze ga niu
współ pra cy ze szko łą przez ro dzi ców). Ca ły
czas pra cu je w tej sa mej szko le – od 2001
r. w Kąc lo wej, naj pierw w fi lii Gim na zjum
we Flo ryn ce (uczył in for ma ty ki, fi zy ki i za -
jęć tech nicz nych), a od 2008 r. ja ko dy rek -
tor sa mo dziel ne go Gim na zjum, w któ rym
na dal uczy tych sa mych przed mio tów oraz
opie ku je się szkol ną stro ną in ter ne to wą.
Hob by: gi ta ra, ro wer, li te ra tu ra.

Zasięg gimnazjalnego
obwodu szkolnego obejmuje
wyłącznie Kąclową. W roku
szkolnym 2010/11 uczniami
było 141 osób. Gimnazjum
istnieje na tyle niedługo, 
że nie dorobiło się jeszcze
patrona i sztandaru.

Pró żniak
Jan Skra ba z wy glą du nie co przy -
po mi na Ni ki fo ra, bo jest nie du ży,
przy gar bio ny i po marsz czo ny.
Mo że i z je go ob raz ka mi bę dzie
tak sa mo, jak z akwa rel ka mi Ni ki -
fo ra, któ re roz da wa ne kie dyś za
buł kę, ma ją te raz du żą war tość…

Uro dzo ny w 1964 r. Skra ba wy cho -
wał się w K ąc lo wej w do mu ro dzin -
nym da to wa nym na 1904 r. Część z tej
cha ty jesz cze ist nie je, prze nie sio na o
300 m z daw ne go miej sca, ale Skra bo -
wie miesz ka ją już w no wym mu ro -
wań cu. Ja nek ukoń czył tyl ko
pod sta wów kę. Za czął wpraw dzie LO
w Gry bo wie, ale wy trwał w nim za le -
d wie pół ro ku, bo na ro dzin nej go spo -
dar ce po trzeb na by ła ka żda pa ra rąk.

A i tak już ro dzi ce sar ka li, że mar -
nu je czas na te ma lun ki. Bo on ry so -

Je den z ob ra zów Ja na Skra by w
no wym ko ście le w Kąc lo wej – św.
Mak sy mi lian Kol be.
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wał i ma lo wał od dziec ka. Na czym po -
pa dło, co tyl ko do rwał – pa pier, dyk ta,
pil śnia. Lu dzi, zwie rzę ta, pej za że, bo
nie spo sób ich nie za uwa żyć - z je go
do mu roz ta cza ją się roz le gle wi do ki
na oko licz ne gó ry. Po pie ra ła go w tym
tyl ko na uczy ciel ka ry sun ków An na
Głuc, bo w do mu trak to wa no go jak
pró żnia ka, któ ry nic tyl ko ba zgrze…

Ale on się nie zra żał, lecz roz sze -
rzał pa le tę te ma ty ki i tw o rzyw.
Akwa re le, pa ste le, ole je na płót nie, do
któ rych sam ro bi ra my, mar twe na tu -
ry, ob ra zy re li gij ne i abs trak cyj ne,
por tre ty na za mó wie nie, ko pie zna -
nych dzieł, pła sko rzeź by i rzeź by w
drew nie, świąt ki. W sta rym ko ście le
św. Woj cie cha w Kąc lo wej jest je go ob -
raz bł. Ka ro li ny Kóz ki, a w no wym ko -
ście le pa rę in nych oraz de ko ra cje do
przed sta wie nia „Mi ste rium mę ki
Pań skiej”. Lu bi też fo to gra fo wać, jeź -
dzi więc po ok o li cy i cy frów ką ro bi
zdję cia ko ścio łom i cer kwiom, sta rym

do mom i ka plicz kom, a po tem ko piu -
je te pli ki do kom pu te ra.  

A po nie waż jest zło tą rącz ką, na -
pra wia ta kże wia trów ki i re mon tu je
au ta, a ten dom, w któ rym miesz ka,
prak tycz nie sam zbu do wał: mu rar ka,
tyn ki, cen tral ne ogrze wa nie, elek try -
ka, płyt ki… Ży je z go spo dar stwa rol -
ne go o po wierzch ni 2,6 ha zie mi or nej,
na któ rej upra wia psze ni cę, jęcz mień,
ziem nia ki – nic nad zwy czaj ne go. Kie -
dyś pra co wał w hu cie szkła we Flo ryn -
ce, gdzie de ko ro wał wy ro by, ma lu jąc
ar ty stycz nie na szkle. A kie dy przez 3
la ta miał przy do mu warsz tat sa mo -
cho do wy, to oczy wi ście naj bar dziej lu -
bił za ję cie la kier ni ka! 

Osob nych wy staw nie miał, ale je go
pra ce bra ły udział w eks po zy cjach zbio -
ro wych, bo na le żał do T o wa rzy stwa
Przy ja ciół Sztuk Pięk nych. Nie in te re -
su je się dal szy mi lo sa mi swo ich dzieł,
wie tyl ko, że za wę dro wa ły np. do Gdań -
ska, ale nie ma po ję cia ja cy lu dzie je ku -

pu ją. Ma lu je i rzeź bi nie to, na co jes t
zbyt, lecz to, co lu bi. Z pej za ży stów po -
do ba ją mu się XIX -wiecz ni Bry tyj czy cy
Wil liam Tur ner i John Con sta ble, a
wśród por tre ci stów wy ró żnia Ro sja ni -
na Il ję Re pi na. Czy ko muś in ne mu w
Kąc lo wej coś mó wią te na zwi ska?

No chy ba, że jest za mó wie nie, jak
np. te 150 akwa re lek na 100-le cie kąc -
low skiej OSP: po 50 sztuk z wi do ka mi
ko ścio łów sta re go i no we go oraz św.
Flo ria nem. Kie dy zi mą jest wię cej cza -

su, to jak sią dzie, to i 8 sztuk dzien nie
wy ma lu je. Ra no wsta nie, kro wy na -
kar mi i pę dzel w dłoń! Prze cho dzi od
ob raz ka do ob raz ka: naj pierw na ka -
żdym ma lu je tło, a kie dy prze schnie,
to ta śmo wo do ra bia szcze gó ły.

Oprócz ma lo wa nia pi sze ta kże
wier sze i pio sen ki, na stro jo we i ro -
man tycz ne. Kie dyś grał na we se lach
w ze spo le Rytm z Ro py. Ma opa no wa -
ne in stru men ty kla wi szo we, dę te i
stru no we. Zaś sy no wie, któ rych ma
trzech i cór kę, urzą dzi li na pod da szu
si łow nię ze sztan gą wła snej ro bo ty i
ring bok ser ski z w or kiem tre nin go -
wym. Je den tyl ko Syl we ster ślę czy
nad akwa rel ka mi.

Żo na Jó ze fa, tak jak kie dyś ro dzi ce
Skra by, nie prze pa da za tym je go ma -
lo wa niem… Bo on po tra fi się ze rwać i
po pę dzić do No we go Są cza do skle pu
dla pla sty ków przy ul. F ran cisz kań -
skiej, choć oprócz farb nie ma w mie -
ście nic do za ła twie nia! Naj go rzej, że
on nie dość, iż sam mar nu je czas, to
gro ma dzi ta kże dzie ła in nych. Nie za -
ra bia na swo ich, a wy da je jesz cze na
cu dze - roz rzut nik…

Jan Skra ba przy szta lu dze. Obok lap top i pa ra pet, czy li elek tro nicz ny in -
stru ment kla wi szo wy

Żyje z gospodarstwa rolnego
o powierzchni 2,6 ha ziemi
ornej, na której uprawia
pszenicę, jęczmień, ziemniaki
– nic nadzwyczajnego. Kiedyś
pracował w hucie szkła we
Florynce, gdzie dekorował
wyroby, malując 
artystycznie na szkle. 
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Przed szko le Sa mo rzą do we
pod Mu cho mor kiem, któ re w ro ku
szkol nym 2010/11 wcho dzi ło jesz -
cze w skład Ze spo łu Szkol no -
-Przed szkol ne go kie ro wa ne go
przez dyr. Bar ba rę Ma cha czek,
mie ści się w bu dyn ku daw nej
szko ły. W la tach 2009-10 prze pro -
wa dzo no w nim ge ne ral ny re mont.

Pla ców ka dys po nu je dwo ma ko lo -
ro wo urzą dzo ny mi pla ca mi za baw:
przy swo jej sie dzi bie oraz przy szko -
le, gdzie urzę du je od dział star szych
przed szko la ków. W szko le ma ją one
ta kże sa lę za baw na po chmur ne dni,
wy peł nio ną mięk ki mi in sta la cja mi
i za baw ka mi. W sło necz ne dni dzie ci
wę dru ją na spa ce ry po oko li cy. Nie -
kie dy zda rza ją się wy ciecz ki: do kin
w Gry bo wie i No wym Są czu, do Go -
spo dar stwa Pa siecz ne go Są dec ki
Bart nik w Stró żach, na wy sy pi sko

śmie ci w Bia łej Ni żnej, gdzie dzie ci
do wia du ją się, dla cze go nie mo żna
śmie cić. Od by wa ją się po ga dan ki np.
psy cho lo żki o opa no wy wa niu lę ku
lub sto ma to lo ga o my ciu zę bów. Ta -
kże pre lek cja o wo dach mi ne ral nych
z ich de gu sta cją prze pro wa dzo -
na przez pra cow ni cę la bo ra to rium
Mu szy nian ki Te re sę Gru cę.

Przed szko le dzia ła tyl ko przez 5 go -
dzin dzien nie. Je śli dzie ciom nie za -
fun du je po sił ków opie ka spo łecz na lub
ro dzi ce nie wy ku pią ich w szkol nej
sto łów ce, to przed szko la ki przy cho dzą
z wła snym pro wian tem. Wszyst kie do -
sta ją na to miast mle ko w kar to ni kach.

Ma lu cha mi zaj mu ją się: Ma ria
Krok (pro wa dzi z ni mi ta kże za ję cia
pla stycz ne) i Mar ta Lisz ka (mgr teo -
lo gii po In sty tu cie Teo log. w Tar no -
wie, bę dą cym fi lią Pa pie skiej Akad.
Teo log. w Kra ko wie, po dy plo mo wa
ab sol went ka bi blio te ko znaw stwa i in -

for ma cji na uk.-techn. na Akad. Pe da -
gog. w Kra ko wie oraz kształ ce nia
zin te gro wa ne go na fi lii Uni wer sy te tu
Rze szow skie go w Li ma no wej) oraz
po moc przed szkol na Bo gu sła wa
Krok. Do dat ko we za ję cia pro wa dzą: j.
an giel ski – Iwo na Łu ka sik, ryt micz -
no -ta necz ne – Mi ro sła wa Gry bel.
Prze wod ni czą cą ra dy ro dzi ców jest
Ewa Ma tu ła, o któ rej pi sze my w tek -
stach o bi blio te ce i do mu kul tu ry.

5 go dzin pod mu cho mo rem
Le ża ko wa nie w przed szko lu pod Mu cho mor kiem
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W hi sto rię pa ra fii nie bę dzie my się
szcze gó ło wo wda wać, bo znacz nie
le piej i wręcz dro bia zgo wo uczy nił
to kąc lo wia nin – ks. bp Jó zef Gu -
cwa w ksią żce „Kąc lo wa. Wieś i pa -
ra fia nad rze ką Bia łą”. Wspo mni my
tyl ko o pa ru fak tach.

W 1914 r. w Gry bo wie pro kla mo -
wa no ode zwę „Ra tuj my kre sy”. Au to -
rzy wzy wa li do ak cji za po bie ga ją cej
wy na ro do wie niu Po la ków pra cu ją cych
i miesz ka ją cych na Łem kowsz czyź nie
– ich licz bę w 12 po bli skich wsiach ru -
siń skich sza co wa no na ok. 200 osób.
Wy da je się jed nak, iż je śli ktoś miał
się wy na ra da wiać, to ra czej Łem ko -
wie (po lo ni zo wa li się z cza sem), w do -
my śle cho dzi ło za tem ra czej o to, że by
na Łem kowsz czy znę pro mie nio wa ły
wpły wy Ko ścio ła ka to lic kie go. 

Ka pli ca kre so wa
W tym ce lu po sta no wio no wznieść

ko ściół ka to lic ki na po gra ni czu pol -
sko -ru siń skim. Po my sło daw cy wska -
za li na Flo ryn kę, czy li cen trum
łem kow skie go ru chu se pa ra ty stycz ne -
go (sze rzej pi sa li śmy o nim w „Pa no -
ra mie wsi są dec kich” po świę co nej
Flo ryn ce – w mar cu br.), ale sta nę ło
na Kąc lo wej, gdzie po wsta ła „ka pli ca
kre so wa”, czy li drew nia ny ko ściół, dla
któ re go też wy bra no od po wied nie go
pa tro na – św. Woj cie cha, któ ry prze -
cież na wra cał po gan…

Z I woj ny świa to wej nie wró cił go spo -
darz Woj ciech Mi cha łow ski, któ ry
przed wy ru sze niem na front za pi sał pa -
ra fii gry bow skiej w te sta men cie ca ły
ma ją tek, w tym 13 ha zie mi or nej. Bu -
do wy ka pli cy kre so wej pod jął się pro -
boszcz gry bow ski ks. Jan So lak, któ ry
wy brał miej sce, w ja kim zo ba czył sym -
pa tycz ną sar nę. Ka pli ca po wsta ła w la -
tach 1924-29 we dług pro jek tu arch.
Zdzi sła wa Mą czeń skie go, póź niej sze go
rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej
i wy so kie go urzęd ni ka w mi ni ster stwie
oświa ty, któ ry miał w Gry bo wie wil lę,
w ja kiej zresz tą póź niej zmarł. By ła to
drew nia na, jed no na wo wa świą ty nia
kry ta po cząt ko wo gon tem (w 1964 r.
na da chu po ło żo no bla chę), z wie żą (po -
wsta ła z ma te ria łu z ro ze bra ne go mo -
stu na Bia łej pod Gry bo wem),
wie życz ką na sy gna tur kę oraz uro czy -
mi pod cie nia mi po bo kach. 

Na ba zie te go ko ścio ła bi skup tar -
now ski ks. Le on Wa łę ga w 1929 r. ery -
go wał pa ra fię kąc low ską wy dzie lo ną
z gry bow skiej. Prze trwa ły świa dec -
twa, że miesz kań cy, któ rzy mie li bli -
żej do daw ne go ko ścio ła w Gry bo wie
niż do le żą cej na po łu dnio wym skra ju
wsi no wej „ka pli cy kre so wej”, nie by li
tym fak tem za chwy ce ni. I choć w an -
na łach wspo mi na się o woj nie 12-let -
niej z grzy bem, to dzi siaj sta ry ko ściół
wy glą da na pięk nie od no wio ny. 

Bi skup fun da tor
No wy ko ściół pw. Wnie bo wzię cia

Mat ki Bo skiej po wstał w la tach 1981-
90 na par ce lach Aga ty i Ma ria na Gru -
ców oraz Jó ze fy i Eu ge niu sza
Świę sów. To pro jekt ar chi tek ta z No -
we go Są cza Pa weł Dy go nia, któ ry
uczęsz czał kie dyś na lek cje re li gii
u przy szłe go bi sku pa Gu cwy, oraz inż.

Ka zi mie rza Wę glar skie go. Dach po -
kry to bla chą mie dzia ną. Po świę ce nia
krzy ża, pla cu pod bu do wę i ka pli cy św.
Jó ze fa, wmu ro wa nia ka mie nia wę giel -
ne go i ery go wa nia sta cji Dro gi Krzy -
żo wej do ko nał bp Gu cwa, któ ry nie
szczę dził ta kże ofiar rze czo wych, m.in.
prze ka zał zło to do po zło ce nia ra my ob -
ra zu św. Jó ze fa, mar mu ry na po sadz -
ki oraz ufun do wał kil ka wi tra ży. On
też od pra wił pierw szą Pa ster kę
w 1986 r. Kon se kra cja świą ty ni na stą -
pi ła 3 ma ja 1990 r. z wal nym udzia łem
bpa Gu cwy.

Drew nia ne ży ran do le i ław ki wy ko -
nał kąc low ski sto larz Adam Smo ła.
Zaś ofia ro daw cy par ce li pod ko ściół,
pań stwo Gru co wie, do cze ka li się sy na,
któ ry zo stał księ dzem. Przed ich do -
mem na prze ciw ko ple ba nii stoi po -
mnik z na pi sem: „Wdzięcz ny Bo gu
za dar ka płań stwa w 50. rocz ni cę

Pa mię ci Je go Eks c

Ple ba nia z ko ścio łem
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świę ceń ka płań skich fi gu rę św. Fran -
cisz ka ufun do wał ks. Flo rian Gru ca
– ro dak, pro boszcz pa ra fii Do bre go
Pa ste rza w Kra ko wie. 1959-Kra ków -
-2009. Kąc lo wa 15.08.2009”. 

W 2000 r. z lu dwi sar ni Ja nu sza
Fel czyń skie go w Prze my ślu ode bra no
trzy dzwo ny: Ma ry ję o wa dze 480 kg,
An nę – 190 kg (ufun do wa li Ire -
na i Woj ciech Ra dzi ko wie) oraz Kin gę
– 90 kg. Ple ba nia znaj du je się w daw -

nym do mu ka te che tycz nym. Za rów no
dzwo ny, jak i no wą ple ba nię (sta rą
przy ko ście le św. Woj cie cha ro ze bra no)
po świę cił nie kto in ny, jak bp Gu cwa.

Ni ższa kon dy gna cja ko ścio ła jest
na ty le roz le gła, że w zi mie to na tym
po zio mie od by wa ją się na bo żeń stwa,
gdyż ka pli cę św. Jó ze fa (oczy wi ście
na zwa ną tak na cześć bi sku pa) ła twiej
ogrzać niż strze li stą na wę głów ną.

Ak tu al ny ks. pro boszcz Bo le sław
Bu ko wiec licz bę wier nych w pa ra fii,
obej mu ją cej wy łącz nie Kąc lo wą, sza -
cu je na ok. 2 tys. osób. Od 2009 r. wi -
ka riu szem jest ks. Krzysz tof Chwi stek
z Pil zna k/Dę bi cy. Go spo dy nią na ple -
ba nii jest He le na Ko szyk.

Gro bo wiec 
przed ko ścio łem

Przed ko ścio łem znaj du je się po -
mnik kąc lo wian, któ rzy zgi nę li za rów -
no w trak cie I woj ny świa to wej i woj ny
pol sko -bol sze wic kiej, jak i II woj ny
świa to wej. Obok te go mo nu men tu po -
cho wa no zmar łe go w 2004 r. bpa Gu -
cwę, któ ry przed śmier cią wy ra żał
ży cze nie po grze bu w Kąc lo wej, ale jak
mó wi ks. pro boszcz Bu ko wiec – ini cja -
ty wa urzą dze nia mu g ro bow ca po -
za cmen ta rzem wy szła od bi sku pa

or dy na riu sza tar now skie go ks. Wik to -
ra Skwor ca. 

W ni ższej kon dy gna cji ko ścio ła
znaj du je się Sa la Pa mię ci bpa Gu cwy
za ara nżo wa na przy udzia le na uczy -
ciel ki pla sty ki z miej sco wej szko ły
pod sta wo wej – Wie sła wy Le wan dow -
skiej -Kmak. Ga blo ty sfi nan so wał wójt
gry bow ski. Mu zeum zlo ka li zo wa no
w ko ście le, gdyż ro dzin ny dom bi sku -
pa, usy tu owa ny w miej scu zwa nym
Za Dzia łem i na zy wa ny przez Je go
Eks ce len cję od imie nia oj ca – Ka spro -
wym, spa lił się sto sun ko wo nie daw no.
Bi skup miał in ny dom wy bu do wa ny
w No wym Są czu, ale na week en dy
przy je żdżał do Kąc lo wej i w ka żdą nie -
dzie lę ra no od pra wiał w do mu mszę
dla są sia dów, któ rzy nie mu sie li wte -
dy uda wać się do dość od le głe go ko -
ścio ła.

W Sa li Pa mię ci zgro ma dzo no pa -
miąt ki z do cze sne go ży cia bi sku pa: je -
go zbiór rzeźb i ob ra zów, sza ty
pon ty fi kal ne (mi tra bi sku pia, pur pu -
ro we su tan na, piu ska i bi ret, bia ła ko -
mża), zdję cia, do ku men ty (w ak cie
chrztu omył ko wo po ja wi ło się na zwi -
sko Gru ca, po czym prze kre ślo no je
i wpi sa no pra wi dło we), od zna cze nia,
akt nada nia Ho no ro we go Oby wa tel -
stwa No we go Są cza z to wa rzy szą cym
mu mo się żnym i ma syw nym klu czem
do mia sta, ko re spon den cja (w tym
od Wła dy sła wy Oku lic kiej, żo ny ostat -
nie go, zmar łe go w 1946 r. w wię zie niu
w Mo skwie ko men dan ta AK Le opol da
Oku lic kie go) oraz bo ga ty, li czą cy
ok. 1500 po zy cji księ go zbiór, któ ry zo -
stał w cią gu 7 lat, ja kie upły nę ły
od śmier ci wła ści cie la, upo rząd ko wa -

Ks. Bo le sław Bu ko wiec

(ur. 1952) – od 1993 r. pro boszcz w Kąc lo -
wej. Po cho dzi z La sko wej. Ab sol went LO im.
Wł. Or ka naw Li ma no wej i Wy ższe go Se mi -
na rium Du chow ne go w Tar no wie (pra ca dy -
plo mo wa „Ruch w >Za sa dach fi lo zo fii<
Kar te zju sza” u ks. prof. Mi cha ła Hel le ra),
świę ce nia ka płań skie w 1977 r. z rąk ks. bpa
Je rze go Able wi cza. Po przed nie pa ra fie:
Czar na Tar now ska, św. Ja ku ba w Brze sku,
pw. Prze mie nie nia Pań skie go w Rop czy cach
oraz Wy so wa. Za in te re so wa nia: tu ry sty ka
piel grzym ko wa.

s ce len cji

Stary kościół

Ks. pro boszcz Bo le sław Bu ko wiec
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ny dzia ła mi (re li gia, fi lo zo fia, świę ci,
hi sto ria II woj ny świa to wej, Są dec czy -
zna itd.) przez ak ty wi stów miej sco wej
Ak cji Ka to lic kiej, ale jesz cze nie ska -
ta lo go wa ny. Zresz tą to ty l ko część
ksią żek, ta po cho dzą ca z kąc low skiej
sa dy by bi sku pa, bo w Tar no wie i No -
wym Są czu zo sta ły in ne to my.

Wśród licz nych rzeźb lu do wych i re -
li gij nych wy ró żnia ją się oka zy do mo -
ro słych ar ty stów z Pa szy na, np. św.
Mak sy mi lian Kol be wy ko na ny w 1978
r. przez Mar ka i Ja na Ko żu chów.

Pro bosz czo wie

ks. Ro man Bro żek 1929-32
ks. Sta ni sław Ko zie ja1933-77
ks. Sta ni sław Szo stek 1977-93
ks. Bo le sław Bu ko wiec 1993-

Ra da pa ra fial na
Prze wod ni czą cy – ks. pro boszcz Bo le sław
Bu ko wiec, wi ce prze wod ni czą cy – Jan Ku -
czaj (na czel nik OSP) i An na Głów czyk (Ak -
cja Ka to lic ka i Ca ri tas) oraz Fran ci szek
Skra ba, Jan Bro da (ko ściel ny w no wym ko -
ście le), Mał go rza ta Gru ca (ka te chet ka
szkol na), Ta de usz Ma tu ła (or ga ni sta, pre -
zes OSP), Jan Święs (ko ściel ny w sta rym
ko ście le), He le naStel mach (sprzą tacz ka)
i Sta ni sław Skra ba.

Ołtarz

W do mu lu do wym w Kąc lo wej
oprócz OSP, bi blio te ki i po miesz -
czeń ban kie to wych wy ko rzy sty -
wa nych na we se la sie dzi bę
zna lazł wiej ski dom kul tu ry, pod -
le ga ją cy Gmin ne mu Ośrod ko wi
Kul tu ry w Gry bo wie. Zaj mu je ob -
szer ną sa lę, któ rej ozdo bą jest
dość bo ga ta ko lek cja sprzę tów
wiej skich i rol ni czych.

Dom Lu do wy otwo rzył po dwo je
w 1997 r., a wcze śniej dzia łal ność kul -
tu ral na na wsi kon cen tro wa ła się sta -
rej re mi zie, gdzie np. w la tach 60. i 70.
te atr pro wa dzi ła An na Ja rek, oso ba
o wszech stron nych za in te re so wa -
niach, bo po nad to mia ła uzdol nie nia
pla stycz ne i zaj mo wa ła się de ko ra cja -
mi, wy ra bia ła ró żne ozdo by, a i tra dy -
cyj na me dy cy na, w tym szcze gól nie
zie lar stwo, nie by ły jej ob ce.

Ro dzi na śpie wa ją ca
Z chwi lą utwo rze nia kąc low skiej

fi lii GOK -u w Gry bo wie po sa dę in -
struk to ra otrzy mał Ta de usz Ma tu ła.
Pro wa dzi świe tli cę dla mło dzie ży,
w któ rej jest mo żli wość gry w bi lard,
te nis sto ło wy i in ne gry świe tli co we.
Or ga ni zu je tur nie je ping pon go we
oraz pił kar skie dla dzi kich dru żyn
w ró żnych ka te go riach wie ko wych
o pu char wój ta czy w zi mie siat kar -
skie w szkol nej sa li gim na stycz nej.
We współ pra cy ze szko łą (na uczy ciel -
ki Mał go rza ta Kieł ba sa i An na Sa -
pal ska) oraz pa ra fią wy sta wia ne są
dra ma ty sce nicz ne ty pu „Mi ste rium
mę ki Pań skiej” – de ko ra cje na ma lo -
wał miej sco wy ar ty sta Jan Skra ba,
o któ rym pi sze my osob no. Od by wał
się kurs tań ca to wa rzy skie go, któ ry
pro wa dzi ła kie row nicz ka GOK
w Gry bo wie Sta ni sła wa Mo rań da. 

W do mu kul tu ry dzia ła ze spół We -
so łe Nut ki, któ ry wy ko nu je re per tu -
ar nie lu do wy czy f olk lo ry stycz ny,
lecz dzie cię cy (człon ka mi są bo wiem

dzie ci w wie ku 6-13 lat), tu ry stycz ny
i re li gij ny. We so łe Nut ki ma ją na kon -
cie zwy cię stwo w fe sti wa lu, od by wa -
ją cym się w Li ma no wej
pod pa tro na tem li de ra gru py Wa we -
le Ja na Woj da ka oraz udział w Ogól -
no pol skim Fe sti wa lu Ko lęd
i Pa sto ra łek w Nie po ka la no wie.

Ist nie nie We so łych Nu tek jest za -
słu gą in struk to ra i je go żo ny, kąc low -
skiej bi blio te kar ki Ewy Ma tu ły. Bo są
oni ro dzi ną śpie wa ją cą. Oprócz ro dzi -
ców są to ich dzie ci:

– Szy mon – uczy się w Tech ni kum
Elek trycz nym w No wym Są czu i tam -
tej szej Szko le Mu zycz nej, spe cja li zu -
je się w grze na in stru men tach
kla wi szo wych, wy stę pu je w ca łej Pol -
sce z no wo są dec kim ze spo łem Pro -
mycz ki i po nad to jest ko ściel nym
or ga ni stą w Gród ku k/Gry bo wa;

– Mag da le na – uczest nicz ka mię -
dzy na ro do we go fe sti wa lu pio sen kar -
skie go w Svid ni ku na Sło wa cji; 

– Mar ce li na – naj młod sza, wszyst -
ko przed nią.

Mię dle nie na wień ce
Ewa Ma tu ła po za tym wy szy wa

gor se ty i ple cie wień ce do żyn ko we.
Nie tyl ko do rocz nie dla de le ga cji Kąc -
lo wej na gmin ne do żyn ki, lecz ta kże
dla wie lu in nych wio sek. Za opa try -
wa ła w wień ce np. eki py z Ko rzen nej,
Ja sien nej, La sko wej, Ro py czy Uścia
Gor lic kie go. Z ko lei przy by sze ze
Żmią cej zgło si li się do niej za póź no,
więc ode sła ła ich do in nej wsi, dla
któ rej wy ko na ła wie niec wcze śniej,
że by po ży czy li lub ku pi li uży wa ny,
któ ry nada wał się do wy ko rzy sta nia
po drob nym li ftin gu. 

Bo wień ca nie da się upleść odpod -
staw na po cze ka niu. W cią gu lip ca
i sierp nia po tra fi wy ko nać 10 no -
wych, ale pod wa run kiem, że sie dzi
nad ni mi 4-5 go dzin dzien nie. Mo gą
być tra dy cyj ne i no wo cze sne – we dle
ob sta lun ku. Ple cie się g łów nie ze

Wiej ski dom kul tu ry

Akom pa nia ment
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ździe beł i kło sów zbóż oraz kwia tów,
ja kie szy ku je się z bi bu ły, ale ta kże
z lnu. W tym ce lu Ma tu ło wie sie ją go
spe cjal nie, na uczy li się go ta kże mię -
dlić i cze sać.

Ewa Ma tu ła jest za tem po nie kąd
kon ty nu ator ką An ny Ja rek, choć nic
nam nie wia do mo, że by zna ła się jesz -
cze na zie lar stwie… Po nad to peł ni ta -
kże funk cję wi ce prze wod ni czą cej
dzia ła ją ce go przy kąc low skim do mu
kul tu ry Ko ła Go spo dyń Wiej skich,
któ re mu sze fu je Te re sa Święs. W ze -
szłym ro ku spra wi ły so bie na Bo że
Na ro dze nie stro je lu do we – na ra zie
nie ich re gio nal ne, lecz kra kow skie.

A do wspo mnia ne go mię dle nia lnu
przy da ją się ta kże urzą dze nia, ja kie
Ta de usz Ma tu ła ko lek cjo nu je i eks po -
nu je w do mu lu do wym na eks po zy cji
sta rych wiej skich sprzę tów rol ni czych
i do mo wych. Są wśród nich rów nież
na rzę dzia do ob rób ki lnu. Ko lek cja po -
wsta ła przy współ pra cy na uczy ciel ki
pla sty ki z kąc low skiej szko ły Wie sła -
wy Le wan dow skiej -Kmak, o któ rej

mo wa jest ta kże w tek ście po świę co -
nym pa ra fii, gdyż urzą dza ła izbę pa -
mię ci ks. bpa Jó ze fa Gu cwy. Zaś
eks po na ty zno si ły rów nież dzie ci, na -
mó wio ne do prze trzą śnię cia w tym ce -
lu ko mó rek, spi chle rzy, sto dół,
są sie ków, piw nic i stry chów. Po tem to
wszyst ko czysz czo no i od ro ba czy wia -
no, że by wy sta wa pre zen to wa ła się
god nie. 

Czło wiek -or kie stra
Żo na -bi blio te kar ka Ewa wy dat nie

po ma ga in struk to ro wi Ta de uszo wi
Ma tu le, udzie la jąc się ja ko wo lon ta -
riusz ka. Np. w or ga ni za cji wy cie czek,
któ re roz ma chem gra ni czą z ko lo nia -
mi. Już w stycz niu za czy na ją zbie rać
pie nią dze, aby w le cie wy je chać na ty -
dzień do Kro ścien ka. Oczy wi ście
po fun du sze ude rza się g łów nie
do Urzę du Gmi ny, ale do pew ne go
stop nia kąc low skie dzie ci za wdzię cza -
ją rów nież tę atrak cję m.in. miej sco -
wej fir mie Ra dzik -Bruk, na le żą cej
do Mał go rza ty i Bog da na Ra dzi ków.

Ma tu ło wie po cho dzą z Kąc lo wej,
a po zna li się bli żej w ten spo sób, że li -
ce alist ki z Ewą na cze le za pra gnę ły
kie dyś śpie wać w chó rze i po szu ki wa -
ły akom pa nia to ra… I zna la zły Ta de -
usza Ma tu łę, któ ry jest
mul tiin stru men ta li stą -sa mo ukiem,
bo np. w cza sie za sad ni czej słu żby woj -
sko wej w Ino wro cła wiu grał w puł ko -

wej or kie strze dę tej na trąb ce, po tra fi
ta kże ob słu gi wać in ne in stru men ty
dę te oraz gi ta ry. A do chra pał się po sa -
dy or ga ni sty w pa ra fii w Kąc lo wej, za -
li cza jąc stu dium or ga ni stow skie
w Prze my ślu.

Jak wspo mnie li śmy, or ga ni stą
w Gród ku jest ich syn Szy mon. Oj ciec
re ko men du je go, mó wiąc, że „jest lep -
szy ode mnie”. Chło pak w dzie ciń -
stwie tak się osłu chał i na pa trzył
na gra ją ce go oj ca, że pew ne go dnia,
ma jąc za le d wie 4 czy 5 lat, s ta nął
przy kla wia tu rze or ga nów i znie nac -
ka za grał z gło wy, czy li z ni cze go!

Ta de usz Ma tu ła po cho dzi z wie lo -
dziet nej ro dzi ny (ma dzie się cio ro ro -
dzeń stwa, je den z je go bra ci jest
pro bosz czem w Ło dzi), po sła no go
do ni ższe go se mi na rium du chow ne go
u księ ży fran cisz ka nów w Wie licz ce,
gdzie miesz kał w in ter na cie i ukoń czył
LO. Po woj sku pra co wał w fir mie bu -
dow la nej w Ja worz nie, gdzie brał
udział we wzno sze niu szko ły. Po tem
prze by wał na kontr ak cie w Niem czech
i ko ło Ko lo nii bu do wał uję cie wo dy pit -
nej. W la tach 2002-2006 był rad nym
gmin nym. 

Ta de usz Ma tu ła czło wie kiem -or -
kie strą jest do te go stop nia, że spra -
wu je ta kże god ność pre ze sa OSP
i prze wod ni czą ce go Ra dy Ro dzi ców
w Gim na zjum w Kąc lo wej, ale o tym
pi sze my w in nych miej scach...

Ewa Ma tu ła i jej ze szło rocz ny wie -
niec do żyn ko wy przy po mi na ją cy
mon stran cję

Ta de usz Ma tu ła z czę ścią ko lek cji sta rych sprzę tów wiej skich
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OSP w Kąc lo wej za ło żo no w 1911
r. Im pul sem do jej po wsta nia by ła
po żar na osie dlu Ka ro lów ka, ja ki
wy buchł w 1908 r. Ini cja to ra mi
obro ny przed ogniem by li kie row -
nik szko ły Igna cy Ko rzeń, wójt Jan
Święs i Jó zef Ma tu ła.

Pierw szym sprzę tem by ła ręcz -
na si kaw ka wła snej ro bo ty wy ko na -
na z wy drą żo nej ga łę zi czar ne go bzu,
z któ rej wo dę wy py chał rów nie drew -
nia ny tłok. W la tach 30. po ja wi ła się
si kaw ka kon na, któ ra słu ży ła do 1960
r., a prze trwa ła do dzi siaj dzię ki te mu,
że prze cho wał ją by ły na czel nik Sta ni -
sław Gry boś, a nie daw no z my ślą o ob -
cho dach stu le cia jed nost ki od no wił tę
sty lo wą brycz kę ze spół z obec nym na -
czel ni kiem, a z za wo du sto la rzem Ja -
nem Ku cza jem na cze le. W zbio rach
OSP w Kąc lo wej jest jesz cze sy re -
na z lat 50. W daw nych cza sach, jesz -
cze przed zbu do wa niem re mi zy,
ma ga zyn na sprzęt znaj do wał się
w sta rej kuź ni u ko wa la Pio tra Gru cy.

Druh bi skup
W cza sie II woj ny świa to wej dru ho -

wie przy stą pi li do kon spi ra cji. Bp Gu -
cwa pi sze w swo jej ksią żce o Kąc lo wej:
„Wszy scy z ZWZ [Zwią zek Wal ki
Zbroj nej, po przed nik Ar mii Kra jo wej
– przyp. IrP] w Kąc lo wej na le że li
do OSP. Mie li le gi ty ma cje, a to
do pew ne go stop nia chro ni ło
przed wy wóz ką na ro bo ty do Nie miec
i by ło do sko na le za ka mu flo wa ną oka -
zją do spo tkań z ko men dan tem
i do ćwi czeń spraw no ścio wych”. 

Za stęp cą ko men dan ta ZWZ w Kąc -
lo wej zo stał Ro man Ka miń ski, ko -
men dant OSP od 1926 r. Je go
pod wład nym za rów no w stra ży, jak
i kon spi ra cji był póź niej szy pod po rucz -
nik AK, a na stęp nie ksiądz i bi skup
Jó zef Gu cwa, tuż przed woj ną
uczeń I Gim na zjum i Li ceum im. Ka -
zi mie rza Bro dziń skie go w Tar no wie,
któ ry przy jął ps. Wilk, a po tem Mi chał
i Szum ny. 

13 sierp nia 1942 r. Ka miń skie go
aresz to wa ło ge sta po. Bp Gu cwa na pi -
sał: „Ro man Ka miń ski prze żył 3 la ta
w wię zie niach i obo zie kon cen tra cyj -
nym. Wró cił do ro dzi ny w Kąc lo wej,
na dal pro wa dził sklep i za gi nął za -
strze lo ny w no cy przez żoł nie rzy

KBW, gdy wy sko czył z do mu na ze -
wnątrz, chcąc się ra to wać przed wię -
zie niem. Do stał se rię z pi sto le tu
ma szy no we go”.

Drew nia na ka bi na
To masz Święs na re mi zę ofia ro -

wał 2-aro wą dział kę. Le ża ła ona
nad Bia łą i po tem za mie nio no ją
na in ną – obok dro gi Gry bów -Kry ni ca
– i od Ja na Skra by do ku pio no tam na -
stęp ne 2 ary. Prze wod ni czą cym ko mi -
te tu bu do wy zo stał kie row nik tar ta ku
Jó zef Pie czon ka (po tem kie ro wał ta -
kże ko mi te tem bu do wy szko ły). Bu do -
wa trwa ła 4 la ta i do bie gła koń ca
w 1962 r. Stra żni ca skła da ła się z ga -
ra żu, bi blio te ki oraz sa li wi do wi sko -

wej ze sce ną, w któ rej od by wa ły się
przed sta wie nia i za ba wy.

Na po cząt ku lat 70. z Kar pac kiej
Bry ga dy WOP do sta li lu bli na 51, czy -
li cię ża rów kę gaz, któ rą trze ba by ło
przy sto so wać do po trzeb stra żac kich.
Mia ła np. drew nia ną ka bi nę, co ją ra -
czej dys kwa li fi ko wa ło w przy pad ku
ak cji prze ciw po ża ro wych. W 1978 r.
przy był żuk bo jo wy z mo to pom pą.
W 1980 r. wy gra li gmin ne za wo dy
stra żac kie. 

W 1990 r. skrzyk nął się ko mi tet bu -
do wy no wej re mi zy. Na je go cze le sta nął
Sta ni sław Gru ca. Gmi na przy dzie li -
ła 20-aro wą dział kę, OSP na ku pi ła ma -
te ria łów i roz po czę ła się bu do wa.
Trwa ła tak dłu go, że gmi na mu sia ła ją

Ochot ni cza Straż Po żar na

Jaw nie i w kon spi ra cji
Pre zes Ta de usz Ma tu ła z wo zem bo jo wym
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prze jąć i w 1998 r. za miast do mu stra -
ża ka po wstał dom lu do wy, w któ rym
OSP nie jest u sie bie, lecz otrzy ma ła tyl -
ko po miesz cze nia: ga raż i za ple cze so -
cjal ne.

Dział kę ze sta rą re mi zą sprze da no
za 19 tys. zł (po prze bu do wie mie ści się
tu te raz sklep) i za te pie nią dze ku pio no
bo jo we go mer ce de sa (rok pro duk -
cji 1968) ze zbior ni kiem miesz czą -
cym 2,5 tys. li trów wo dy. Trze ba by ło
jed nak do pła cić. Bra ku ją ce 27 tys. zł do -
ło ży ły za rząd gmin ny OSP i ra da so łec -

ka. W 2001 r. wóz po świę cił by ły druh
– bi skup Jó zef Gu cwa. 

Trum ny nie pły nę ły
W 1992 r. no wy sztan dar ze św. Flo -

ria nem ufun do wał ks. pro boszcz Sta -
ni sław Szo stek. Po przed ni z 1973 r.
nie po do bał się pro bosz czo wi z uwa gi
na or ła bez ko ro ny oraz wy ha fto wa ne
na nim od nie sie nia do Pol ski Lu do wej.
Ga lo wy strój stra żac ki w Kąc lo wej
sta no wi mun dur, pe le ry na i pod ha lań -
ski ka pe lusz z piór kiem. 

Ta kiej po wo dzi jak w 2010 r. nie
pa mię ta li na wet naj star si lu dzie.
Wszyst kie mo sty w Kąc lo wej rze ka
Bia ła ze rwa ła lub uszko dzi ła. Za la -
ne zo sta ły tar tak, skąd nurt po rwał
gru be pnie, oraz do my ko ło sta re go
ko ścio ła. Ewa ku acji miesz kań ców
jed ne go do mu do ko na ła Pań stwo wa
Straż Po żar na. Przez cmen tarz pły -
nę ła rwą ca rze ka, któ ra zde wa sto -
wa ła na grob ki, ale plo t ką są
re we la cje ja ko by wy płu ka ła i unio sła
trum ny. Lu dzie po tem wy re mon to -
wa li gro by, ale sta re, któ ry mi nikt
się już nie opie ko wał – znik nę ły nie -
ste ty na za wsze. Wy pom po wy wa nie
wo dy roz po czę ło się dla ochot ni ków
od bla de go świ tu w Bo że Cia ło, a na -
wet jesz cze po przed nie go wie czo ru.
Ak cja prze cią gnę ła się na pra wie

dwa ty go dnie. Trze ba by ło uzdat niać
wo dę w stud niach. Po ma ga li ta kże
w Bin cza ro wej.

Na ob cho dzo ne w koń cu ma ja
br. 100-le cie OSP w Kąc lo wej otrzy -
ma ła ze Sta ro stwa Po wia to we go
w No wym Są czu 5 ka sków bo jo wych
z od bla sko wy mi przy łbi ca mi. Jed no st -
ce nada no naj wy ższe od zna cze nie
– Zło ty Znak Związ ku OSP.
Na pre zen ty dla go ści do mo ro sły ar ty -
sta Jan Skra ba (w ni niej szym do dat -
ku po świę ca my mu osob ny ar ty kuł)
na ma lo wał 150 ob ra zów z wi do ka mi
ko ścio łów w Kąc lo wej i św. Flo ria nem.

Ta de usz MA TU ŁA

(ur. 1965) – pre zes OSP w Kąc lo wej od stycz -
nia 2011 r., w OSP od 1996 r. Je go cór ka Mag -
da le nana le ży do Mło dzie żo wej Dru ży ny
Po żar ni czej, a je mu nie wy star cza, że pre ze su je
w Kąc lo wej, lecz do dat ko wo na le ży jesz cze
do OSP w Bie go ni cach. Bo jest tam sek cja po -
szu ki waw czo -ra tow ni cza, a on spra wił so bie
czar ne go la bra do ra Roc ky’ego i szko li go
na psa -ra tow ni ka. Hob by – pszcze lar stwo. Wię -
cej in for ma cji bio gra ficz nych o pre ze sie za -
miesz cza my w tek ście o do mu kul tu ry.

Za rząd

Pre zes – Ta de usz Ma tu ła, za stęp ca pre ze sa
i na czel nik – Jan Ku czaj, za stęp ca na czel ni -
ka – Krzysz tof Gru ca, skarb nik – Ta de usz
Święs, se kre tarz – Krzysz tof Ko szyk. Kie row -
cy – se kre tarz Ko szyk, b. na czel nik Jan Bro -
da oraz za stęp ca na czel ni ka Gru ca.

Pre ze si, ko men dan ci i na czel ni cy
ko men dant Ro man Ka miń ski1926-42
ko men dant An drzej Głów czyk 1942-47
komendant Jan Główczyk (brat
poprzednika) 1947-53
prezes Stanisław Stelmach 1953-66,
naczelnik Wojciech Broda 1953-66
prezes Bolesław Grybel 1966-81, naczelnik
Stanisław Gryboś 1966-2001
prezes Józef Góra 1981-91
prezes Stanisław Skrabski 1991-2010,
naczelnik Jan Broda 2001-2010
prezes Tadeusz Matuła 2011-, naczelnik Jan
Kuczaj 2011-

Od re stau ro wa nasi kaw ka kon na z lat 30.

Je den z no wych heł mów z od bla -
sko wą przy łbi cą
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Ka zi mierz Głów czyk na Ku li gów ce
pod Cheł mem (779 m n. p. m.) pro -
wa dzi go spo dar stwo agro tu ry -
stycz ne, któ re go atrak cją jest nie
tyl ko ho dow la da nie li, ale ta kże
star to wi sko dla lot ni.

Głów czyk to in ży nier le śnic twa
po Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie.
W ży cio ry sie ma za rzą dza nie przed -
się bior stwa mi: MPGK w Gry bo wie
i Za kła dem Drzew nym, czy li tar ta -
kiem w Kąc lo wej oraz 20-let ni staż
rad ne go gmin ne go w Gry bo wie. 

Na po cząt ku lat 90. ru szył jed nak
z go spo dar stwem agro tu ry stycz nym.
We wła snym do mu oraz roz rzu co nych
po te re nie je go wło ści star szych i now -
szych dom kach mo że go ścić do 10 osób.
Ta je go agro tu ry sty ka jest ca ło rocz na,
boć prze cież z je go go spo dar stwa,
z któ re go roz ta cza ją się roz le głe pa no -
ra my na oko li ce i pro wa dzą pa gór ko -
wa te szla ki we wszyst kich kie run kach
– mo żna wę dro wać za rów no pie szo,
choć by w ra mach po pu lar ne go ostat nio
nor dic wal kin gu, jak i na po zo sta ją -
cych do dys po zy cji go ści po jaz dach: ro -
we rach, qu adach, mo to cy klach
cros so wych. Głów czyk ja ko zna ją cy tu -
tej sze ostę py le śnik mo że słu żyć za do -
sko na le po in for mo wa ne go
prze wod ni ka. Są ta kże brycz ki i sa nie,

do któ rych za przę ga się ku ca sze -
tlandz kie go Na ta na. Zi mą mo żna ko -
rzy stać z oko licz nych wy cią gów
nar ciar skich, je sie nią zbie rać grzy by
w nie prze bra nych bo rach. Tym bar -

dziej, że agro go spo darz jest wła ści cie -
lem la su na wierz choł ku gó ry Chełm
i pla nu je wy bu do wać tam wie żę wi do -
ko wą.

Wła śnie na sto ku Cheł mu znaj du je
się co raz po pu lar niej sze star to wi sko
dla pa ra lot ni, je dy ne po noć na po łu -
dniu Pol ski, na któ rym wie ją pół noc -
ne wia try, dzię ki ja kim mo żna le cieć
na po łu dnie: Sło wa cję, Wę gry, Sło we -
nię, Chor wa cję… No, nie prze sa dzaj -
my, bo za sięg lot ni wy no si ok. 100 km,
a po tem nie uchron nie opa da i trze ba
po szu kać do god ne go miej sca i star to -
wać od no wa. W ka żdym ra zie
nad Kąc lo wą i oko li cą za spra wą
Głów czy ka czę sto te raz lot nia rze za -
ta cza ją krę gi w po wie trzu.

Oprócz te go do po dzi wia nia Głów -
czyk od ro ku ho du je da nie le, któ re
spro wa dził z Rze szo wa. Pró bu je na Są -
dec czyź nie in tro du ko wać ten ga tu nek,
nie ży ją cy u nas w na tu rze. Na ra zie
jest ich 7 sztuk – pa są się swo bod nie
po oko li cy, tyl ko zi mę spę dza ją pod da -
chem. Z wy jąt kiem Ba si, któ ra jest
ciel na i za ka rę ży je za ogro dze niem.

W pla nach by ła ta kże ho dow la po -
łu dnio wo ame ry kań skich lam, ale
chwi lo wo ten za miar uległ odło że niu.
W po przed nich la tach pa sły się tu taj
owce, lecz nie prze ży ły licz nych
ognisk, ja kie Głów czyk or ga ni zu je dla
chęt nych. Bo mo żna na je go wło ściach
urzą dzać ró żne im pre zy fir mo we, pry -
wat ne czy in te gra cyj ne. Słu ży do te go
spe cjal ny te ren z es tra dą i pę ka tym
pie cem, w któ rym mie ści się ba ran
do ob ra ca nia na rusz cie. Głów czyk
jest fa chow cem od ich pie cze nia,
twier dzi, że upiekł już kil ka set…

Agro go spo darz ko lek cjo nu je ta kże
sprzę ty wiej skie. Ma np. je dy ny w oko -
li cy czyn ny wia trak, któ ry po ru sza
żar na mi młyń ski mi.

Agro go spo darz

Kąclowa D1-20_SADECZANIN Kaclowa  19-08-2011  16:05  Strona D20


