


Ród Marii i Franciszka Szczepaników 

Kasia (Szczepanik) i 
Michał Twardowscy w 
nowym mieszkaniu

Dom Szczepaników w Woli 
Radłowskiej

Marta Szczepanik 
z babcią Sylwestrą 
– wakacje 2006.

Zdjęcie rodzinne z uroczystości 80-tych urodzin Stanisława 
Szczepanika z Wrocławia w czerwcu tego roku. Od lewej: 
Jakub Osadnik, mąż wnuczki Hanny, Katarzyna Szczepanik 
– żona wnuka Wojciecha z Małgosią Osadnik, wnuczka 
Hanna Osadnik z córką Alusią, Michał i Katarzyna (wnucz-
ka) Twardowscy, Danuta i Ryszard (syn) Szczepanikowie ze 
swym wnukiem Szymkiem synem Wojciecha, Helena i Sta-
nisław Szczepanikowie, wnuk Wojciech Szczepanik z synem 
Grzesiem, Sabina i Eugeniusz Komadowscy – rodzice syno-
wej Barbary, Barbara Szczepanik, żona syna Włodzimierza, 
Marta – narzeczona wnuka Macieja, z tyłu – Maciej i Wło-

Na zdjęciu: Helena i Stanisław Szczepanikowie, Monika i 
Antoni Szczepanikowie, Danuta i Ryszard Szczepanikowie, 
Wrocław 2005.
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Od Redakcji
Moi Kochani! 
To już trzecie wydanie naszego biulety- 
nu rodzinnego pt. „Gazeta Rodzinna”. 
Za nami mijający czas z kolejnym ro- 
kiem w życiu każdego z nas; minęły wa- 
kacje, urlopy, odwiedziny grobów najbli- 
ższych na Wszystkich Świętych. Przed 
nami natomiast jedyne, niepowtarzane 
Święta Bożego Narodzenia najbardziej 

rodzinne wśród innych świąt. Myślę ,że można je przeżyć 
tak po naszemu, będąc jedynie w Polsce. W innych częściach 
świata to tylko namiastka świąt pozostaje w pamięci. Nasza 
rodzina, która jest rozrzucona po kraju i świecie, niech choć 
na chwilę pozostanie razem połączona myślami w ten 
wigilijny wieczór.
Chciałbym, aby to wydanie gazety rodzinnej było dla nas 
takim swoistym "opłatkiem, " którym się dzielimy przy 
wigilijnym stole. Ten opłatek jako symbol naszej miłości 
,którą dzielimy się z najbliższymi, niech długo pozostanie 
w naszych sercach, czego wszystkim życzy cała redakcja. 
               Co Wam przynosimy tym razem w prezencie pod 
choinkę? Otóż jak zwykle w pierwszym dziale Kazia 
z Bielska dzieli się nowinkami rodzinnymi o narodzinach 
nowych członków rodziny, o ślubach, spotkaniach, jak 
i o odejściach z tego świata naszych krewnych. Jak zwykle 
jest to dział, który koniecznie trzeba przeczytać, aby 
wiedzieć co ciekawego słychać w rodzinie.
                 W dziale redagowanym przez Konrada z Lublina 
pt. „Bliżej rodziny" przybliżona zostaje nam wspaniała 
rodzina Szczepaników, których przodkowie mieszkali od lat 
w Woli Radłowskiej. Cała prezentacja dokonana przez 
członków rodziny przedstawia się ciekawie, natomiast 
przedstawienie rodziny Antoniego i Sywestry Szczepaników 
piórem syna Jerzego  z Łodzi, zasługuje wg mnie na rodzin-
nego "Nobla" z dziedziny literatury, jako że czyta się je jak 
opowiadanie lub nowelę. Brawo Jerzy, myślę, że nieraz 
wesprzesz jakimś opowiadaniem naszą skromną redakcję, 
gdy braknie nam tematów do pisania. Mamy tu również 
dalsze dzieje losów życia naszych krewnych z USA. 
Polecam bardzo ciekawy epizod z życia naszej kuzynki 
Stefani c. Franka Patulskiego, która przytacza wydarzenia 
z czasów II wojny światowej, gdzie jako ochotniczka brała 
udział. Myślę, że możemy być dumni z takiej rodziny.  
Mamy także prezentacje całej rodziny Dudów /rodzeństwa 
babci Marysi/ którzy wyjechali do USA w początkach XX w 
i tam już pozostali. Jest też krótka wzmianka o Pawle Patul-
skim, bracie naszego dziadka Marcina, którego rodzina też 
od prawie 100 lat mieszka w USA. Przy okazji należy 
podziękować Konradowi za dociekliwość w śledzeniu kolei 
losów naszej rodziny w USA. Myślę, że prezentacja rodzin 
przyczynia się do bliższego zapoznania się, przez co czuje-
my się rodziną coraz bardziej bliską sobie. W tym wydaniu 
drukujemy też pierwszy raz 2 strony w j. angielskim dla tych 
krewnych, którzy mieszkają w USA i tam w kolejnym poko-
leniu nie mieli możliwości poznać ojczysty język przodków.
                 W dziale" Felietony i opowiadania" redagowanym 
przez Marcina Hetnała z Bielska mamy bardzo poruszające

serca opowiadanie a właściwie świadectwo z życia, którym 
się dzieli z nami Edyta (c.Tadeusza Patulskiego z Radłowa) 
mieszkająca z mężem i dzieckiem w Kosakowie k.Gdyni. 
Edyto, dziękujemy w imieniu całej rodziny za to świadectwo 
i zapewniamy o wielkiej z naszej strony życzliwości dla 
Ciebie męża Rafała i synka Karolka. A Twoje opowiadanie 
dedykujemy wszystkim małżonkom, którzy być może 
przechodzą jakieś trudności w swym życiu. Polecam 
również wspomnienia pióra Stanisława z Wrocławia o ojcu 
Franciszku Szczepaniku napisane w 130 rocznicę urodzin. 
Także autorstwa Stanisława są kolejne wspomnienia 
o nieżyjącym naszym stryju Władysławie Patulskim, 
najmłodszym wśród dzieci Marcina i Marii. A na koniec w 
poetycki wręcz sposób Jasia z Lubartowa opisuje spotkanie 
jakie miało miejsce w rodzie Pawła i Anny Patulskich w tym 
roku w Lubartowie. Poparte jest to zdjęciami, na których  
i mnie zobaczycie, jako że byłem tam jednym z uczestników. 
Koniecznie należy nauczyć się hymnu o Ziemi Radłowskiej 
autorstwa Jasi, który musimy zaśpiewać przy najbliższym 
rodzinnym spotkaniu.
                  W dziale pt." Porady i pomoc w rodzinie" redago-
wanym przeze mnie mam szczególną prośbę. Otóż jak 
zauważyliście do gazetki dołączona została płytka DVD 
z nagranym filmem 28 minutowym o naszej krewnej 22 
letniej Kasi Misaczek, dla której los okazał się bardzo okrut-
ny. Kasia to córka Jadzi i Zenona, która od 22 lat zmaga się 
ze swoim cierpieniem.. Nie potrafię przekazać  treści filmu, 
bo moje słowa są zbyt ubogie, abym oddał moje odczucia po 
jego obejrzeniu. Ta prośba, o której piszę, to prośba, abyśmy  
przyjęli duchowo Kasię do naszych serc w ten wigilijny  
wieczór i nie tylko niech ten tradycyjnie pusty talerz na stole 
będzie dla niej. Dzieląc się opłatkiem choćby w myślach 
,podzielmy się też  z Kasią. W redagowanym dziale przeczy-
tacie wszystko co, wg mnie, winniśmy dla Kasi zrobić, aby 
jej pomóc. Przedstawiam także wyniki ankiety rodzinnej . 
Ciekawe spostrzeżenia war- to się zapoznać.
               Co poza tym w dalszych stronach gazetki. Otóż 
Edyta redagująca dział "Twórczość rodzinna" w prezencie 
pod choinkę daje nam piękne wiersze swojego autorstwa, 
pełne ciepła i refleksji nad życiem. Dział Antoniego z Biel- 
ska jak zwykle tryska humorem i rozrywką. Antoni obdarza 
nas porcją świeżego humoru i twierdzi, że to takie lekarstwo 
za darmo na strapienia i smutki. Po prostu nic nie kosztuje, 
a skutkuje w przeciwieństwie  co do niektórych lekarstw.
Informuję również wszystkich, że mamy już opracowany 
projekt statutu stowarzyszenia naszej rodziny przez naszego 
znakomitego prawnika Władysława w Warszawy. Podejmie-
my kolejne działania zbliżające nas do rejestracji w sądzie, 
celem uzyskania osobowości prawnej.
Zachęcam też do odwiedzania naszej strony internetowej 
www.rodpatulskich.pl, którą teraz będzie na bieżąco prowa-
dził  Rafał z Kosakowa, za co mu dziękujemy. Przy okazji 
prosimy przysyłać propozycję nazwy naszego stowarzyszenia.

Kończąc, życzę wszystkim wielkiej miłości do siebie nawza-
jem.        Dosiego roku!
                                                                       Antoni z Brzeska.



 zima 20074

Rodzina Stanisława i Marii Górników 
ze Słubic

Ród Jana i Katarzyny Górnik
z domu Patulska

Moi drodzy!
Przynoszę kolejne wieści od rodzin: 
i tych daleko, i tych blisko mieszka- 
jących. Od ostatniego wydania gaze- 
tki minęło parę miesięcy, ale wy- 
darzeń mamy całą moc. Te radosne, 
których zdecydowanie jest więcej, 
przeplatają się z tymi smutnymi. My- 
ślę, że każdy jest ciekaw, co tam 

u krewniaków słychać. A więc posłuchajmy, zapraszam do 
odwiedzin.

Odwiedzając rodzinę Stanisława i Marii spotkamy wielką 
radość w rodzinie, bo oto za sprawą wnuka Adama Górnika 
i jego żony Elżbiety przybył w rodzinie nowy potomek i to 
płci żeńskiej. Ale oddajmy głos szczęśliwemu tacie: 7 sierp-
nia w Rotunda Hospital, w centrum Dublina, przyszła na 
świat Małgorzata Górnik, trzeci prawnuk Stanisława i Marii 
Górników. Prawnuk trzeci (po Grzesiu i Mateuszu), ale 
dziewczynka pierwsza. Wszem i wobec, jako szczęśliwy 
tata, ogłaszam więc, że nie wolno pisać już "rodzina Górni-
ków chłopem stoi", jak zrobił to mój dziadek, Stanisław, 
w poprzednim numerze "Gazety Rodzinnej". Grzesiu, jak 
przystało na starszego brata, uwielbia swoją siostrę bezgra-
nicznie. I, co ciekawe, nie jest w ogóle o nią zazdrosny. Nie 
jest wprawdzie w stanie wymówić jej imienia, ale jako 
dwulatkowi można mu wybaczyć, że zamiast Gosia, mówi 
do niej Isi. Na zdjęciu Małgosia z mamą Elżbietą.
Rodzicom, dziadkom i pradziadkom składamy gratulacje, 
a Małgosię serdecznie witamy w naszej wielkiej rodzinie. 

Na tym nie koniec, bo kolejny 
wnuk, tym razem Jakub 
Danisz z Zielonej Góry wraz z 
żoną Dorotą obdarzyli cały 
ród Górników nowym człon-
kiem rodziny w osobie malut-
kiego Mateuszka, którego 
bocian z nadejściem wiosny w 
maju przyniósł rodzicom. 
Witamy Mateuszka Danisza, a 
rodzicom składamy gratulacje 
– oby tak dalej to wszystkie   

rody pozostaną daleko w tyle. Prezentujemy zdjęcie Mate-
uszka, a na okładce fotografię 4 pokoleń Górników. Rodzina 
Górników ze Słubic znów się powiększyła, tym razem o pię- 
kną  małżonkę Wojtka Żytkowiaka syna Anny i Jana – Joasię 
Peschak. Joasia została wybranką serca Wojtka. Młodzi 
powiedzieli sobie "tak" w starym zabytkowym kościółku na 
Górze św. Marcina w Tarnowie. w sierpniu 2007 r.

Młodym małżonkom życzymy długiego wspólnego życia w 
miłości i wierności. A od rodziny dedykujemy Wojtkowi te 
oto przysłowia:
-  Szczęśliwy na wszelką stronę, kto pojął dobrą żonę.
-  Choćby żona spadła z nieba, jednak ją miłować trzeba.
Zaraz po weselu odbyło się spotkanie rodzinne Górników w 
ich domu rodzinnym na Zakościelu w Radłowie. Na ten 
temat zamieszczamy oddzielny artykuł mamy Pana Młode-
go, Ani Żytkowiak (liczymy na dalszą współpracę).
Ponadto czujemy się w obowiązku podać najnowszą wiado-
mość znad Odry – Wojtek Żytkowiak nie tylko się ożenił, ale 
w listopadzie ukończył studia MBA na Uniwersytecie we 
Frankfurcie. Wojtku, podwójne gratulacje.
W związku z powyższymi wydarzeniami rodzina Górników 
powiększyła się o 3 członków i liczy teraz 62 osoby, plasując 
się na drugim miejscu. Zwróćmy uwagę, że w ciągu 2 lat 
awansowali z 4 na 2 miejsce!
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Tutaj chcemy pogratulować i życzyć samych szóstek na 
indeksie Agnieszce Jarmuła córce Małgorzaty i Jacka, która 
w tym roku rozpoczęła studia w Krakowie na Politechnice 
na Wydziale Budownictwo. Tylko patrzeć, jak zaczną po- 
wstawać domy pod jej nadzorem! Na okładce jest jej 
najnowsze zdjęcie z siostrą Kasią, zrobione w parku w Ra- 
dłowie w tym roku.

Tutaj chcemy złożyć gratulacje Katarzynie, córce Włodzi-
mierza i Barbary Szczepaników, otóż Kasia wraz z mężem 
Michałem Twardowskim zdecydowanie poprawili sobie 
warunki mieszkaniowe, wprowadzając się do przestronnego 
i komfortowego mieszkania (Zdjęcie na okładce). Mamy 
nadzieję, że Kasia i Michał niezbyt długo będą sami w tak 
dużym mieszkaniu.

W rodzinie tej mamy kolejnego studenta. Jest to Kamil 
Kosiarski, wnuk Marii a syn Urszuli i Jozefa, który rozpo-
czął studia na UJ w Krakowie na Wydziale Geografii. Nasze 
gratulacje dla Kamila.

Ród Franciszka i Marii Szczepanik
z domu Patulska

Ród  Pawła i Anny  Patulskich 

Rodzina Stanisława i Heleny Szczepaników 
z Wrocławia

Rodzina Józefa i Józefy Górników 
z Tarnowa 

Rodzina Władysława i Janiny Patulskich 
z Warszawy 

Rodzina Marii i śp. Jana Grynastyl 
z W. Radłowskiej

Rodzina Teresy i śp. Stanisława Rudzińskich 
z W. Radłowskiej

W rodzinie tej mamy same radosne wydarzenia, bo i ślub, 
jak również przyjście na świat nowego członka rodziny. Ale 
wszystko po kolei:
W tym roku na ślubnym kobiercu stanęli: Łukasz Patulski, 
syn Andrzeja i Doroty, z piękną Eweliną Lasota, w Urzędzie 
Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, ślubując sobie miłość, 
wierność i uczciwość małżeńską, a było to wszystko w 11 
kwietnia br. Młodzi z pewnością gorąco się kochają, bo 
również w tym roku przychodzi na świat ich synek Julian 
Władysław Patulski. W rodzinie Patulskich imię Julian 
chyba występuje pierwszy raz od niepamiętnych lat. 
Młodym rodzicom życzymy wszystkiego najlepszego na 
nowej wspólnej drodze życia, aby ich pożycie małżeńskie 
trwało tak długo i jeszcze dłużej, jak dziadków Władysława
i Janiny, którzy już idą razem przez świat 54 lata, o czym 
będę jeszcze pisać w dalszej części kroniki. Witajcie, Eweli-
no i Julianie w rodzinie Patulskich!
Tak oto ród Pawła i Anny powiększył się o 2 osoby, ale to 
nie koniec na tym, bo i w innych rodzinach rodu Pawła i 
Anny przybyło osób, ale o tym poniżej.

Otóż tutaj cała rodzina bawiła 
się w tym roku na weselu 
Łukasza Rudzińskiego, syna 
Konrada i Wandy, który w 
obe- cności gości weselnych 
w kościele w Woli Radłow-
skiej uroczyście ślubował w 
sierpniu tego roku, wybrance 
serca pięknej Sylwii Starzyk 
miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską. Przyjęcie weselne 
odbyło się w Domu Strażaka, 
gdzie w ubiegłym roku mieli-
śmy spotkanie licznej naszej 
rodziny. Młodym w 

imieniu całej rodziny składamy gratulacje, a Sylwię serdecz-
nie witamy w rodzinie Patulskich!
Natomiast drugiemu synowi Konrada i Wandy, Markowi 
Rudzińskiemu, życzymy samych sukcesów w związku 
z rozpoczęciem nauki w Liceum w Mościcach.

Rodzina Janiny i śp.Józefa Pylaków 
z Lubartowa. 

Tutaj chcieliśmy złożyć gorące 
gratulacje wnuczce Jasi, Paulinie 
Sawczuk, córce Zdzisława i El- 
żbiety, która związała się przysię-
gą małżeńską z przystojnym ka-  
walerem Albertem Osikiem. 
Wszystko to się odbyło w dniu 14 
kwietnia br. w kościele MB Nie- 
ustającej Pomocy w obecności 
gości weselnych, gdzie państwo 
młodzi złożyli uroczyste ślubowa-
nie. Składamy młodym na nowej
drodze życia życzenia wszystkie-
go najlepszego, a dobry Bóg niech 

Was prowadzi przez życie, abyście nigdy nie pobłądzili. 
Witaj, Albercie, w rodzinie!

Natomiast w rodzinie Konrada 
i Teresy Pylaków z Lublina same 
rocznice, i to tych najmłodszych, 
o których pisze ich dziadek Konrad:
Ania Pylak, córka Doroty i Pawła, 
skończyła w czerwcu 1 rok. Gdy 
odbywał się pamiętny zjazd w 
Woli Radłowskiej, Ania była je-  
dną z najmłodszych w całej rodzi-
nie. Gdy skończyła roczek, zaczę-
ła chodzić i bardzo dobrze się 
rozwija. Oczywiście była uroczy-
stość z tortem wykonanym przez  
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Rodzina Haliny i Antoniego Hetnałów 
z Bielska Białej.

Rodzina Antoniego i Antoniny Patulskich
z Brzeska 

Ród Stanisława i Józefy Patulskich

prababcię Janinę Pylak. W tym samym czasie rodzice Ani 
Dorota i Paweł obchodzili piątą rocznicę ślubu. Ani i całej 
rodzince życzymy wiele zdrowia, radości i jak najpomyśl-
niejszych zdarzeń.

Kolejnymi jubilatami byli Marysia i Mateuszek, bliźniaki 
Oktawii i Tomasza Piwko, przedstawiane już w poprzednim 
numerze gazetki w artykule o bliźniakach. W listopadzie 
skończyli 2 lata.Marysia jest spokojna i refleksyjna, ale 
bywa też radosna, a Mateusz jest żywy, wesoły i energiczny. 
Rozwijają się dobrze i we dwójkę potrafią sporo nabroić. 
Urodziny obchodzili w domu. Wszystkie świeczki na wspól-
nym torcie, przygotowanym przez prababcię Janinę, 
zdmuchnął oczywiście Mateusz. Ich siostra Karolinka, która 
razem z ich urodzinami obchodziła imieniny (bł. Karoliny 
Kózkówny), jest od jesieni dumną i pilną uczennicą zerówki. 
Jubilatom życzymy, by rośli zdrowo i na pociechę rodzcom.

W lecie trzecie urodziny obchodziła Dominisia Pylak, córka 
Barbary i Kornela. Jest bardzo samodzielna, kobieca 
i dobrze sobie radzi z otaczającym światem. Na uroczystości 
Dominisia zdmuchnęła 3 świeczki na torcie, upieczonym 
także przez prababcię Janinę. Natomiast w listopadzie jej 
brat Dawidek skończył 6 lat. Od września chodzi do zerówki 
i pilnie studiuje sztukę czytania, pisania oraz liczenia. 
Uroczystość urodzinowa dla młodych członków rodziny i ko- 
legów odbyła się w tzw. Fikolandzie – centrum rozrywki 
dziecięcej. Obojgu jubilatom gratulujemy i składamy życze-
nia wzrastania w zdrowiu i radości.

Tutaj również wielką radość 
sprawił rodzinie malutki 
Adaś Hejnał, syn Magdaleny 
i Miłosława, który ten Boży 
świat zobaczył w dniu 18 
maja br. Witaj Adasiu w 
naszej rodzinie, sprawiłeś 
swoim przyjściem na świat 
również wiele radości dziad-
kowi Antoniemu, który 
chodzi coraz dumniejszy 
z wnuków, oraz babci 
Halinie, na której pomoc 
zawsze możesz liczyć! 

Syn Haliny i Antoniego Hetnałów z Bielska-Białej, Marcin, 
jeden z naszych redaktorów, obronił pracę magisterską 
w październiku tego roku na Uniwersytecie Warszawskim, 
na Wydziale Dziennikarstwa. Gratulujemy i mamy nadzieję, 
że jego udział w tworzeniu Gazety Rodzinnej będzie jeszcze 
większy.

Moi kochani, tylko się cieszyć: rodzina rośnie w siłę, a nasi 
przodkowie Marcin i Maria pewnie tam w niebie cieszą się z 
nami. Tak to ród Pawła i Anny, licząc współmałżonków, 
powiększył się o 4 osoby i liczy teraz 69 osób. Senior rodu 
Władysław powiedział, że dla 70-tej osoby w rodzinie 
będzie od całego rodu ekstra niespodzianka, a jaka? – tego 
nie powiedział, ale jak znam Władysława, to słowa dotrzy-
muje!

Tutaj chcieliśmy życzyć wie- 
le sukcesów w nauce Patrycji 
Patulskiej,  córce Mariusza i 
Małgorzaty. Patrycja rozpo-
częła naukę w Liceum Ogól-
nokształcącym w Tarnowie. 
Jako ciekawostkę podaję 
fakt, że również w tym 
liceum rozpoczęła naukę inna 
Patulszczanka, a mianowicie 
Agnieszka Patulska z Woli 
Radłowskiej, która z pewno-
ścią jest naszą krewną. 
Również Agnieszce życzymy 
sukcesów w szkole. W nastę- 
pnej gazetce napiszemy coś 
bliżej o rodowodzie Agnieszki.
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Rodzina Barbary i Leszka Drwiłów 
z Radłowa

Rodzina Radosława i Sylwii Pajdo

Rodzina Miczysława i Krystyny
z Brzeska 

Ród Jana i Zo�i Kopaczów 
z domu Patulska

Ród Józefa i Anny Stelmach
z domu Patulska

Krzyś Patulski, syn Pauliny 
i Roberta Patulskich, skończył 
6 grudnia pierwszy rok życia. 
Mieszkają tymczasowo w Lu- 
blinie, gdzie Paulina kończy 
studia. Robert jest naszym 
głównym redaktorem techni--
cznym, bez wykonywanego 
prze niego składu nie byłoby 
Gazety, a jej ostateczny układ 
i wygląd jest właśnie jego 
dziełem. Krzyś jest rówieśni-
kiem Gazety, bo wkrótce po 
jego przyjściu na świat w 
zeszłym roku powstał pierwszy
numer naszego pisma.  

Tutaj rodzina radowała się 
z przyjścia na świat Roksany 
Tracz, córki Anety i Mirosła-
wa, którą bocian przed odlo- 
tem do ciepłych krajów zdążył 
przynieść w październiku tego 
roku. Piękny prezent dla ro- 
dziny przed zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia. 
Roksana jest teraz najmłod-
szym potomkiem naszej rodzi-
ny. Witamy Cię Roksanko!
Za sprawą Roksany ród Jana i 
Zofii Kopaczów liczy teraz 53 

osoby, zajmując nadal 5 miejsce, lecz tylko o 1 osobę wy- 
przedza go rodzina Szczepaników.

Wielka, bo podwójna radość w rodzinie Pajdów: otóż moi 
mili mamy w tej rodzinie bliźniaki! Są to dwie dziewczynki: 
Kasia i Julia, które tym razem musiały przynieść dwa bocia-
ny, a uczyniły to latem w lipcu tego roku. Rodzicom składa-
my serdeczne gratulacje, a dwie siostrzyczki – Julcię i Kasię 
witamy w rodzinie. Tym oto sposobem rodzina Anny i 
Jozefa powiększyła się o dwie piękne dziewczynki.

Staże małżeńskie i inne jubileusze      

A teraz zgodnie z zapowiedzią w poprzednim wydaniu 
Gazety Rodzinnej nr 2 przedstawiam najdłuższe staże 
małżeńskie w rodzinie naszych przodków Marcina i Marii 
Patulskich. Staże dotyczą ich wnuków, a są one imponujące 
tym bardziej, że niełatwo iść przez życie w zgodzie, we 
wzajemnym zrozumieniu, lecz miłość ta prawdziwa i odpo-
wiedzialność pomagają przezwyciężyć wszystkie przeszko-
dy, jakie niesie codzienne życie, i trwać z sobą na dobre i złe 
w zdrowiu i chorobie, w radości i smutku.

Podaję teraz kolejność według liczby lat, wspólnie spędzo-
nych razem w małżeństwie:

1. Mieczysław i Joanna Patulscy z USA. Pobrali się w lipcu 
1949 roku. Mają dwóch synów bliźniaków, a razem do tej 
pory przeżyli w małżeństwie 58 lat.

 2. Józef i Józefa (z d. Dobek) Górnikowie z Tarnowa. Zwią-
zek małżeński zawarli 1 sierpnia w 1950 roku. Doczekali się 
2 córek i czworga wnucząt. Staż małżeński 57 lat.

3. Stanisław i Helena (z d. Kluza) Szczepanikowie z Wrocła-
wia ślub wzięli 16 marca 1951 r. i szczęśliwie przeżyli do tej 
pory 56 lat. Mają 2 synów, 4 wnuków i 4 prawnuków.

4. Stanisław i Maria (z d. Gajewska) Górnikowie ze Słubic 
miłość małżeńską ślubowali sobie 28 lipca 1952 r. Doczekali 
się 3 dzieci, 5 wnuków i 3 prawnuków. Przeżyli również w 
małżeńskim stadle 55 lat.

5. Władysław i Janina (z d. Bednarska) Patulscy z Warszawy. 
Ich ślub się odbył 18 lipca w 1953 r. Posiadają 2 synów, 3 
wnucząt oraz 1 prawnuka. Władysław z Janiną wspólnie 
przeżyli do tej pory 54 lata.
Natomiast listę „okrągłych” jubilatów wśród prawnuków 
otwierają w tym roku Andrzej i Dorota (Gierulewicz) Patul-
scy z Warszawy, którzy sakramentalne "tak" powiedzieli 
sobie 6 marca w 1982 r. Mają córkę Aleksandrę i syna Łuka-
sza oraz wnuka Juliana. Czyli w tym roku obchodzą srebrne 
gody – 25 lat małżeństwa. Nieco młodsi stażem są Bogumił i 
Agnieszka (Frank) Patulscy, którzy zawarli związek małżeń-
ski w listopadzie 1982 r. Mają syna Pawła. Zdjęcia jubilatów 
Patulskich z Warszawy umieszczamy na okładce.
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Pogrzeb Nancy (Anastazji) Krukowski – fotogra�e
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            Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze, pogrzeb zmarłej w marcu Nancy Krukowskiej miał miejsce 
na cmentarzu wojskowym w Arlington 12 kwietnia 2007. Jej ciało złożono obok męża, Brunona Krukow-
skiego, który zmarł 30 lat wcześniej i jako weteran II wojny jest pochowany na tej najważniejszej dla Amery-
kanów nekropolii. Kilka tygodni później otrzymaliśmy od Diany Krukowskiej kilka zdjęć z pogrzebu. 
Poniżej zamieszczamy dwa z nich. 

Zdjęcie rodzinne po pogrzebie. Od lewej: Dennis Krukowski, 
Eric Harvey, William Harvey, Morgen Harvey, Leonard Bynum, 
Karen Harvey, Stacia Bynum; z prawej – Diane Krukowski.

Rodzina przy trumnie zmarłej. Od lewej: William Harvey, 
Dennis Krukowski, Karen Harvey, Diane Krukowski, Stacia 
Bynum, Morgen Harvey, Eric Harvey.

Gratulujemy wszystkim; bądźcie nadal wzorem dla tych zwła- 
szcza, co w tym roku zawarli śluby, jak również dla wszyst-
kich pozostałych młodych małżonków w naszej rodzinie.

Teraz zaprezentuję Wam, Kochani, Klub Pradziadków, który 
aktualnie liczy 9 osób. Jak do tej pory do klubu należą:

1. Jasia Pylak z Lubartowa – 7 prawnuków:
Karolina, Maria i Mateusz Piwkowie, Dawid i Dominika 
Pylakowie, Ania-Maria Pylak oraz Natalia Osik.

2. Maria Stęplewska z Radłowa – 5 prawnuków:
Roksana Stęplewska, Damian Żądło, Patryk Zębala, Filip 
Maj i Adrian Stęplewski.

3. Helena i Stanisław Szczepanikowie z Wrocławia – 4 
prawnuków:
Grzegorz i Szymon Szczepanikowie oraz Alicja i Małgorzata 
Osadnik.

4. Maria i Stanisław Górnikowie ze Słubic – 3 prawnuków:
Grzegorz i Małgosia Górnikowie oraz Mateusz Danisz.

5. Józefa Patulska z Warszawy – 2 prawnuków:
Patryk Misaczek oraz Magdalena Misaczek z USA.

6. Kazimiera Ziółkowska z Bielska-Białej - 1 prawnuczka:
Judyta Ćwierz.

7. Janina i Władysław Patulscy z Warszawy – 1 prawnuk:
Julian Władysław Patulski.

Na koniec, Moi Drodzy, mam niestety też i smutną wiado-
mość: otóż 17 września 2007 r. odszedł od nas Tadeusz 
Stelmach, przeżył 71 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać 
Panie.
Rodzinie Tadeusza składamy wyrazy współczucia i zapew-
niamy o modlitwie za spokój Jego duszy. W gazetce przeczy-
tacie krótkie wspomnienie o Tadeuszu, napisane przez 
naszego Redaktora Antoniego Patulskiego z Brzeska.
Czas się żegnać. Do usłyszenia w następnym wydaniu. 
Korzystając z okazji składam całej rodzinie życzenia wszyst-
kiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
Trzymajcie się zdrowo!
Pa !

Kazimiera Ziółkowska.
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Mieliśmy kompetentny i zaangażowany personel (podofice- 
rowie kancelaryjni i inni), którzy niestrudzenie pracowali
z ocalałymi z okrętów wojennych, które zostały zniszczone 
lub zaginione wskutek działań wroga lub gwałtownych burz 
– ciężkie krążowniki, niszczyciele, lotniskowce, okręty 
bojowe (z amunicją), łodzie podwodne, itd. Ci ocaleni 
przybliżyli nam tragedię wojny. Emocjonującym przeżyciem 
były dla nas chwile, gdy coraz więcej faktów odnośnie 
poszczególnych przypadków stawało się jasnych. Większość 
z nas chciała pracować dłużej i ciężej, by jak najszybciej 
zakończyć poszczególne sprawy i by w ten sposób ocaleni 
mogli zostać zwolnieni z obowiązku. W pewnym momencie 
w naszych poszerzonych biurach pracowało ponad 60 ocalo-
nych z 20 różnych statków. Chcę jednak zaznaczyć, że cała 
korespondencja była pisana ręcznie – nic takiego jak kompu-
ter wtedy jeszcze nie istniało!
Jedną z największych tragedii Marynarki Wojennej, którą się 
zajmowaliśmy, było zatopienie USS Indianapolis przez 
japońskie torpedy w 1945r. Jest ono nazywane ostatnią, 
wielką tragedią floty II wojny światowej. Krążownik zatonął 
w ciągu 12 min., a wraz z nim około 300 marynarzy. Prawie 
900 mężczyzn, włączając dowódcę – kpt. Charlesa B. Mc- 
Vay’a dryfowało na morzu pełnym rekinów. Kiedy pięć dni 
później nadeszła pomoc, jedynie 320 pozostało przy życiu.
Osobiście pracowałam z kpt. McVay’em i jego pomocnikami 
przez wiele tygodni – w biurze, a później także koresponden-
cyjnie. Kapitan był zdecydowany odpowiadać na każdy 
otrzymany list z prośbą o więcej szczegółów. Byliśmy 
zszokowani faktami, dotyczącymi tej tragedii – mękami 
ludzi, którzy ginęli w wodzie walcząc z rekinami, pragnie-
niem i żywiołami, czekając przez pięć dni na pomoc. Mary-
narka wojenna wiedziała, że okręt opóźnia swoje przybycie, 
lecz wskutek serii błędów żadne wysiłki ratownicze nie 
zostały natychmiast podjęte. Pod koniec tego samego roku 
kpt. McVay został postawiony przed sądem wojennym 
i uznany winnym na podstawie prostego zarzutu, że nie 
poprowadził okrętu zygzakiem. Był jedynym kapitanem, 
który został postawiony przed sądem wojennym za to, że 
okręt pod jego dowództwem został zatopiony w czasie 
wojny. Obecnie w Kongresie USA znajdują się dokumenty,
na podstawie których ma on ponownie zbadać tę sprawę i na- 
prawić tę niesprawiedliwość.
Inną ogromną katastrofą była utrata niszczyciela USS Mona-
ghan, który przewrócił się do góry dnem wskutek gigantycz-
nego tajfunu na zachodnim Pacyfiku w grudniu 1945 – był to 
najsilniejszy tajfun w całej historii amerykańskiej marynarki 
wojennej.
Wg ówczesnych danych, sztorm pochłonął 200 żołnierzy i 
oficerów. Tylko sześciu żołnierzy przeżyło 72-godzinny 
horror na rozszalałym morzu. Zostali oni wyłowieni przez 
inny niszczyciel, i w końcu dwóch z nich zgłosiło się do 
naszego biura. Byli to Joseph C. McCrane i Robert 
J. Darden. Dostarczyli nam pierwszy szczegółowy opis tej 
katastrofy, co pozwoliło nam zrekonstruować niektóre doku
menty personelu. Charakter i odwaga tych młodych ludzi 
zainspirowały nas, by pracować dłużej niż normalnie, aby   

WAVE at work (WAVE w akcji)  – wspomnienia Stefanii (Patulskiej) Bynum
ze służby wojskowej w czasie II wojny światowej

          Dziewięć miesięcy po założeniu w 1942 WAVES (Women 
Accepted for Volunteer Emergency Service – Kobiety przyjęte 
do służb ratowniczych jako wolontariuszki), organizacji, która 
była kobiecą rezerwą przy marynarce wojennej USA, zgłosiłam 
się dobrowolnie, aby służyć mojej ojczyźnie przez okres wojny 
i 6 miesięcy po jej zakończeniu. Byłam drugą kobietą, która 
zgłosiła się z małego miasteczka Fulton (17 tys. mieszkańców) 
w stanie New York. A ponieważ jestem Amerykanką pierwszego 
pokolenia, było to dla mnie ogromnym zaszczytem. (Moi 
rodzice byli emigrantami z Polski i przyjechali do Ameryki na 
początku XX wieku.)
Szkolenie i formacja w wyższej szkole stanowej dla nauczycieli 
w Cedar Falls w Iowa była radosnym przeżyciem. Czułam się 
dumna i szczęśliwa, że mogę być prawdziwą WAVE. Pamiętam, 
jak pierwszy raz mogłyśmy opuścić kampus w naszych 
nowiutkich
mundurach. Idąc z koleżankami do miasta, upewniałyśmy się, że 
jesteśmy zauważane. Zbaczałyśmy z drogi, by móc salutować 
każdemu napotkanemu oficerowi, i było to tak oczywiste, że 
niektórzy zmieniali kierunek drogi, gdy orientowali się, co 
robimy. Z uwagi na moje doświadczenia w biznesie, byłam 
szkolona na podoficera kancelaryjnego i przerzucona wraz z se- 
tkami innych kobiet do służby w Waszyngtonie – do Biura 
Personelu Marynarki Wojennej, gdzie pomoc urzędnicza była 
wówczas najbardziej potrzebna.
Najważniejszym zadaniem w czasie mojej czteroletniej służby 
była praca w Oddziale Ocalałych Oficerów (Surviving Officers 
Unit) przy Biurze Personelu Marynarki Wojennej w Waszyn- 
gtonie. Biuro to zostało założone w marcu 1944, aby zapewnić 
pomoc niewielkiej liczbie starszych rangą, którzy ocaleli z 
zatopionych i uszkodzonych okrętów i którzy zostali 
zobligowani, by zgłosić się
do służby tak szybko, jak tylko dotrą do wybrzeży USA. 
Polecenie, by je utworzyć zostało wydane przez kontradmirała 
L.E. Denfelda – Wicedyrektora Personelu Marynarki Wojennej, 
który poszedł za sugestią pewnego ocalałego kapitana. Po 
zatonięciu jego statku musiał w czasie miesiąca służby 
tymczasowej chodzić od urzędu do urzędu w celu 
znalezienia pomocy przy kompletowaniu wszystkich 
niezbędnych raportów i dokumentów. W rezultacie, Oddział 
Ocalałych Oficerów został założony, aby wyjść naprzeciw 
potrzebom przyszłych ocalałych do- wódców i oficerów.
Tak więc nasz oddział (czule zwany SOU przez pracowni-
ków) służył jako kwatera dla powracających z morza, którzy 
„zarzucili kotwicę” i przygotowywali się do podjęcia 
ogromnego zadania, które na nich czekało. Polegało ono na 
przygotowywaniu raportów z akcji i opisów historii statków, 
koordynowaniu danych o zaginionych, pisaniu listów 
kondolencyjnych do rodzin poległych i rannych, rekonstru-
owaniu dokumentów personelu oraz byciu w gotowości do 
udzielania wywiadów przez różnych urzędników i oficerów. 
Ocaleni z około 90 okrętów przewinęli się przez nasze biuro 
w czasie jego istnienia w latach 1944-1946. A ponieważ 
biuro powstało dopiero 2,5 roku po rozpoczęciu wojny, 
wiele statków, które zaginęły wcześniej, nie zostało udoku-
mentowanych.
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dokumenty i napisać 1000 listów. Statek utracono w 1942 r., 
ale kapitan został przechwycony przez Japończyków i wię- 
ziony przez 3,5 roku w obozie dla jeńców wojennych. Gdy w 
końcu zgłosił się do naszego biura w 1945 r. z kilkoma 
pomocnikami, przywiózł zdjęcia tego japońskiego obozu 
oraz kopię zeznania złożonego pod przysięgą wykorzystane-
go w procesie kilku japońskich oficerów.W czasie mojej 
służby w SOU miałam możliwość zrobienia wielkiego 
albumu z wycinkami, który jest mi niezwykle drogi. Zawiera 
historie statków, zdjęcia, autografy, polecenia i pochwały (w 
tym poparcie admirała Johna S. McCaina, który był wów-
czas Dyrektorem Dokumentacji Marynarki Wojennej) oraz 
osobiste wiadomości od ocalałych kapitanów i pozostałego 
personelu. Album ma już ponad 50 lat 
i myślę, że ostatecznie oddam go na cel waszyngtońskiej 
Fundacji Pamięci o Kobietach w Armii dla Ameryki.
Dzięki mojej pracy dowiedziałam się z pierwszej ręki o tym, 
jak bardzo personel marynarki wojennej poświęcał się w 
czasie tak honorowej służby dla naszego kraju. Oni i ich 
rodziny pozostawili spuściznę, która nigdy nie powinna 
zostać zapomniana. Co do mnie to czuję się szczęśliwa, że 
mogłam być członkiem WAVE Marynarki Wojennej. Nic nie 
może pomniejszyć dumy i patriotyzmu, jaki odczuwam dla 
mojego kraju.

Stacia Patulski Bynum z Huntsville, córka Franka Patulskie-
go z USA; tłumaczenie: Bogumiła Czop, wnuczka Janiny 
Pylak, prawnuczka Pawła Patulskiego
Otrzymaliśmy od Autorki powyższy tekst, wraz z kartą 
członkini nr 410778 Fundacji Pamięci o Kobietach w 
Służbie Wojskowej dla Ameryki, mającej siedzibę w 
Waszyngtonie. Jest tam też Jej zdjęcie w mundurze; publiku-
jemy je obZ dokumentu wynika, że Stacia Patulski Bynum, 
w randze głównego podoficera kancelaryjnego, służyła w: 
marynarce wojennej od kwietnia 1943 do czerwca 1947 
(grupa WAVES). Dane personalne:
- urodzona: 3 sierpnia 1920
- miejsce urodzenia: Fulton, stan New York
- nazwisko panieńskie: Patulski
- drugie imię: Monika
- przezwisko: Pat
- miasto zamieszkania: Huntsville, Alabama
- odznaczenia wojskowe:
           Medal Marynarki Wojennej za dobry przebieg służby
           Medal Amerykańskiej Kampanii
           Medal Zwycięstwa w II Wojnie Światowej.
Stacia Bynum opracowała swoje wspomnienia dla Biura 
Historycznego Fundacji Pamięci o Kobietach. Bardzo 
jesteśmy wdzięczni najstarszej żyjącej członkini naszej 
Rodziny za udostępnienie tego interesującego opracowania, 
pozwalającego rozszerzyć naszą wiedzę o amerykańskiej 
gałęzi i jej historii w okresie II wojny światowej. 

Amerykańskie gałęzie rodziny cz. 3
Rodzina Pawła Patulskiego z Fulton

Chciałbym w tym numerze GR przedstawić dalsze odgałę-
zienie rodziny Patulskich, którzy wyemigrowali do USA. 

We wcześniejszych artykułach wspominałem o tej rodzinie, 
bowiem ich losy przeplatały się z losami bliższych naszych 

mogli wrócić jak najszybciej do domu. Kiedy wspominam to 
zdarzenie, pamiętam, że nie usłyszeliśmy żadnych narzekań, 
lecz jedynie podziękowania za naszą pomoc.
Mieliśmy również doświadczenia związane z więźniami 
wojennymi, którzy powracali do domu po nawet 3,5 letnim 
uwięzieniu w japońskich obozach pracy. Miałam zaszczyt 
pomagać w przygotowaniu rekomendacji w celu przyznania 
Orderu Honoru przez Kongres dla komandora Richarda N. 
Antrima pochodzącego z Peru, IN, ocalałego z niszczyciela 
USS Pope. Jego heroizm jako więźnia wojennego w obozie 
dla 2700 więźniów alianckich był niezrównany. Arcydzie-
łem samym w sobie jest wzruszający opis tego, jak koman-
dor Antrim wstrzymał biczowanie innego więźnia i pozwo-
lił, by to jego poddano chłoście i torturom, ratując tym 
samym życie tamtego więźnia. Posiadam kopię tego pięcio-
stronicowego dokumentu i od czasu do czasu czytam go 
ponownie. Komandor Antrim otrzymał Order Honoru z rąk 
prezydenta Trumana w 1947 r.
W przypadku straty starego okrętu USS Houston, kpt. Arthu-
rowi L. Maharowi zajęło trzy miesiące, aby zrekonstruować 
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w oddziale PLAV i w Legionie Maryi.
Chciałbym tu wspomnieć o dwóch żyjących osobach z tej 
linii, z całkiem różnych powodów. Pierwszą jest Walter G. 
Patulski, syn zmarłego Waltera L., znany w całych Sta- nach 
jako Walt Patulski. W młodości był wybitnym zawodnikiem 
drużyn futbolu amerykańskiego, dyscypliny, która chyba 
najbardziej emocjonuje amerykańskich kibiców. Grał na 
pozycji obrońcy, przyczynił się do wielu zwycięstw swoich 
drużyn, a sam zdobył wiele nagród indywidualnych i wielo-
krotnie był typowany do hipotetycznej drużyny ogólnoame-
rykańskiej, bo w swoim czasie był najlepszym obrońcą. W 
latach 1965-68 występował w drużynie swojej szkoły, a w 
latach 1968-70 w drużynie Uniwersytetu Notre Dame. 
Następnie grał zawodowo: przez 4 lata w Buffalo Bills i w r. 
1976 w St. Louis Cardinals. W 1976 zakończył czynną 
karierę w wyniku poważnej kontuzji. Później przez wiele lat 
pracował jako trener i działacz oświatowy. W jego CV 
znalazłem ciekawą wzmiankę, że w latach 1990-91 pomagał 
w starcie ligi młodzieżowej baseballu w Polsce. Jest to 
ciekawa postać i o rozmiarach jego sławy można się przeko-
nać, wpisując do wyszukiwarki internetowej hasło „Patul-
ski”.
Drugą osobą z tej rodziny jest Maryanne, podpisująca się w 
listach „Marysia”. Mimo, że piszę o niej na końcu, jest oso- 
bą bardzo ważną dla rozszerzenia naszej działalności 
genealogicznej na obszar Ameryki. Odegrała kluczową rolę 
w powtórnym nawiązaniu kontaktów z Patulskimi z USA. 
Dzięki niej potwierdziłem niektóre dane i uzyskałem wiele 
informacji, a przede wszystkim nawiązałem kontakt z Kru- 
kowskimi (nawiasem mówiąc, ostatnio niezbyt aktywny). 
Interesuje się trochę przeszłością swojej rodziny, uczy się 
polskiego i narzeka, że jest trudny. Pracuje na Uniwersytecie 
Syracuse, jest wykładowcą angielskiego dla studentów 
obcokrajowców. Zna także język hiszpański. Ma dwie córki 
i syna, jak to można stwierdzić w załączonej tabeli. Maryan-
ne bardzo przeżyła śmierć swoich rodziców; w ostatnich 
latach właściwie ona się nimi opiekowała, tak jak żyjącą 
jeszcze ciocią Gladys.
Zamieszczamy obok rodowód tej rodziny w formie tabeli. 
Ogromna większość danych pochodzi od Marysi Patulskiej 
(Maryanne Patulski) z Baldwinsville koło Syracuse. Kolejne 
próby odtworzenia dalszych bocznych odgałęzień rodziny 
będą dotyczyły osiadłych w Ameryce Dudów i Traczów, 
potomków rodzeństwa Marii z Dudów Marcinowej Patul-
skiej.

Stacia Patulski przy pracy w biurze z por. E.C. Leberem

kuzynów, rodziny Fran- ciszka Patulskiego, o której pisałem 
w numerze 2.
Paweł Patulski z Woli Radłowskiej, syn Jana i bratanek 
Marcina wyjechał do Ameryki w 1913 roku, mając 20 lat. 
Do roku 1921 mieszkał w Hartford, w stanie Connecticut. 
W roku 1915 ożenił się z Marią Staron. Ich dzieci: Gladys 
(ur. 1916) i Walter (ur. 1919) przyszły na świat w Hartford. 
W 1921 rodzina przeniosła się do Fulton, gdzie już od kilku 
lat mieszkał jego stryjeczny brat Franciszek Patulski z rodzi-
ną oraz kuzyni Franciszka – Dudowie. W Fulton Paweł 
pracował przez wiele lat w fabryce papieru. Od końca lat 
20-tych znajdujemy wzmianki prasowe o działalności 
społecznej Patulskich: Pawła w zarządzie Klubu 
Polsko-Amerykańskiego i Polskiego Towarzystwa Oświato-
wego, jego żony w Polskim Klubie Kobiet, a nieco później, 
przez wiele lat, o działalności córki Gladys w zarządzie 
Polsko-Amerykańskiego Klubu Dziewcząt i w innych orga- 
nizacjach polskich i kobiecych.
Jesień roku 1940 jest bogata w ważne wydarzenia: najpierw 
Gladys wychodzi za mąż za Elmera J. Little z Fulton. Do tej 
pory Gladys pracowała w fabryce papieru, a Elmer w 
sklepie, później on był technikiem w zakładach Nestle. 
Planowali zamieszkanie w no- wym domu w pobliskim 
Phoenix. Elmer Little później brał udział w II wojnie świato-
wej, służył w wojskach lądowych w Europie, był ponadto 
człowiekiem bardzo aktywnym społecznie, działał w wielu 
organizacjach.
W roku 1949 umiera po długiej chorobie Maria, żona Pawła. 
Przez wiele lat pracowała w zakładach włókienniczych, była 
aktywną uczestniczką życia środowiska polskiego i parafii 
św. Michała. Została pochowana na cmentarzu NMP w Ful- 
ton. Syn Walter już wówczas mieszkał w Syracuse. Dwa lata 
później Paweł Patulski ożenił się powtórnie z wdową Rose 
Cyran z North Tonawanda NY, koło Buffalo i Niagary i prze- 
niósł się do żony. W okresie 19 lat pobytu Pawła w North 
Tonawanda spotykamy kilka wzmianek prasowych o jego 
kontaktach z dziećmi i przyjazdach do Fulton. W roku 1970 
zmarł w wieku 77 lat; uroczystości pogrzebowe odbyły się w 
Fulton, został pochowany na cmentarzu NMP. W nekrologu 
wspomniano o żyjącym jeszcze rodzeństwie: siostrze Annie 
Wójcik z Superior w stanie Wisconsin i bracie Władysławie 
z Polski. Jego druga żona Rose zmarła w r. 1983.
Państwo Little byli bezdzietni, Elmer zmarł w r. 2001 po 60 
latach małżeństwa. Gladys Little skończyła niedawno 91 lat, 
mieszka w Oswego, przez wiele lat była osobą bardzo 
aktywną społecznie, m.in. w wolontariacie i organizacjach 
złotego wieku. W rodzinie pełniła rolę osoby integrującej 
i kontaktowej.
Walter L. Patulski zmarł w wieku 86 lat w 2005 roku. Ostat-
nio mieszkał z żoną w Liverpool NY koło Syracuse, był 
emerytowanym pracownikiem poczty. Jako weteran II 
wojny światowej był współzałożycielem oddziału Polskiego 
Legionu Amerykańskich Weteranów (PLAV) i członkiem 
Domu Polskiego w Fulton. W Liverpool był członkiem rady 
parafialnej przy kościele Niepokalanego Serca Maryi i szafa-
rzem Eucharystii. Trenował także ligę młodzieżową. Z żoną 
przeżył 58 lat, miał córkę Maryanne Patulski z Baldwinsville 
i 4 synów: Paula z Jamesville, Waltera z Syracuse, Ronalda
z Radisson i Richarda z Liverpool, a także 12 wnuków. Jego 
żona Annette (Antoinette) zmarła niedawno, we wrześniu 
2007. Również była aktywna w swoim środowisku, m.in.  
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Rodzina Jana i Teresy Patulskich (Family of John and Teresa Patulski)
Wola Radłowska

Gałąź Pawła i Marii Patulskich z USA (Branch of Paul and Mary Patulski)

Paul Patulski (1893-1970), od 1915 Mary Staron (1893-1949), od 1951 Rose Cyran 
(+1983)

Gladys M. Patulski (*1916), od 1940 Elmer J. Little (1914-2001)

Walter Lewis Patulski (1919-2005), od 1946 Annette Warnel (+2007)
Paul Patulski (*1947), Linda

Joshua Patulski (*1975)

Wallis Patulski (*1980)

Emily Patulski (*1983)

Kristin Hammill (*1980)

Jessica Hammill (*1983)

Eric Hammill (*1987)

Matthew Patulski (*1988)

Ellen Patulski (*1989)

Richard Patulski (*1994)

Laura Patulski (*2000)

Walter G. Patulski (*1950)

Maryanne Patulski (*1953)

Ronald P. Patulski (*1958), Kathy

Richard Patulski (*1961), Martha L.

Fulton NY; Oswego, NY

Fulton NY, Liverpool NY

(Jamesville) Syracuse NY

Arlington VA

Syracuse NY

Philadelphia PA

Boston MA

Baldwinsville, NY

Syracuse NY
Syracuse NY

Syracuse NY

Syracuse NY

Liverpool NY

Liverpool NY
Liverpool NY

Liverpool NY

Baldwinsville NY

Hartford CN, Fulton NY, 
North Tonawanda NY

Konrad Pylak, Lublin, wnuk Pawła Patulskiego z Radłowa

Historia rodziny do roku 1950

Pisząc o rodzinie Szczepaników ujętej w „Księdze Rodu 
Patulskich”, wydanej w czerwcu 2006, muszę sięgnąć wstecz do 
historii rodu Szczepaników, choćby z uwagi na fakt, że Patulscy, 
z których wywodzi się moja Mama Maria, są w tej księdze 
pokazani od mego pradziadka Jakuba Patulskiego, natomiast 
męska część rodziny Szczepaników, siłą rzeczy, zaczyna się w 
niej od mego Taty Franciszka.
Otóż Szczepanikowie, tak jak Patulscy, byli mieszkańcami Woli 
Radłowskiej od początku jej powstania (ok. 1450 r.) i 
prawdopodobnie jeszcze w poprzedniej wiosce – Prosznowice – 
żyli z sobą blisko, skoro po przeniesieniu z miejsca podmokłego 
w bezpośrednim sąsiedztwie rozlewisk Dunajca (dziś pola 
uprawne – niwa „Starowieś”), na dość wysoką skarpę na skraju 
Puszczy Radłowskiej, od samego początku byli sąsiadami i 
najpewniej razem karczowali las pod zabudowania i pola 
uprawne, razem budowali domy i zabudowania gospodarcze.

Gdzieś w późniejszym czasie wszedł między nich dodatkowy 
sąsiad Wolnik – zapewne przez ożenek ze Szczepanikówną. 
Prawdopodobnie, już pod zaborem austriackim po 1772 r., gdy 
nadawano numery porządkowe poszczególnym posesjom, 
posesja Patulskich otrzymała numer 50, Wolników 51, a 
Szczepaników 52.
Moim dziadkami ze strony Taty byli Antoni (1850-1922) i 
Katarzyna (1850-1922), pradziadkami Wawrzyniec (1810-1895) 
i Katarzyna (1815-1890), a prapradziadkiem Franciszek 
Szczepanik, który najprawdopodobniej żył w latach 1770-1835 i 
całe swe życie przeżył jako chłop pańszczyźniany. 
Pradziadkowie Wawrzyniec i Katarzyna do 1849 roku również 
byli chłopami pańszczyźnianymi, a od tego czasu 
uwłaszczonymi, wolnymi włościanami Woli Radłowskiej. 
Natomiast dziadkowie Antoni i Katarzyna urodzili się tuż po 
zniesieniu pańszczyzny. Wszyscy wymienieni wyżej przodkowie 

Prezentacja Rodziny Katarzyny i Józefa Górników
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byli jeszcze ludźmi niepiśmiennymi, o czym świadczy fakt, że 
na dokumencie notarialnym z 1874 roku, jaki się zachował, tak 
Wawrzyniec, jak i Antoni podpisy złożyli znakiem krzyża.
Tato mój, Franciszek, urodził się jako najstarszy z trojga 
rodzeństwa w 1877 roku, w domu niezbyt zamożnych rodziców, 
którzy posiadali ok. 3 ha gruntów. W wieku 6 lat został posłany 
do szkoły, ówcześnie zwanej „trywialną” (od trivium z łac. – 
gramatyka, retoryka, dialektyka), w Radłowie, która została 
założona przez biskupa krakowskiego przy kościele radłowskim 
prawdopodobnie w XVII w. Rodzeństwo Taty (brat Antoni i 
siostra Józefa) kończyło szkołę tzw. ludową już w Woli 
Radłowskiej, powstałą w Woli na początku lat 90. XIX wieku. 
Tato od wczesnej młodości musiał pomagać rodzicom (co w tym 
czasie było normą) w domu i gospodarstwie, dość długo 
samotnie, bowiem kolejne dziecko (Antoni) urodziło się, gdy 
miał 9 lat.
Mieszkając po sąsiedzku z Dudami bawił się zapewne z ich 
córką Marią (przyszłą swoją teściową), która była od niego 
starsza tylko o 3 lata. Gdy miał 21 lat, w 1898 roku urodziła się 
Dziadkom Patulskim (Marcinowi i Marii) moja Mama Maria, 
jako trzecie kolejne dziecko. A przyglądając się w marcowe, 
niedzielne popołudnie, w gronie sąsiadów, wyjazdowi z 
podwórza Patulskich wozu z Marią do chrztu w kościele 
radłowskim miał powiedzieć: „wiozą moją do chrztu”. 
Ówcześnie mężczyźni na żonę mówili „moja”. Wśród starszych 
mężczyzn takie określenie żony utrzymało się w rejonie 
radłowskim do połowy XX wieku, co osobiście wielokrotnie 
słyszałem. A zwracając się z szacunkiem do żony znajomego 
używali zwrotu „Józefowo”, Marcinowo” itd.
Do 1900 r. Dziadkowie Szczepanikowie (identycznie jak 
Patulscy) mieszkali i gospodarowali we dwóch braci (Antoni i 
Józef) na jednej posesji, mając oddzielne budynki. Po wielkim 
pożarze Woli Radłowskiej w maju owego roku dziadkowie 
Szczepanikowie odeszli z sąsiedztwa Patulskich i Dudów, 
budując się ok. 250 m dalej. Pradziadkowie Dudowie mieszkali 
po drugiej stronie drogi naprzeciw Patulskich.
W 1908 roku, w okresie dużej emigracji zarobkowej z ziem 
polskich, Tato wyjechał do USA, ale wrócił w 1912 r., by 
opiekować się rodzicami i gospodarstwem, a do USA wyjechał 
jego brat Antoni, który tam pozostał. Tato miał wówczas 35 lat, 
ale jeszcze ze względu na starszych i schorowanych rodziców, 
rodziny własnej nie zakładał. Babcia Katarzyna Szczepanik 
zmarła w 1922, a Dziadzio Antoni – w 1923 roku.
Mama, Maria Patulska, po ukończeniu 6 lat została wysłana do 
„szkoły ludowej”. Choć jej Tato Marcin sam przed powstaniem 
szkoły na Woli uczył dzieci innych wieśniaków czytać, pisać i 
rachować i mógłby też swoje dzieci uczyć, to z chwilą 
powstania szkoły publicznej władze austriackie wprowadziły 
obowiązek szkolnego nauczania dzieci. Gdy Mama podrosła, to 
jak wszystkie dzieci na wsi, pomagała rodzicom w domu i 
gospodarstwie razem ze starszym rodzeństwem: Franciszkiem 
(ur. w 1894 r.) i Katarzyną (ur. w 1895 r.). W wieku kilkunastu 
lat brała udział, wraz z koleżankami z parafii, w strojeniu i 
noszeniu feretronu w procesjach podczas ważniejszych uroczy- 
stości w kościele radłowskim. Jedną z jej koleżanek była rówie- 
śnica ze Śmietany, Karolina Kózkówna, która idąc do kościoła 
zawsze wstępowała do domu Dziadków Patulskich (od 1913 r. 
Śmietanę przyłączono do nowopowstałej parafii w Zabawie). 
Jak wiadomo, Karolina Kózkówna została przez Papieża Jana 
Pawła II beatyfikowana, a wybudowany w Woli Radłowskiej 
kościół w 1980 r. został poświęcony pod jej wezwaniem.

Prezentowane zdjęcia Franciszka i Marii pochodzą z okresu 
przed ślubem. Zdjęcie Franciszka zostało wykonane w USA w 
1908 r. (miał 32 lata), a Marii w 1919 r. (21 lat).
W 1920 r. Mama wyszła za mąż za Jana Zająca z Radłowa i tam 
zamieszkała, ale po niespełna 2-letnim pożyciu mąż jej zmarł 
nieszczęśliwie i wróciła do rodziców na Wolę Radłowską. 
Rodzice moi, Maria i Franciszek Szczepanik, pobrali się w 1924 
r., po czym zamieszkali w domu Szczepaników pod numerem 
33. Tato miał wówczas 47, a Mama 26 lat. Prowadzili wspólnie 
gospodarstwo rolne ok. 3-hektarowe. Zabudowania składały się 
z domu oraz stodoły i stajni, które były kryte strzechą. Obok 
nich był ogródek kwiatowo-warzywny i rosło kilka drzew 
owocowych.
Jesienią 1925 roku urodził się im mój brat Antoni, w 1927 r. ja, 
w 1928 r. siostra Maria, a w 1930 r. siostra Teresia. W ciągu 
sześciu lat wspólnego życia mieli 2 pary dzieci – tyle, ile chcieli 
mieć. Ponieważ czwórka małych dzieci była dużym 
obciążeniem i czasowym i wysiłkowym, to w piastowaniu nas 
okresowo pomagały rodzicom siostry Mamy – Zofia i Józefa, 
siostrzenice Taty – Fibrichówny Jadwiga i Janina oraz wynajęta 
obca piastunka. W gospodarstwie zaś brat Mamy, Stanisław 
Patulski. W tych warunkach przez wiele lat życie rodziców było 
dość ciężkie, ponieważ praca w samym gospodarstwie 
wymagała więcej czasu, niż oboje mogli jej poświęcić. Wobec 
tego pomagały im obie rodziny, przynajmniej do czasu, gdy 
Antek i ja podrośliśmy na tyle, aby móc wykonywać pewne 
prace w gospodarstwie i spełniać różne posługi.
Siostry, na ile mogły, wykonywały różne prace domowe, a brat i 
ja wykonywaliśmy od wczesnej młodości takie prace w 
gospodarstwie jak: mielenie w ręcznych żarnach żyta na chleb, 
„tłuczenie” w stępie prosa na jagły, czy jęczmienia na pęcak, a 
także czyszczenie żyta z łusek przed mieleniem, koszenie trawy, 
karmienie krów i konia, cięcie w sieczkarni ręcznej słomy na 
sieczkę dla krów i konia, kopanie kartofli, wywożenie i 
rozrzucanie widłami po polu obornika, koszenie siana i zboża 
oraz zwożenie do stodoły, młócenie zbóż cepami, praca w lesie 
przy cięciu drzew i wykopywaniu pni na opał, itp. Piszę o tym 
dość szeroko, aby unaocznić, jak ciężkie było dawniej życie 
dzieci na wsi, a wykonywanie tego typu czynności przez 
niedorosłe jeszcze dzieci było powszechne. Tu dodaję, że Tato 
założył rodzinę dość późno i gdy ja miałem 10 lat w 1937 r., to 
Tato miał już lat 60, więc staraliśmy się pomóc jak najwięcej  



zima 200714

rodzicom, ponieważ w domu nie było pieniędzy na wynajęcie 
pracowników i trzeba byłowe własnym zakresie wykonywać 
prawie wszystkie prace gospodarskie.
W 1934 r., w lipcu, okolicę dotknęła wielka powódź. Wody 
Dunajca zalały i zamuliły wszystkie nasze pola w niwie zwanej 
„Starowieś”, położonej w pobliżu rzeki, w związku z czym 
nasza rodzina poniosła duże straty w plonach.
Do szkoły powszechnej, jak ją ówcześnie zwano, uczęszcza- 
liśmy w naszej wsi. Nauczanie kończyło się na czwartej klasie, 
ale uczęszczało się 6 lat – do trzeciej i czwartej klasy chodziło 
się po 2 lata. Szkoła 7-klasowa natomiast była w Radłowie. 
Uczęszczaliśmy do niej z Antkiem: on w latach 1936-39, a ja już 
za okupacji hitlerowskiej w latach 1939-42. Siostry uczyły się w 
miejscowej szkole, która była czynna do wiosny 1944 r.
W 1940 r. w lipcu odeszła od nas Mama w wieku 42 lat. Tato 
miał wówczas 63 lata, Antek – 15, ja – 13, Marysia – 12, a 
Teresia 10 lat. Lata po utracie Mamy były dla nas bardzo 
ciężkie. Był to okres okupacji, Niemcy hitlerowskie zaczęły 
prześladować ludność polską i wywozić do przymusowych prac 
w Niemczech. Z Pomorza, Poznańskiego i Śląska przybyli na 
Wolę wygnani Polacy, których trzeba było przyjąć i wyżywić. 
Na rolników nałożone zostały duże kontyngenty płodów rolnych 
i zwierząt hodowlanych, które należał oddawać okupantowi. 
Najbardziej odczuli to biedniejsi rolnicy, do jakich nasza rodzina 
się zaliczała. Brakowało cukru – kupowaliśmy sacharynę, nafty 
do oświetlania mieszkań – paliliśmy w otwartych piecach 
smolne szczapy, później robiono lampy karbidowe, bo karbid 
używany w spawalnictwie można było pokątnie dostać. Trudno 
było dostać odzież, pościel czy bieliznę, więc chodziliśmy słabo 
ubrani (ja np. w 1943 r. chodziłem w spodniach wykonanych z 
materiału tkanego z nici papierowych, Marysia miała taką 
sukienkę). Antek wraz z krewnymi jeździł do Krakowa z 
nabiałem na handel, przywożąc stamtąd inne potrzebne towary.
Bezpośrednio po śmierci Mamy rolę „gospodyni” w naszym 
domu przez około 2 lata przejęliśmy obaj z bratem Antkiem, a 
później funkcję tę przejęła 14-letnia już Marysia i ona 
przygotowywała jedzenie dla rodziny oraz dbała o porządek w 
domu. W tym czasie Antek równocześnie terminował u 
miejscowego ślusarza, a pozostała trójka chodziła do szkoły. 
Tato oczywiście czuwał nad rodziną i kierował gospodarstwem. 
Późną jesienią i zimą z Antkiem i sąsiadem pracowaliśmy w 
lesie „radłowskim” i „książęcym” (dawna Puszcza Radłowska) 
przy wyrębie drzew, urabiając dla siebie drewno opałowe. 
Każdej wiosny zaś wykopywaliśmy pnie drzew na świeżej 
porębie, które dostawało się bez opłaty – był to tzw. „serwitut”, 
który pozostał po czasach pańszczyźnianych. Drugą częścią 
„serwitutu”, przypisanego do numeru m.in. naszej posesji 
mieszkalnej, było zezwolenie (za pańszczyzny „wolnica”) na 
zbieranie w lesie, raz w tygodniu, suchych gałęzi – sęków na 
opał, z którego systematycznie korzystaliśmy.
Po 1942 roku, gdy Niemcy i granatowa policja (Polacy w służbie 
niemieckiej) urządzali, przeważnie nocą, „łapanki” na młodych 
nawet Polaków celem wywiezienia ich do pracy w Niemczech, 
dość często z Antkiem sypialiśmy zimą ukryci w słomie w 
stodole, a latem w polu w zbożach, gdy rozchodziła się pogłoska 
o możliwości organizowania łapanki. O ile tylko czas pozwalał, 
Antek kontynuował praktykę ślusarską, a ja szewską od 1942 r., 
gdy skończyłem 7-mą klasę. Przez cały czas nasza czwórka 
rodzeństwa pracowała w domu i na gospodarstwie z Tatą. Do 
wiosny 1941 r. Marysia uczęszczała do szkoły, a Teresia do 1943 
r. Wtedy Niemcy cofnęli zezwolenie na dalszą naukę dzieci. Od  

czerwca 1944 r., gdy front radziecki zbliżył się do Rzeszowa, 
trojez nas na polecenie władz niemieckich zostało wyznaczone 
do codziennej pracy (z niedzielami włącznie) przy budowie 
umocnień ziemnych nad Dunajcem dla wojsk niemieckich, które 
miały je obsadzić i tam się bronić. Praca ta trwała do połowy 
stycznia 1945r. Trójka pracujących przy umocnieniach mogła 
coś w gospodarstwie pomóc tylko po 8-godzinnej pracy dla 
Niemców i pieszym powrocie do domu z miejsca pracy.
Po rozpoczęciu (12.01.1945 r.) ofensywy wojsk radzieckich 
zostałem wyznaczony przez Niemców (bezpośrednio z robót 
przy umocnieniach) do grupy ok. 150 mężczyzn, która była 
prowadzona przed frontem wojennym na zachód. W okolicach 
Jastrzębia Zdroju, gdzie Niemcy nas pozostawili „bez opieki”, 
uzyskaliśmy wolność. Na tyłach frontu niemieckiego grupa 
rozeszła się po wioskach i przeczekała okres walk wojennych. 
Do domu wróciłem na początku marca, a okolice Radłowa 
Niemcy opuścili bez walk do 17.01.1945 r. W Nowym Roku 
Tato kończył 68 lat, Antek – 20, ja – 18, Marysia – 17, a Teresia 
– 15. Do jesieni cała nasza rodzina pozostawała razem w domu 
rodzinnym pracując na gospodarstwie, przy czym w miarę 
wolnego czasu Antek praktykował nadal u ślusarza, a ja jako 
szewc – zarabiałem na własne potrzeby.
Wiosna i lato 1945 r. była okresem wielkiej ogólnej radości 
wśród ludności rejonu radłowskiego po świeżo odzyskanej 
niepodległości kraju. W każdą sobotę, niedzielę odbywały się 
zabawy i festyny na świeżym powietrzu i my, rodzeństwo, w 
tym uczestniczyliśmy. Lecz od jesieni tego roku już nigdy nie 
byliśmy na stałe razem wszyscy w domu rodzinnym (Wola 
Radłowska Nr 33). Antek wyjechał do Oświęcimia do pracy na 
poczcie, gdzie równocześnie skończył eksternistycznie 
gimnazjum. Wrócił do domu latem 1946 r. i rozpoczął naukę w 
liceum radłowskim, które ukończył w 1948 r. Następnie 
wyjechał na studia do Krakowa w Akademii 
Górniczo-Hutniczej, którą ukończył w 1951 r. jako inżynier 
elektryk. Po studiach zamieszkał i podjął pracę w Tarnowie. Ja z 
kolei po powrocie Antka do domu, jesienią 1946 r., wyjechałem 
do pracy w Krakowie, gdzie ukończyłem gimnazjum dla 
pracujących, a we wrześniu 1948 r. wstąpiłem do Oficerskiej 
Szkoły Piechoty, kończąc ją w 1950 r. w stopniu podporucznika, 
po czym zostałem skierowany do służby w Oficerskiej Szkole 
Piechoty w Elblągu jako dowódca pododdziału i wychowawca 
podchorążych.
W domu rodzinnym na stałe pozostały tylko siostry Marysia i 
Teresia, które wspólnie z Tatą prowadziły gospodarstwo. 
Składało się ono tak jak w 1900 r. z pola i łąk (ok. 2,5 ha), tych 
samych zabudowań pod strzechą, konia z wozem i kompletem 
narzędzi rolniczych, krowy, świni oraz różnego ptactwa 
domowego.
W 1950 r. w listopadzie odszedł od nas Tato w wieku 73 lat. 
Obie siostry nadal wspólnie prowadziły gospodarstwo. 
Wówczas Antek miał 25 lat, ja – 23, Marysia – 22, a najmłodsza 
z nas Teresia – 20 lat. Wszyscy byliśmy w stanie wolnym, ale 
każde planowało ułożenie życia we własnej rodzinie.

                                     
                              

                               Stanisław Szczepanik, syn Marii i Franciszka
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Ojciec po wojnie pracował krótko jako listonosz w Oświęcimiu, 
potem skończył studia na AGH, w trakcie których zrobił prawo 
jazdy. Fakt o tyle ciekawy, że nauka i egzamin odbywały się na 
ciężarówkach, którymi jeździło się m.in. dookoła krakowskiego 
Rynku. Niektórzy, ojciec pewnie też, celowo oblewali egzamin, 
żeby tylko mieć dodatkowe jazdy.
Nie był to jedyny przykład fascynacji Antka pojazdami 
mechanicznymi. W trakcie studiów, wraz ze swym kuzynem i 
przyjacielem Jaśkiem Szczepanikiem z Radłowa, często odwie- 
dzali rodzinne strony. Z Krakowa do Bogumiłowic jechali 
koleją, w Bogumiłowicach czekał na nich rower, którego 
dosiadali we dwóch. Jeden pedałował, drugi siedział na rurce. Po 
drodze zmieniali się kilkakrotnie rolami, a czynili to bez 
przerywania jazdy, dzięki unikalnemu systemowi akrobacji. 
Szczegółów nie znam, lecz o ile mi wiadomo, system ten nigdy 
nie został opatentowany. Szkoda.
Po studiach, władza ludowa skierowała młodego inżyniera do 
pracy w tarnowskich zakładach M-7 (późniejszy TAMEL). Było 
to chyba na początku 1951 r. We wrześniu tegoż roku pracę w 
M-7 rozpoczęła młoda i zjawiskowo piękna (są fotografie) 
adeptka sztuki księgowej Syla (Sylwestra) Mondel. Pierwszego 
dnia jej pracy od razu zjawili się zakładowi nadpodrywacze – 
Tosiek Szczepanik i jego druh Zdzisek Sławiński, którzy chcieli 
obejrzeć „nową sikorkę Ginterowej” (szefowa działu Syli). 
Sikorka spłonęła pąsem. Co było dalej – nie wiem. Syla 
udzielała się jeszcze w teatrze zakładowego domu kultury, ale jej 
życiową rolą stało się bycie żoną Antka i matką jego dzieci. Ślub 
wzięli w Nowy Rok 1955 r., a wesele odbyło się w domu 
dziadków Mondlów w Klikowie.
Inż. Antoni Szczepanik w swoim kalendarzu NOT o brąz- 
owo-bordowej płóciennej okładce zapisał pod datą 30.10.1955 r. 
(niedziela): „O 16.00 urodził się Juruś”. Juruś to ja. Gdybym 
sam tych notatek nie odnalazł i nie widział, nie uwierzyłbym, że 
mój ojciec mógł być tak czuły. Jurusiowi na chrzcie dali Antoni 
na drugie.
Mieszkaliśmy w bloku zakładowym, wybudowanym na terenie 
byłego getta w Tarnowie przy ul. Mickiewicza. Trzypokojowe 
mieszkanie dzieliliśmy z Leżoniami, inną rodziną z M-7. 
Rodzice rozpoczęli budowę domu. Była to ciężka harówa, gros 
robót niewykwalifikowanych wykonywał ojciec z rodziną. 
Pamiętam, jak wieczorami wyczekiwałem na podwórku pod 
blokiem na jego powrót „z budowy” i radość, kiedy pojawiał się 
na swojej stalowoszarej WFM-ce (dla młodego pokolenia: był to 
polski motocykl, w tamtych czasach absolutny szpan i odlot, a 
do tego jeszcze kombinezony z drelichu w kolorze khaki i 
brązowe pilotki obojga rodziców – to na dalsze podróże...). 
Czuję też jeszcze smak dalekich wypraw, gdy z mamą jedziemy 
dwoma autobusami na koniec świata, żeby zawieźć ojcu na 
budowę obiad w menażkach.
Przeprowadziliśmy się w 1961 r. Dom nie był jeszcze gotowy, 
ale byliśmy sami, bez współlokatorów. Nasze osiedle budowali 
głównie ludzie w wieku rodziców, szybko się integrowali, wnet 
tradycją stały się zapoczątkowane przez ojca comiesięczne 
brydże organizowane rotacyjnie u każdego z brydżystów. 
Jedynakiem byłem prawie dziesięć lat. Rodzina powiększyła się 
nam 14. 03. 1965 r. (też niedziela). Brat Antoni Mariusz (pierwo- 
tnie zwany Mariuszem, obecnie tego imienia używa tylko „stara  

gwardia”; w swojej rodzinie, wśród znajomych i w pracy 
jestAntkiem) przyszedł na świat w naszym domu. Ojciec wysłał 
mnie wcześniej do sąsiadów Kozików, żebym tam obejrzał 
Bonanzę w telewizji. Oglądałem więc w nerwach serial, a pan 
Wacek Kozik ciągle spozierał w okno i liczył bociany latające 
nad naszym domem.
Teraz trochę o Ojcu. Świadomie nie używam słowa „tata”, bo on 
sam się określał ojcem. Wedle jego własnych słów, w 
dzieciństwie był niezłym ziółkiem, a to rozstawił w nocy w 
poprzek gościńca pniaki, a to powiązał w kościele klęczącym 
kumoszkom frędzle chust, w każdym razie, jak była jakaś 
rozróba na Woli, każdy był przekonany, że „mały czorny” musiał 
w tym maczać palce. Był także autorem licznych ludowych 
kupletów, m.in. hymnu młodzieży męskiej Woli Radłowskiej: 
„Chłopoki z Radłowa trzymojcie się kupy, jak przyjdo Wolanie, 
nakopio do dupy.”

Na zdjęciu – Antoni Szczepanik w 1960 r. jako ppor. rezerwy na 
przeszkoleniu wojskowym we Wrocławiu.
Był niezmiernie ciekawym świata i pasjonatem wszelkich 
nowinek. W młodości, gdy dziadek Franek sadził na ogrodzie 
wierzby, ojciec nocą podciągał je do góry, urywając korzenie, 
wierzby schły, a on na to miejsce sadził drzewa owocowe. (W 
latach dojrzałych przywiózł jednak z Woli przepiękną wierzbę, 
która bazie ma już w grudniu i posadził u nas na ogrodzie w 
Tarnowie; nie podrywałem jej korzeni, przed naszym domem w 
Łodzi rośnie córka tej wierzby). W czasie studiów zaraził się 
jazzem i brydżem. Obydwie te formy imperialistycznej rozrywki 
były wówczas zakazane, ale po odwilży od razu zakładał Polski 
Związek Brydża Sportowego w Tarnowie, któremu prezesował 
do 1965 r. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Elektryków 
Polskich (SEP). Był fanem i propagatorem rozwiązań 
technicznych w telekomunikacji – pisywał na ten temat w 
lokalnej prasie. Uczył także w technikach i szkołach 
zawodowych przedmiotów z zakresu elektromechani

Rodzina Sylwestry i Antoniego Szczepaników
w relacji synów – Jerzego i Antoniego
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Fotografia przedstawia Antoniego Szczepanika z żoną 
Sylwestrą (po lewej) i bratową Heleną. Wał Ruda, 1980, 
ślub Konrada Rudzińskiego.
Interesowała go też bardzo historia prezydentów USA, 
materiały na ten temat ściągał od krewnych ze Stanów 
(angielski poznał dzięki koledze, który miał nieszczęście 
wrócić z USA tuż przed II wojną). Innym jego hobby były 
pociągi. Co roku w maju, gdy zmieniał się 12, 2007 rozkład 
jazdy, kupował za 20 zł jego nową edycję na okręg krakow-
ski (nakład był mały, trzeba było mieć znajomości). Poży-
czał z fabryki rozkład ogólnopolski i starał się nadążyć za 
nową siatką połączeń PKP. Każdemu, o każdej porze dnia i 
nocy, gotów był opracować optymalne połączenie. Było to 
tak sugestywne, że po odejściu z domu nie wyobrażałem 
sobie, że mogę nie mieć aktualnego rozkładu jazdy i nie 
śledzić wiekopomnych zmian w kolejnictwie. Gromadziłem 
te rozkłady chyba przez dwadzieścia lat, aż definitywnie 
przesiadłem się na samochód, ale do dziś znam przebieg 
głównych tras kolejowych i położenie stacji węzłowych w 
kraju.
Wreszcie – był nieocenionym „integratorem” rodziny Patul-
skich i Szczepaników. On też rozpoczął badania historii rodu 
i tworzenie drzewa genealogicznego, o czym pięknie w 
czasie ostatniego zjazdu mówił Tosiek Patulski (dzięki 
Tosiu, ścisnęło mnie wtedy w gardle). Kontynuuje to teraz 
jego młodszy brat Staszek. Myślę, że siedząc teraz w swoim 
raju brydżystów, pomiędzy kolejnymi niebiańskimi roberka-
mi, nasz Tosiu spoziera na nasze działania i raduje się 
wielce.

Na zdjęciu: Sylwestra Szczepanik, Antoni Szczepanik i 
Janina Mondel (matka Sylwestry), Tarnów 1981.
Rak zdmuchnął Go jak świecę w noc po Wszystkich Świę-
tych 1988 r. Jeszcze w swoje urodziny, 23. października, już 
leżąc w szpitalu, cieszył się z przyniesionych róż i obcinał im 
nieodłącznym scyzorykiem końce. Na pogrzebie były tłumy. 
Wróćmy do historii bieżącej. Po maturze, w 1974 r. wyfruną-
łem na studia (handel zagraniczny) do miasta Łodzi. Tu 
znów ingerował palec władzy ludowej: papiery składałem do 
Warszawy, ale interes narodowy nakazał przeprowadzenie 
rejonizacji i południe Polski szło do Łodzi. Na egzaminach 
wstępnych zakochałem się od pierwszego wejrzenia w mojej 
obecnej i jedynej żonie Majce (wg metryki Marii) Miście z 
Zawiercia. Nie byłem tak skuteczny jak ojciec, gdyż jaką 
taką akceptację wybranki zauważyłem dopiero gdzieś około 
1977 r., zaś ślub wzięliśmy w 1979 r. W mroczną noc stanu 
wojennego, 02. 01. 1982 r. urodzili się nasi synowie Maciek 
i Tomek. Kto nie miał bliźniaków, nie wie, co to mieć małe 
dzieci. Prawdziwa szkoła przeżycia, szczególnie jak rodzice 
oddaleni o kilkaset kilometrów, a innej rodziny w pobliżu ani 
krzty. Nasi synowie przez pierwsze lata życia nie chodzili, 
tylko biegali, mieli zawsze dużo do powiedzenia i potrafili 
rozkręcić najbardziej skomplikowane urządzenia (geny 
dziadka Antka). Jednak suma radości była większa niż suma 
utrapień.

Maciek Szczepanik, Tomek Szczepanik i babcia Sylwestra 
Szczepanik, Tarnów 1984.
Co robimy? Po studiach podjąłem pracę na uczelni, praco-
wałem tam 13 lat, zrobiłem doktorat, później odpłynąłem w 
prywatny biznes, z którym flirt rozpocząłem jeszcze na 
studiach. Majka skończyła dwa fakultety (drugi: filologia 
angielska), obecnie pracuje na uczelni i wspomaga mnie w 
biznesie. Maciek był rok w szkole średniej w USA, gdzie 
zrobił maturę, potem skończył prawo w Łodzi, aktualnie jest 
na studiach doktoranckich w Uniwersytecie w Cardiff 
(Walia), gdzie wygrał stypendium. Tomek z kolei skończył 
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w Łodzi, ma certy-
fikat znajomości angielskiego na poziomie profesjonalnym, 
grywał na gitarze solowej w kapelach rockowych, teraz 
pracuje z nami w naszej firmie. Firma to fabryka bielizny w 
Legnicy, gdzie zatrudniamy ok. 100 osób (w porywach było 
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prawie 200), lecz w obecnej sytuacji gospodarczej wydaje mi 
się, że to nie my ją prowadzimy, tylko ona nas.
Niestety, większość czasu pochłania fabryka. Staramy się 
jednak z Majką kontynuować nasze zainteresowania sztuką 
Młodej Polski, czy też szerzej secesji. Moim prywatnym 
hobby jest degustacja i kwalifikacja piw jasnych (głównie 
dolnej fermentacji) z całego świata. W prywatnej kartotece 
mam sklasyfikowanych grubo ponad tysiąc rodzajów tego 
szlachetnego trunku, mógłbym na ten temat napisać wiele, 
ale to nie ta okazja... W każdym bądź razie, za najlepsze 
uważam wyroby okocimskie: Full Light OK Beer i Zagłobę 
(odradzam natomiast Harnasia, jest trywialnie płaski w 
smaku). Pewnie przemawia tu w jakiejś mierze mój lokalny 
patriotyzm: mimo, że więcej życia spędziłem w Łodzi, niż w 
Tarnowie, czuję się nadal Galicjaninem i takim zostanę.

                           Jerzy Szczepanik, wnuk Marii i Franciszka

Kontynuując myśl starszego brata, dopisuję parę słów o 
rodzinie, tak jak to widać z mojej strony. 
Pojawiłem się w rodzinie jako kolejny Antoni, choć podobno 
było kilka innych pomysłów. Potem to imię występuje 
jeszcze jako drugie imię mojego bratanka Maćka i syna 
Janusza. Miedzy moim bratem Jurkiem, a mną jest 10 lat 
różnicy, a to powodowało określone konsekwencje. Brat 
oczywiście obarczony był opieką nade mną, co pewnie zatru-
ło mu błogie i beztroskie dzieciństwo, a ja miałem wzór, do 
którego musiałem dorównać. Ale w 10 roku życia, po jego 
wyjeździe na studia, zostałem jedynym dzieckiem w domu. 
W ten sposób zostałem asystentem ojca w różnych zajęciach 
domowych. A jako inżynier większość napraw i remontów 
przeprowadzał samodzielnie. Czasem coś mogłem zrobić 
sam, ale wymagania były wysokie. Z tego czasu pamiętam 
powiedzenie "hebluj synu hebluj, przyjdzie ojciec i siekierą a 
poprawi". W 1977 kupiliśmy wpłacając przez lata na 
książeczkę białego malucha. I ten samochód służył między 
innymi do regularnych wyjazdów na Wolę. Po drodze 
słuchałem opowieści o różnych mijanych miejscach, o domu 
Witosa w Wierzchosławicach, z którym dziadek znał się 
zanim ten został premierem, o kamieniu biskupim, o akcji 
Trzeci Most związanej z transportem rakiety V1 do Anglii, w 
której uczestniczyli krewni. Odwiedziny na Woli były 
zawsze okazją do spotkania z krewnymi, o których niewiele 
wiedziałem.
Tak jak brat skończyłem I LO w Tarnowie. Uczyłem się w 
klasie matematyczno-fizycznej, w liceum dwukrotnie brałem 
udział w ogólnopolskich finałach konkursu krasomówczego 
ale wybrałem trzecie wyjście i  studiowałem na Akademii 
Medycznej  w Krakowie. Wiedziony tradycją rodzinną, poza 
nauką zakładałem sekcję brydża sportowego AZS AM i 
grywałem w lidze, choć bez większych sukcesów. Na 
studiach poznałem moją żonę Monikę Nardzewską i 18 lipca 
1987 pobraliśmy się w Krakowie. Ojciec niestety nie docze-
kał zakończenia studiów i mojego dyplomu. Dyplom uzyska-
łem dokładnie w dniu urodzin naszej córki Marty 
(20.06.1989). Po studiach rozpocząłem pracę w I Katedrze 
Chirurgii i studia doktoranckie. Ja realizowałem ścieżkę 
kariery, a Monika miała trudniejsze zadanie wychowywania 
dziecka, prowadzenia domu, zakończenia studiów i posiada-
nia męża młodego chirurga. Z tego czasu datuje się anegdota 
jak to podobno uciekałem na dyżur, żeby odpocząć i się 

wyspać. Mojej żonie na szczęście udało się pokonać trudno-
ści, rozpoczęła pracę jako radiolog, którą z powodzeniem 
kontynuuje obecnie w Katedrze Radiologii Collegium 
Medicum UJ. W 1991 zamieszkaliśmy w Nowej Hucie, a w 
1992 przyszedł na świat nasz syn Janusz.
Po kilku latach ukończyłem doktorat i specjalizację z chirur-
gii ogólnej, a Monika specjalizację z radiologii. Dzieci 
rosną, nam pracy nie ubywa, ale efekty są jakby lepsze.
Marta uczy się w liceum z wykładowym językiem hiszpań-
skim, zna poza tym biegle dwa języki. Janusz kończy 
gimnazjum, ma najdłuższe włosy w rodzinie i interesuje się 
muzyką młodzieżową. Jeszcze kilka słów o naszej Mamie. 
Mieszka nadal w domu rodzinnym w Tarnowie, trzyma nas 
krótko i wymaga regularnych raportów o naszych poczyna-
niach. Kiedy coś się udaje mówi: "Antek by się z tego 
bardzo cieszył".
I jeszcze kilka najnowszych fotografii:

Monika Nardzewska-Szczepanik z mężem Antonim (junio-
rem) – wakacje 2006.

Marta Szczepanik z mamą Moniką i ciocią Danutą Szczepa-
nik, Wrocław 2005.
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Monika Nardzewska-Szczepanik z synem Januszem Szcze-
panikiem – wakacje 2006.

                         Antoni Szczepanik, wnuk Marii i Franciszka

Rodzina Heleny i Stanisława Szczepaników
Początki – wędrówka

Pierwszy raz spotkaliśmy się oboje jesienią 1945 r. na potań-
cówce w domu ludowym w Woli Radłowskiej po spektaklu 
teatrzyku wiejskiego. Później spotykaliśmy się sporadycz-
nie, gdy przebywałem w Krakowie, a następnie w Szkole 
Oficerskiej we Wrocławiu, a trwała znajomość i więzy 
uczuciowe nastąpiły po ukończeniu tej szkoły w maju 1950.
Helena pochodzi ze znanej w okolicy familii Kluzów, zasie-
działej w Biskupicach Radłowskich i Glowie, której korze-
nie genealogiczne, po tacie, wywodzą się od praprzodka
pochodzenia tatarskiego. Zaś nazwisko panieńskie mamy 
Heleny – Tracz – notowane było w kronice parafii radłow-
skiej już w XVI w. Podaje się tam, że Jan Tracz, mieszkaniec 
Biskupic Radłowskich, posiada 2 młyny na Dunajcu. Wieś ta 
została utworzona przez biskupa krakowskiego w 1391 r. i 
wchodziła w skład klucza radłowskiego, którego był właści-
cielem.
Rodzice Heleny: Ignacy (1899-1981) i Anna (1904-1993) 
Kluzowie prowadzili w Biskupicach małe gospodarstwo 
rolne, ale tato przede wszystkim trudnił się rybactwem na 
Dunajcu oraz w pobliskich jeziorkach i stawach. Helena 
urodziła się jako drugie z kolei dziecko w 1928 roku. Do 
1950 r. ukończyła gimnazjum i liceum ogólnokształcące w 
Radłowie, po czym pracowała przez rok w Niedomickich 
Zakładach Celulozy, w dziale pracy.
Rodzinę założyliśmy w marcu 1951 r., po czym wyjechali  

śmy do Elbląga, gdzie pełniłem służbę wojskową jako 
oficer. W tym czasie (do 1956 r.) obowiązywał jeszcze 
sprzed 1939 r. zwyczaj uzyskania przez oficera zgody 
przełożonych na małżeństwo z określoną osobą i Helena 
przed ślubem musiała się stawić na „rozmowę kwalifikacyj-
ną” – zgodę otrzymałem.
W Elblągu Helena szybko dostała pracę, mieliśmy ładne 
mieszkanie i dobrze nam się żyło we dwoje, ale po trzech-
miesiącach wspólnego pobytu zostałem służbowo przenie-
siony do pułku piechoty do Szczecina, który znajdował się w 
tym czasie na 5-miesięcznym szkoleniu poligonowym koło 
Drawska Pomorskiego. Udałem się tam i objąłem funkcję 
dowódcy kompanii. Helena była już w ciąży, nie mogłem jej 
zabrać w nieznane na poligon, więc wyjechała do rodziców 
do Biskupic. Po miesiącu, gdy na poligonie znalazłem jakieś 
lokum – domek zbudowany z żerdek – Helena mogła już 
przybyć do mnie. Wkrótce jednak poważnie zachorowała i 
znalazła się w szpitalu w Drawsku. A ja w tym czasie brałem 
udział w dużym ćwiczeniu wojskowym i przez przeszło 
tydzień nie mogłem mieć żadnej informacji o jej stanie 
zdrowia. Był to 1951 rok, łączność była prymitywna, było 
jej mało i tylko do celów wojskowych w warunkach 
polowych. Po 2 tygodniach wróciła na „rekonwalescencję”, 
a pod koniec września wracaliśmy do Szczecina pociągiem 
towarowym razem z wojskiem.
Po przybyciu do Szczecina, chorą jeszcze Helenę zostawi-
łem u rodziny jednego z podległych żołnierzy, a sam wybra-
łem się do miasta w poszukiwaniu mieszkania; wokół koszar 
było dość dużo wolnych lokali. Po kilku godzinach wybra-
łem 3-pokojowe mieszkanie, do którego pożyczyłem z 
koszar kilka najpotrzebniejszych mebli. W krótkim czasie 
przywiozłem z Elbląga własny dobytek, kupiony tam na 
raty. Helena nadal przez kilka tygodni niedomagała na 
zdrowiu, a 13 grudnia urodził się nam pierwszy syn Ryszard, 
który był również pierwszym potomkiem wśród mego i 
Heleny rodzeństwa. 4 stycznia 1953 urodził się nam drugi 
syn Włodzimierz i nasza rodzina liczyła 4 osoby przez długi 
okres – do 1974 roku, gdy Ryszard założył rodzinę.
Z dniem urodzenia się Włodzimierza sytuacja materialna 
rodziny bardzo się pogorszyła, bowiem władze państwowe 
wprowadziły tzw. regulację cen, która w praktyce była 
podwyżką, szczególnie cen artykułów żywnościowych. 
Wprowadzono też kartki na żywność. Pensja zaś była tylko 
jedna, ale ratowała nas rodzina Heleny, która wspomagała 
nas materialnie w różny sposób. Ówczesne uposażenie 
oficera w stopniu porucznika nie wystarczało na utrzymanie 
naszej rodziny. Trochę dziś wstyd o tym pisać, tym bardziej, 
że w społeczeństwie funkcjonowała opinia, że „wojskowym 
zawodowym dobrze się wiedzie.” Jako przykład podaję fakt, 
że do 1957 r. nie byłem w stanie sprawić sobie garnituru 
cywilnego.
Jesienią 1953 r. zostałem skierowany na 10-miesięczny kurs 
do Wyższej Szkoły Piechoty w Rembertowie k. Warszawy, a 
Helena była zmuszona na ten czas udać się z małymi dzieć-
mi (9 miesięcy oraz rok i 8 miesięcy) do rodziców w Bisku-
picach. Po ukończeniu kursu zostałem przydzielony do 
dalszej służby w Akademii Sztabu Generalnego w tymże 
Rembertowie, jako wykładowca w szkoleniu przygotowaw-
czym kandydatów do Akademii. Od października 1954 
zamieszkaliśmy tam już całą rodziną.
W 1955 r. nasza sytuacja materialna znacznie się poprawiła,  
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gdy Helena podjęła pracę w bibliotece beletrystycznej w 
ASG, a synowie zaczęli uczęszczać do przedszkola. W tym 
roku zacząłem studia w Akademii i ukończyłem je w 1959 r. 
z tytułem oficera dyplomowanego, równorzędnym z tytułem 
magistra. Rok wcześniej starszy syn Ryszard rozpoczął 
szkołę podstawową.
Po ukończeniu Akademii, latem 1959 r., zostałem skierowa-
ny do dalszej służby w Żaganiu k. Zielonej Góry, gdzieobją-
łem stanowisko dowódcy batalionu w pułku zmechanizowa-
nym, a po roku objąłem stanowisko sztabowe w dowództwie 
dywizji. Helena w tym czasie nie pracowała, synowie 
uczęszczali do szkoły podstawowej. Mieszkaliśmy na skraju 
dużych (grzybnych i łagodnych) lasów żagańskich, które 
kilka wieków wcześniej stanowiły ogromną Puszczę 
Bobrzańską, w zdrowym powietrzu nad Bobrem.
Jesienią 1962, w stopniu majora, objąłem w pobliskim 
Kożuchowie stanowisko zastępcy dowódcy pułku zmechani-
zowanego, gdzie przez rok dojeżdżałem z Żagania, zanim w 
Kożuchowie otrzymaliśmy mieszkanie służbowe. Moja 
funkcja polegała na planowaniu, kierowaniu i kontrolowaniu 
szkolenia pododdziałów pułku, wobec czego dużo czasu 
spędzałem na placach ćwiczeń i odległych poligonach, gdzie 
przebywałem po kilka tygodni wiele razy w roku, więc w 
domu bywałem mało. Wyjeżdżałem też na kontrolę wojska, 
corocznie pracującego w pomorskich PGR-ach w czasie 
żniw i wykopów. W tych warunkach życie żony żołnierza 
zawodowego, służącego w jednostkach tzw. liniowych było 
ciężkie, gdyż najczęściej sama musiała się zajmować wycho-
waniem dzieci i gospodarstwem domowym. W Kożuchowie 
musiałem wypełnić dość ciekawą misję, polegającą na 
dowodzeniu 600 żołnierzami, którzy w filmie „Popioły” 
Andrzeja Wajdy grali rolę wojska polskiego, biorącego 
udział w kampanii napoleońskiej w Hiszpanii w 1808 roku. 
Ta część filmu nagrywana była we Wrocławiu i przez 
miesiąc miejscowa ludność podziwiała „dziwacznie” umun-
durowane wojsko. Pojedynczy żołnierze i grupy żołnierzy 
grali również role aktorskie strony przeciwnej – powstańców 
hiszpańskich. Andrzej Wajda bardzo chwalił ich umiejętno-
ści aktorskie.
Helena w okresie kożuchowskim pracowała w bibliotece 
jednostki, prowadząc pracę kulturalną wśród żołnierzy i 
dzieci kadry zawodowej. Ryszard rozpoczął w 1965 r. naukę 
w technikum elektronicznym w Zielonej Górze, a Włodzi-
mierz uczęszczał do podstawówki.
Jesienią 1966 r. ostatni raz zmieniłem garnizon na Wrocław 
(gdzie zacząłem służbę wojskową w 1948 r.) i wędrówka 
mej rodziny po kraju zatoczyła koło. Otrzymałem stanowi-
sko sztabowe w Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowe-
go, pozostawiając rodzinę na rok w Kożuchowie. Mogłem 
do nich przyjeżdżać tylko w niedzielę (i to nie każdą) oraz 
święta, w związku z czym na Helenie spoczywał cały ciężar 
codziennego życia rodzinnego. Wiedliśmy przez rok życie 
niejako na dwa domy.
W dowództwie ŚOW do 1975 r. zajmowałem się tzw. „goto-
wością bojową wojsk” na terenie wczesnych 13 woje-
wództw, a rzecz dotyczyła sprawnego opuszczenia przez 
podległe jednostki stałych garnizonów i zajęcia przez nie 
rejonów polowych na wypadek zagrożenia wojennego. 
Następnie, będąc już w stopniu pułkownika objąłem funkcję 
szefa Sekretariatu Dowódcy Śląskiego Okręgu i z tego 
stanowiska przeszedłem w 1990 r. na emeryturę – w wieku 

63 lat, po 42 latach służby wojskowej. Helena w 1968 r. 
przyjęła pracę w bibliotece w jednej z jednostek wojsko-
wych Wrocławia, prowadząc równocześnie pracę kultural-
no-rozrywkową z rodzinami wojskowymi. Na emeryturę 
przeszła w 1988 roku.
Przedstawiłem tu swoją służbę wojskową dość szeroko, 
bowiem ta służba w jednostkach i dowództwach tzw. wojsk 
operacyjnych, w których większość czasu służyłem, zasad-
niczo rzutowała na charakter życia rodzinnego żołnierzy 
zawodowych: tymczasowość pobytu w określonym garnizo-
nie (szkołą dla dzieci, praca żony) oraz nieregularny i trudno 
przewidywalny czas pobytu męża i ojca w domu z rodziną, a 
także dłuższe przebywanie poza rodziną przy każdym 
przeniesieniu do innego garnizonu i ponoszenie kosztów 
częstego urządzania mieszkania w nowym miejscu.
Przez pierwsze 17 lat mej służby wojskowej rodzina 
zamieszkiwała w 5 miastach z daleka od stron rodzinnych 
(Elbląg, Szczecin, Warszawa, Żagań, Kożuchów), gdzie 
jakakolwiek bezpośrednia pomoc ze strony najbliższych, w 
czasie mych częstych nieobecności w domu, była wykluczo-
na. Helena więc musiała w tych okresach sama sprawować 
opiekę i wychowywać synów oraz troszczyć się o gospodar-
stwo domowe i w pojedynkę kierować życiem rodziny.

Prawie wszyscy ludzie mają jakąś „swoją” miejscowość, do 
której odnoszą się z osobistym przywiązaniem. Przeważnie 
idzie o miejscowość, w której urodziliśmy się. Helena ma 
Biskupice Radłowskie, ja Wolę Radłowską. Nasi synowie 
nie mogą się tak odnieść do Szczecina, w którym się urodzi-
li, bowiem gdy go opuścili, Ryszard miał niespełna 2 lata, a 
Włodzimierz 9 miesięcy. W każdym następnym garnizonie 
zamieszkiwali dość krótko. Taką miejscowością został więc 
Wrocław – ostatnie miejsce w ich wędrówce po kraju. 
Ryszard miał w tym czasie (1967) 16 lat, a Włodzimierz 14.
Po przybyciu rodziny do Wrocławia przyjęliśmy bardzo 
niedogodne mieszkanie, bowiem szło o możliwość rozpo-
częcia przez synów nauki od początku roku szkolnego. Po 
pół roku przenieśliśmy się do nieco lepszego, a wygodne, 
3-pokojowe, dostaliśmy po 3 latach pobytu. W tym okresie 
sytuacja mieszkaniowa w wojsku była dość trudna. Obecnie 
mieszkamy oboje z Heleną. Jest to nasze dziesiąte mieszka-
nie w czasie naszego małżeństwa. Częste urządzanie się od 
nowa pociągało za sobą dość duże koszty, gdyż w kolejnym
mieszkaniu sporo rzeczy z poprzedniego nie pasowało. 
Mówi się, że każda przeprowadzka to mały pożar.
W 1967 r. Ryszard zaczął we Wrocławiu kontynuować 
naukę w technikum elektronicznym, a Włodzimierz w ósmej 
klasie szkoły podstawowej. W następnym roku młodszy syn 
zaczął naukę w technikum elektronicznym, a Helena poszła 
do pracy w bibliotekarstwie. W latach 1970-75 Ryszard 
kontynuował studia elektroniczne na politechnice, po czym 
doktoranckie z informatyki. Pracę doktorską obronił w 1980 
r. Natomiast Włodzimierz w latach 1973-78 odbył studia 
ekonomiczne. Obaj po studiach podjęli pracę w swoich 
zawodach we Wrocławiu. 

Nasz Wrocław
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Na zdjęciu: Helena i Stanisław Szczepanikowie z synami 
(od lewej): Ryszardem i Włodzimierzem. Wrocław 1970
W 1974 r. Ryszard zawiera związek małżeński z absolwent-
ką psychologii, Danutą Kostecką. W 1975 r. urodził się im 
syn Wojciech, najstarszy z naszych czworga wnucząt, a w 
1978 – córka Hanna. Natomiast Włodzimierz założył rodzi-
nę w 1978 r. z Barbarą Komarowską, koleżanką ze studiów. 
W 1980 r. urodził się im syn Maciej, zaś rok później córka 
Katarzyna, jako najmłodsze nasze wnuczę. Od tego czasu 
rodzina Szczepaników „wrocławskich” liczy 10 osób. 
Ponieważ wszyscy mieszkamy we Wrocławiu, to my dziad-
kowie często odwiedzaliśmy po pracy wnuki, a w niedziele 
i święta całe „towarzystwo” zbierało się u nas, zapewniając 
nam radość, gwar, krzyk, niekiedy płacz i ogólną uciechę. 
Tym większą, że w tym czasie średnia wieku dziadkom 
wyraźnie spadała, co pozwalało na niekrępujące uczestnic-
two w zabawie wnuków.

Helena i Stanisław Szczepanikowie. Lądek Zdrój, 1985.Z upły- 
wem lat wnuki nasze rosną, kończą szkoły podstawowe 

i średnie oraz zaczynają studia wyższe. W 1999 r. Wojciech, 
jako najstarszy z wnuków, kończy studia chemiczne na 
Uniwersytecie Wrocławskim i rozpoczyna tam studia dokto-
ranckie. W roku 2000, jako pierwszy wnuk zakłada rodzinę z 
Katarzyną Kocela, absolwentką wyższych studiów marke-
tingowych. Przybyła nam w ten sposób w rodzinie druga 
Katarzyna. Jego siostra Hanna w 2003 r. kończy medycynę, 
zaczyna roczną praktykę lekarską w szpitalu i zawiera 
związek małżeński z Jakubem Osadnikiem, rówieśnikiem z 
grupy studenckiej. W tym też roku Wojciech z Katarzyną 
dają nam pierwszego prawnuka – Grzesia.
Rok 2004 był dość bogaty w ważne wydarzenia dla naszych 
wnuków i rodziny. Wojciech obronił pracę doktorską i otrzy-
mał stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Wrocławskim, 
Maciej ukończył studia na Akademii Ekonomicznej i otrzy-
mał tam stanowisko asystenta, a jego siostra Katarzyna 
odbyła trzymiesięczną praktykę w angielskiej firmie w 
Londynie. Hanna z mężem Jakubem, po odbyciu praktyki, 
zdają Państwowy Egzamin Lekarski (słynny LEP, który 
wówczas był po raz pierwszy wprowadzony) oraz „prezentu-
ją” nam prawnuczkę Alusię. W następnym zaś roku Hanna i 
Jakub otrzymują 6-letnie stypendia ministerialne (tzw. 
rezydenturę) na kontynuację specjalizacji lekarskich: Hanna 
w dziedzinie chorób wewnętrznych ze szczególnym 
uwzględnieniem kardiologii, a Jakub anestezjologii i inten-
sywnej terapii. Wnuczka Katarzyna kończy studia ekono-
miczne i podejmuje pracę zawodową, a Wojciech z Katarzy-
ną w grudniu dają nam drugiego „dynastę” rodziny Szczepa-
ników – Szymona. Rok 2006 ważnych wydarzeń w rodzinie 
przynosi niewiele. W czerwcu Katarzyna zakłada rodzinę z 
Michałem Twardowskim, absolwentem studiów ekonomicz-
nych, a Hanna i Jakub dają nam drugą prawnuczkę – Małgo-
rzatę.
Przed z góry ćwiercią wieku mieliśmy czworo małych 
wnuków – urodzonych w latach 1975-81, którzy nas często 
odwiedzali i bawili swoimi dziecięcymi zachowaniami i 
dowcipnymi powiedzeniami, a obecnie historia się powtó-
rzyła i trwa z czwórką prawnuków (również dwie dziew-
czynki i dwóch chłopców), urodzonych w latach 2003-2006 
– z pewną „małą” różnicą, gdyż Helena i ja jesteśmy o te lata 
starsi. Bawić się zaś z maluchami trzeba na tym samym 
poziomie, co poprzednio, bo one wymagania w tej mierze 
stawiają wysokie, nie znając się na różnicy wieku. My zaś 
staramy się, w miarę naszych możliwości, spełniać ich 
potrzeby, a nawet zachcianki. Staramy się też o integrację i 
dobrą atmosferę w całej naszej rodzinie.
Sytuacja wiekowa naszych prawnucząt na jesień 2007 roku 
jest następująca: Grześ 4,5 roku, Alusia – 3 lata, Szymek – 
rok i 3 miesiące, a Małgosia – 1 rok. Mamy nadzieję, że nie 
są to jeszcze wszystkie nasze prawnuki, bowiem mamy w 
zapasie drugich dwoje wnucząt – Kasię i Macieja, dzieci 
Włodzimierza i Barbary. Nasza rodzina liczy 17 osób: nas 
dwoje, dwóch synów i dwie synowe, dwóch wnuków, dwie 
wnuczki, troje ich współmałżonków (małżeństwo Macieja 
jest w bliskim planie), dwóch prawnuków i dwie prawnucz-
ki.

                      Stanisław Szczepanik, syn Marii i Franciszka
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Rodzina Marii z d. Szczepanik i Jana 
Grynastylów

Rodzina Teresy z d. Szczepanik i Stanisława 
Rudzińskich

Po śmierci tatusia ja i moja siostra Teresa zostałyśmy w domu 
rodzinnym w Woli Radłowskiej i same prowadziłyśmy 
gospodarstwo. 9 kwietnia 1955 roku wzięłam ślub z Janem 
Grynastylem z Radłowa. Początkowo mieszkaliśmy w domu 
rodzinnym razem z siostrą Teresą i jej mężem Stanisławem 
Rudzińskim. W tym domu też urodziły się moje córki Jadwiga 
(1956) i Małgorzata (1957). Jednocześnie na drugiej połowie 
placu rodzinnego budowaliśmy dom, do którego 
przeprowadziliśmy się w roku 1958.
Przez wiele lat prowadziłam gospodarstwo domowe, a mąż Jan 
pracował w Fabryce Celulozy w Niedomicach. W 1965 roku 
urodziła się nam najmłodsza córka Urszula. W 1979 roku mój 
mąż Jan wyjechał do USA, gdzie zmarł w 2003 roku.
Córka Małgorzata ukończyła szkołę elektryczną w Tarnowie i 
pracowała w Fabryce Silników elektrycznych TAMEL w 
Tarnowie. Potem poznała Wiesława Wronę z Radłowa i 
poślubiła go w 1979 roku. Zamieszkali w naszym domu w Woli 
Radłowskiej, gdzie urodziła się ich córka Edyta (1981). Dwa 
lata później wybudowali dom w Radłowie na ulicy Woleńskiej 
17a. Tam też urodził się Mateusz (1986) i Patrycja (1990).
Najstarsza córka Gosi skończyła Wyższą Szkołę Biznesu w 
Tarnowie, w 2003 roku wyszła za mąż za Tomasza Tokarskiego 
z Woli Radłowskiej i zamieszkała w jego rodzinnym domu. Od 
trzech lat Tomek i Edyta przebywają w Brukseli w Belgii, gdzie 
pracują. Syn Małgorzaty – Mateusz – skończył szkołę 
samochodową i pracuje jako kierowca, ucząc się jednocześnie w 
liceum w Radłowie. Najmłodsza córka Patrycja chodzi do 
pierwszej klasy LO w Tarnowie.
Moja najstarsza córka Jadwiga ukończyła studium medyczne w 
Krakowie o kierunku analityka medyczna. Podjęła pracę w 
laboratorium Szpitala im. S. Żeromskiego. W 1980 roku 
poślubiła Bogdana Szota i razem zamieszkali w Krakowie. Mają 
troje dzieci: Bartosza (1981), Annę (1983) i Agnieszkę (1985). 
W 2003 roku jej mąż Bogdan zmarł. Bartosz ukończył dwa 
fakultety na Uniwersytecie Jagiellońskim i obecnie pracuje w 
banku. Anna jest w trakcie pisania pracy magisterskiej z 
pedagogiki na UJ. Najmłodsza córka Jadwigi – Agnieszka 
studiuje ogrodnictwo na Akademii Rolniczej w Krakowie 
(obecnie jest na trzecim roku).
Moja najmłodsza córka Urszula ukończyła Liceum 
Gastronomiczne Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu. W 1988 
roku wyszła za mąż za Józefa Kosiarskiego z sąsiedniej 
miejscowości Zabawa i zamieszkali razem ze mną w Woli 
Radłowskiej. Mają dwoje dzieci: Kamila (1988) i Kingę (1995). 
W tym roku Kamil kończy liceum ogólnokształcące w Tarnowie. 
Kinga chodzi do piątej klasy szkoły podstawowej w Woli 
Radłowskiej.

           Maria Grynastyl, córka Marii i Franciszka Szczepaników 

Po śmierci mojego ojca w 1950 roku zamieszkałam z siostrą 
Marią w domu rodzinnym, prowadząc wspólnie z nią 
gospodarstwo rolne. Jednocześnie od 1950 do czerwca 1954 
roku pracowałam w wydziale podatkowym Prezydium Gminnej 

Rady Narodowej w Radłowie. 22 sierpnia 1954 roku zawarłam 
sakrament małżeństwa ze Stanisławem Rudzińskim, 
pochodzącym z Łęki Siedleckiej i zamieszkaliśmy w domu 
rodzinnym wraz z siostrą Marią, a od marca 1955 wspólnie z 
nowo poślubionym przez Marię Janem Grynastylem. Stan ten 
trwał do 1958 roku, kiedy to siostra z mężem zamieszkała w 
swoim nowym domu. 15 czerwca 1955 roku przyszedł na świat 
nasz pierworodny syn Konrad. Do 1962 roku mąż mój prowadził 
gospodarstwo i pełnił urząd sołtysa. Od 1962 roku podjął pracę 
na poczcie jako listonosz. Budowę nowego domu rozpoczęliśmy 
w 1958 i jesienią następnego roku w nim zamieszkaliśmy. W 
1960 roku urodził się nasz drugi syn Marek, a w 1966 – nasza 
córka Maria.
Przez cały ten czas, aż do 1998 roku, prowadziliśmy wspólnie 
gospodarstwo rolne. Mąż w tym czasie, najpierw w latach 
1977-80 przebywał i pracował w USA, a po powrocie podjął 
pracę w Zakładach Celulozy w Niedomicach, gdzie pracował aż 
do przejścia na rentę w r. 1990. Przez cały czas zamieszkania w 
Woli Radłowskiej, czyli od r. 1954 aż do swojej śmierci w r. 
2002, był aktywnym obywatelem swojej wsi. Grał w wiejskim 
teatrze, pisał teksty poetyckie i satyryczne, publikowane 
wielokrotnie w gazetach (Wieści, Gromada Rolnik Polski). Był 
znanym w okolicy różdżkarzem-radiestetą, a w razie potrzeby 
składał uszkodzone stawy i kości.
Nasz najstarszy syn Konrad po studiach na AWF w Krakowie 
podjął pracę w szkole podstawowej w Wał Rudzie jako 
nauczyciel wychowania fizycznego. Tam też ożenił się z Wandą 
Sroka w lipcu 1980 roku. W pamiętnym dniu zamachu na Ojca 
Świętego Jana Pawła II – 13 maja 1981 roku – urodził się syn 
Konrada i Wandy, Łukasz Rudziński, a 28 lutego 1984 roku ich 
syn Paweł. Konrad w latach 1985-88 przebywał i pracował w 
USA. W tym czasie trwała budowa jego nowego domu w Wał 
Rudzie. Po powrocie urodził mu się 2 kwietnia 1991 syn Marek, 
a Konrad najpierw wrócił do pracy w szkole, a od 1999 roku 
objął stanowisko kierownika Zespołu Obsługi Szkół i 
Przedszkoli Gminy Radłów, które zajmuje do dzisiaj. Żona 
Wanda po wychowaniu dzieci podjęła pracę w Poczcie Polskiej 
w Tarnowie. Dziś też Łukasz po uzyskanym licencjacie z 
ekonomii i Paweł po licencjacie z prawa i administracji pracują 
w Anglii. Marek jest uczniem III klasy gimnazjum.
Mój drugi syn Marek po maturze w 1979 roku wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i podjął studia 
teologiczne przygotowujące do kapłaństwa. Studia przerwało 
powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Władze 
komunistyczne nie uznawały Wyższego Seminarium 
Duchownego za uczelnię wyższą, a studiujących tam za 
studentów. Służbę wojskową odbywał w JW 4413 w 
Bartoszycach. Była to jednostka specjalna, gdzie w połowie 
służyli klerycy, a w połowie aktywiści młodzieżowych 
organizacji społeczno-politycznych. Podstawową ideą istnienia 
tej jednostki było „wyperswadowanie” młodym ludziom 
kapłaństwa przez olbrzymią ilość zajęć fizycznych i nieustanną 
indoktrynację ateistyczną i komunistyczną. W kwietniu 1980 
roku w wyniku zmian politycznych władze komunistyczne 
rozwiązały jednostkę i Marek wrócił na studia, które ukończył w 
1985 roku święceniami kapłańskimi. Po 15 latach pracy jako 
wikariusz w różnych parafiach diecezji tarnowskiej i po 4 latach 
bycia duszpasterzem akademickim w Nowym Sączu został 
proboszczem parafii Siedliska Tuchowskie.
Córka Maria po maturze ukończyła Studium Medyczne i podjęła 
pracę w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnowie jako dyplomowana. 
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położna. W 1992 wyszła za mąż za Pawła Jachimka i zamieszka- 
ła w jego domu rodzinnym w Radłowie. Paweł po zwieńczonych 
magisterium studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie jest cenionym dyplomowanym nauczycielem polonistą 
w radłowskim gimnazjum. 17 czerwca 1993 roku przyszła na 
świat ich córka Katarzyna, a 9 listopada 1998 roku ich druga 
córka Joanna. Dziś Katarzyna jest uczennicą I klasy gimnazjum, 

a Joasia w II klasie szkoły podstawowejTak pokrótce wygląda 
historia mojej gałęzi rodziny Patulskich. Dzisiaj wciąż mieszkam 
w domu, który wspólnie z mężem wybudowaliśmy, ciesząc się 
częstymi wizytami moich dzieci i wnuków i spokojną emeryturą.

           Teresa Rudzińska, córka Marii i Franciszka Szczepaników

Podsumowanie. Tablica – Ród Marii i Franciszka Szczepaników
Zawiłości związków małżeńskich, kolejnych pokoleń dzieci, wnuków i prawnuków, wraz z zestawionymi datami, przedstawia i wyjaśnia 
załączona tablica genealogiczna.

Maria Patulska (1898-1940), (I voto od 1920 Zającowa) od 1924 Franciszek Szczepanik (1877-1950)

Antoni Szczepanik (1925-1988), od 1955 Sylwestra Mondel

Jerzy Szczepanik (*1955), od 1979 Maria Miśta

Antoni Szczepanik (*1965), od 1987 Monika Nardzewska

Ryszard Szczepanik (*1951), od 1974 Danuta Kostecka

Włodzimierz Szczepanik (*1953), od 1978 Barbara Komarowska

Jadwiga Grynastyl (*1956), od 1980 Bogdan Szot (+2003)

Małgorzata Grynastyl (*1957), od 1979 Wiesław Wrona

Urszula Grynastyl (*1965), od 1988 Józef Kosiarski

Konrad Rudziński (*1955), od 1980 Wanda Sroka

Marek Rudziński (*1960), ksiądz Diec. Tarnowskiej, proboszcz

Maria Rudzińska (*1966), od 1992 Paweł Jachimek

Stanisław Szczepanik (*1927), od 1951 Helena Kluza (*1928)

Maria Szczepanik (*1928), od 1955 Jan Grynastyl (+2003)

Teresa Szczepanik (1930), od 1954 Stanisław Rudziński (+2002)

Maciej Szczepanik (*1982)

Tomasz Szczepanik (*1982)

Marta Szczepanik (*1989)

Janusz Szczepanik (*1992)

Wojciech Szczepanik (*1975), od 2000 Katarzyna Kocela

Hanna Helena Szczepanik (*1978), od 2003 Jakub Osadnik

Maciej Szczepanik (*1980)

Katarzyna Szczepanik (*1981), od 2006 Michał Twardowski

Bartosz Szot (*1981)

Anna Szot (*1983)                     

Agnieszka Szot (*1985)

Edyta Wrona (*1981), od 2003 Tomasz Tokarski

Mateusz Wrona (*1986)

Patrycja Wrona (*1990)

Kamil Kosiarski (*1988)

Kinga Kosiarska (*1995)

Łukasz Rudziński (*1981)

Paweł Rudziński (*1984)

Marek Rudziński (*1991)

Katarzyna Jachimek (*1993)

Joanna Jachimek (*1998)

Grzegorz Szczepanik (*2003)

Szymon Szczepanik (*2005)

Alicja Osadnik (*2004)

Małgorzata Osadnik (*2006)

Tarnów

Wola Radłowska

Łódź

Łódź

Łódź

Kraków

Kraków

Kraków

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wola Radłowska

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Radłów

Radłów

Radłów

Radłów

Radłów

Radłów

Wola Radłowska

Wola Radłowska

Wola Radłowska

Wola Radłowska

Wola Radłowska

Wał Ruda

Wał Ruda

Wał Ruda

Wał Ruda

Siedliska Tuchowskie
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A letter to our American relatives
(List do naszych amerykańskich krewnych)

Posłowie od redakcji

Dear Cousins:

We are your remote relatives from Poland. To explain the 
relations between you and us, we will present some genealo-
gical connections:
We are descendants of Marcin and Maria (Duda) Patulski of 
the village Wola Radłowska near Tarnów. The late Frank 
Patulski of Fulton was the Marcin Patulski’s son, too. Marcin 
Patulski and Maria Duda of Wola Radłowska had siblings. 
One of brothers of Marcin was Jan. He had four children 
who emigrated to the USA, among whom there was their son 
Paul Patulski and daughter Anna (Patulski) Wójcik. Anna 
settled in Superior WI, while Paul settled in Fulton NY and 
gave rise to the family branch that we have known only a 
little. Maria (Duda) Patulski was a sister of John Duda of 
Fulton, Albert Duda of Pepperell MA and Catherine Tracz of 
Fulton. Thus, their parents – Jan Duda and Maria (Broda) 
Duda of Wola Radłowska – are, for their descendants and us, 
our common ancestors. Similarly, Jakub Patulski and Małgo-
rzata (Broda) Patulski of Wola Radłowska, the parents of Jan 
and Marcin Patulski, are common ancestors for the Paul 
Patulski’s descendants and us.
For several last years we – mainly my cousins: the late 
Antoni Szczepanik, Stanisław Szczepanik and Antoni Patul-
ski – have been conducting a genealogical research in order 
to document the past and actual state of the family, and also 
to renew and strengthen the family relationships. Up till now, 
Marcin Patulski’s family tree has been elaborated on in 
detail. Nevertheless, we are interested in more distant family 
offshoots, too. So far, your family has been known only in 
parts, mainly thanks to our contacts with Mary Best, Eleanor 
Duda and Stanley Kopec and, also, with Maryanne Patulski.
We would like to collect some basic information and 
different kind of data about your branches of the Duda and 
Patulski families. We would be grateful if you could help us 
– we would be happy to receive any information about 
people, dates, residences, etc., related to your family. To 
make it easier, we have enclosed the family trees in the form 

of a table. Please, verify and complete, if necessary, the table 
of your family, which you will find enclosed. We drew it up 
basing on information received by the cousins from your 
family, but it also contains lots of data that we've found in the 
internet resources. Also, we have found the addresses on the 
internet.
Several months ago we began publishing a periodical, 
“Family Magazine” (Gazeta Rodzinna). It is a quarterly 
dedicated to problems and events in our family. Also, we 
want to publish the information concerning your family in 
the next issues.
In this issue of our magazine, as usual, you can find six main 
sections, besides the editorial. First, there is the Chronicle of 
all branches of the family. It contains notes concerning all 
family events, such as births, birthdays, weddings, gradu-
ations, jubilees, deaths etc.
The second section entitled “Closer to the family” contains 
texts related to the American part of the family. Up to now 
we have written about Fulton NY and the family of Frank 
Patulski. In this issue we present the Paul Patulski’s family. 
Soon, we intend to present American descendants of Jan 
Duda. Also, we publish reminiscences of Stacia Patulski 
Bynum about her military service. Continuing the informa-
tion put in previous issue we publish some photos of Nancy 
Krukowski’s burial in Arlington Cemetery. Moreover, every 
issue contains a presentation of one of the Polish branches of 
the Marcin Patulski’s family. In this one you can read about 
the Szczepanik Family.
The remaining sections are: stories and columns, advices, art 
work and jokes.
We send you the best greetings from your Polish family and 
wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Please, 
contact us (best via e-mail), we're looking forward to it.

 
               Konrad Pylak, korekta językowa – Bogumiła Czop.

Drodzy Kuzyni, czytelnicy Gazety:
Ze względów technicznych mój komentarz znalazł się dziś 
na końcu działu.
W obecnym numerze prezentujemy głównie rodzinę Szcze-
paników, potomków Marii i Franciszka. Ogólny kształt 
prezentacji oraz większość tekstów jest dziełem wujka Stani-
sława Szczepanika, niezrównanego kronikarza dziejów 
rodzinnych. On również rozdzielił między krewnych i wyeg-
zekwował pracę nad prezentacją tak, że dla redaktora niewie-
le zostało do zrobienia.
Następną rodziną, której prezentację przewidujemy w kolej-
nym numerze, jest linia Anny i Pawła Patulskich z Radłowa. 
Tak się złożyło, że sprawa dotyczy i niżej podpisanego. 
Niemniej jednak dostosujemy się do już wypracowanego 
modelu: najlepiej byłoby, aby seniorzy opracowali trzon 

historii rodziny, a młodsi członkowie dopisywali historie 
swoich rodzin. Zwracam uwagę na to, aby od razu planować 
dobór zdjęć tak, aby pokazać wszystkich żyjących i zmar-
łych członków rodziny i jednocześnie uniknąć nadmiaru 
ilustracji. Mam nadzieję, że jeśli rozpoczniemy pracę wcze-
śniej, to wszystko wyjdzie w odpowiednim czasie.
W tym numerze kontynuuję wątki, dotyczące naszych 
amerykańskich krewnych. Tak więc zamieściłem dwa z 
kilku zdjęć z pogrzebu Nancy Krukowski, które w odpowie-
dzi na kondolencje przesłała mi jej córka Diana. Publikuje-
my też wspomnienia drugiej córki Franciszka Patulskiego, 
Stefanii, z jej służby w armii w czasie II wojny światowej. 
Ponadto podaję krótką historię i drzewo rodziny Pawła 
Patulskiego z Fulton, dziadka mojej głównej amerykańskiej 
informatorki Marii Anny.
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W ostatnich miesiącach opracowałem, na podstawie infor-
macji otrzymanych od Stanisława Szczepanika i własnych 
poszukiwań internetowych, drzewo rodziny Dudów, naszych 
krewnych – potomków rodzeństwa Marii z Dudów Marcino-
wej Patulskiej. Rozesłałem je pocztą do ponad 20 osób z tej 
grupy (tych, których adresy znalazłem w internecie) z prośbą 
o poprawki i uzupełnienia. Niestety, odpowiedzi było tylko 
kilka. Mam nadzieję, że wkrótce uda się te rodowody jeszcze 
bardziej zaktualizować.
Na bazie tej inicjatywy powstał pomysł (autorstwa redaktora 
Antoniego Patulskiego), aby w Gazecie umieścić tekst po 
angielsku, skierowany do kuzynów w Ameryce, z różnych 

linii rodzinnych. Tak też się stało, efekt możecie zobaczyć 
obok. Przedstawiamy w nim nasze cele i plany, omawiamy 
krótko relacje genealogiczne i prosimy o pomoc w groma-
dzeniu informacji o rodzinie. Prezentujemy też w skrócie 
bieżący numer Gazety.
Dołączam się do życzeń składanych przez pozostałych 
redaktorów i życzę wszystkim członkom naszej Rodziny 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia – niech narodzony Pan 
Jezus obdarza nas swoim błogosławieństwem w nadchodzą-
cym Nowym Roku.

Konrad Pylak, Lublin – wnuk Pawła Patulskiego z Radłowa.

Dzisiaj chciałem zaprezentować 
w tym dziale bardzo wyjątkową opo- 
wieść. Opowieść prawdziwą i przez 
to jeszcze bardziej piękną. Opowieść 
o miłości, odwadze, poświeceniu. 
Opowieść o walce z przeciwnościami 
losu i samym sobą.   
Gdy się ją czyta, wydaje się że to 
gotowy scenariusz na film. Jest tam 

we zakończenie. Choć nie do końca, bo   trwa nadal. Losy 
Edyty i Rafała pokazują nam, że życie – nasz najcenniejszy 
dar – może być piękne pomimo wszytko. Pokazują zmien-
ność losu i kruchość ludzkiego życia i zdrowia. Ale przede 
wszystkim pokazują nam jak niesamowicie ważne są w 
życiu podstawowe wartości. Pokazują potęgę miłości i 
utwierdzają w przeczuciu – że gdy człowiek nie jest sam, 
może dokonać w życiu bardzo dużo. Razem można odmie-
nić los na lepsze.
                                                                         Marcin Hetnałwszytko – miłość, nieszczęście, ból, łzy  i w końcu szczęśli

„Całą swoją miłość Tobie dam…”

Powyższe słowa choć są tylko fragmentem piosenki , 
odzwierciedlają  chyba w najlepszy sposób moje dotychcza-
sowe życie. Chcę Wam pokrótce o nim opowiedzieć , aby 
pokazać, że nie można się nigdy poddawać przeciwnościom 
losu, a swoje cele i marzenia można realizować nawet w 
najbardziej niesprzyjających okolicznościach życiowych. A 
jeśli temu wszystkiemu towarzyszy miłość, to na pewno się 
uda.  Bo tak naprawdę to ona jest w życiu najważniejsza. Ten 
wspomniany fragment piosenki wybraliśmy z mężem jako 
motto dekoracji w dniu naszego ślubu, wtedy jednak nie 
wiedzieliśmy jak potoczy się nasze życie ani tego, że tak 
szybko przyjdzie nam zdawać egzamin z treści tych słów. 
Zatem posłuchajcie naszej historii.
Mój (wówczas jeszcze przyszły) mąż pojawił się w moim 
życiu, gdy miałam szesnaście lat i była to miłość od pierw-
szego wejrzenia, ta prawdziwa. Chyba już wtedy wiedzia-
łam, że to właśnie z Nim chcę iść przez życie. Mimo że 
dzieliła nas od siebie duża odległość (ja mieszkałam w 
Radłowie, ucząc się w tutejszym liceum, On w Gdyni, 
kształcił się jako kadet w Akademii Marynarki Wojennej),  

kształcił się jako kadet w Akademii Marynarki Wojennej), 
spotykaliśmy się w miarę często. Rafał, bo tak na imię 
mojemu mężowi, przemierzał pociągiem  wzdłuż całą 
Polskę, aby się ze mną zobaczyć. Niejednokrotnie były to 
przyjazdy tylko na  dwa dni, więc tęskniąc ogromnie za sobą 
pisaliśmy tradycyjne listy. Po czterech latach naszej znajo-
mości wzięliśmy ślub. Byliśmy piękną parą młodą - ja w 
białej sukni ślubnej  i mąż w marynarskim mundurze - 
wyglądaliśmy uroczo. Po ślubie przeprowadziłam się do 
męża nad morze, zmieniłam uczelnię z UJ na Uniwersytet 
Gdański, aby kontynuować studia. Wszystko układało nam 
się jak najlepiej; Rafał  dostał dobrą pracę w Dowództwie 
MW w Gdyni, ja byłam jedną z lepszych studentek na roku, 
ponadto po dwóch latach od ślubu wprowadziliśmy się do 
pierwszego własnego mieszkania, ciesząc się, że możemy 
zamieszkać sami na swoim. Kochaliśmy się bardzo i 
byliśmy szczęśliwi. Niestety, to beztroskie życie trwało 
zaledwie trzy lata.
Nadszedł 1 września 1998 roku, dzień, który na zawsze 
zmienił nasze dotychczasowe życie. Otóż tego dnia mieli 
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śmy wypadek samochodowy. Stało się to na południu Polski, 
gdy byliśmy na urlopie. Najechał na nas rozpędzony samo-
chód ciężarowy, uderzając wcześniej w prawidłowo jadące 
przed nami auto, a następnie w nasz samochód. Mąż był 
dobrym kierowcą, ale nie miał szans uniknięcia zderzenia, to 
wszystko stało się tak nagle. W całym wypadku to właśnie 
On ucierpiał najbardziej, poszkodowaną również była moja 
mama, która z nami jechała, mnie jakimś cudem praktycznie 
nic się nie stało i jako jedyna pamiętając to zdarzenie, długo 
nie mogłam mówić o tym bez emocji, zresztą do dziś są to 
dla mnie przykre wspomnienia. Po około roku od wypadku 
napisałam nawet o tym wiersz, aby wyrazić to, co wtedy 
czułam.

Wypadek
To było tak zwyczajnie
nawet słoneczny dzień
żadne znaki na niebie
nie wskazywały tego
a może właśnie było

 już od lat zapisane w gwiazdach
tylko my nie potrafiliśmy

 poprawnie tego odczytać.
Zawiodła intuicja, przeczucie i fart

zagłuszyła je pewność
nas to nie dotyczy.

I nagle wstrzymany oddech
a potem głuchy łomot,

trzask, krzyk,
ogarnięty wzrokiem obraz

i myśl- to niemożliwe,
to tylko mi się śni…

Jednak prawda, że czas się dłuży 
czekając na pomoc

a niemoc sięga zenitu
więc w słowach Boże 

spraw żeby żył
zamykam swoją rozpacz.

Dzięki Bogu mąż przeżył, chociaż było z nim bardzo ciężko 
(sześć dni leżał nieprzytomny, walcząc o życie), doznał urazu 
wielonarządowego, w tym uszkodzenia rdzenia kręgowego 
w odcinku szyjnym. Diagnoza brzmiała: tetraplegia pourazo-
wa, niezdolny do samodzielnej egzystencji, co znaczyło, że 
nie tylko nie będzie chodził, ale również wykonywał sam 
prostych czynności typu jedzenie, mycie, ubieranie ze wzglę-
du na czterokończynowe porażenie. Bardzo trudno było nam 
się z tym wszystkim pogodzić, ten cały ciężar  spadł na nas 
tak nagle i dlaczego  właśnie na nas? To pytanie na początku 
często mnie dręczyło. Byłam wtedy na ostatnim roku 
studiów, zaczynałam właśnie pisać pracę magisterską, a 
Rafał miał być w pracy oddelegowany na kurs językowy, a 
następnie na  wyjazd służbowy. To wszystko nie miało 
jednak większego znaczenia, baliśmy się co teraz z nami 
będzie, jak będzie wyglądało nasze życie i czy sobie poradzi-
my. Pomimo tych obaw tak bardzo cieszyłam się z tego, że 
mąż przeżył,  że jesteśmy nadal razem i możemy ze sobą 
rozmawiać, choć trudno było mi się pogodzić z jego cierpie-
niem. Nie traciliśmy jednak nadziei, pocieszając się nawza
jem. Od wypadku przez prawie rok Rafał przebywał w 
różnych szpitalach (m.in. w Tarnowie, Łodzi, Gdańsku, 
Bydgoszczy) i tylko w nich mogliśmy się spotykać, gdyż  

jego stan zdrowia nie pozwalał jeszcze na powrót do domu. 
Przyjeżdżałam więc z Gdyni do Bydgoszczy na każdy week-
end , nocując często kątem w szpitalu. To tu musieliśmy 
spędzić nasze pierwsze po wypadku święta zarówno Bożego 
Narodzenia jak i Wielkanocne.  
Przez cały ten czas nie traciliśmy jednak nadziei , postano-
wiliśmy że się nie poddamy i będziemy walczyć o to , by 
móc w miarę normalnie żyć. Oboje byliśmy tacy młodzi i 
gdyby nie to, że od początku   bardzo kochaliśmy się , być 
może nasze drogi rozeszłyby się. Jednak nigdy nie myślałam 
o tym, że mogłabym mojego męża zostawić, wręcz przeciw-
nie wydaje mi się, iż wypadek jeszcze bardziej scementował 
nasz związek. Potrzebowaliśmy siebie nawzajem i to mąż 
był często dla mnie duchowym oparciem. Nie sposób nie 
wspomnieć w tym miejscu o naszej rodzinie, zarówno moi 
najbliżsi, jak i męża w miarę możliwości nam pomagali, 
choć  mieszkali na drugim końcu Polski, za co jesteśmy im 
wdzięczni. Zresztą nie tylko im, uważam że na naszej 
drodze spotkaliśmy wiele wspaniałych osób, które nas 
wspierały m.in. koledzy z byłej już pracy męża, sąsiedzi, 
moi znajomi. Niektórzy z nich właśnie po wypadku zaprzy-
jaźnili  się z nami, choć niestety byli i tacy co „zapomnieli” 
o nas i tu potwierdza się przysłowie z Mickiewiczowskiej 
bajki: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.
Tymczasem Rafał dzielnie się rehabilitował, cieszyliśmy się 
z każdego nawet najmniejszego postępu np. gdy mógł już 
usiąść, sam wziąć łyżkę do ręki czy umyć twarz. 
Natomiast ja postanowiłam nie przerywać studiów i udało 
mi się w terminie obronić pracę magisterską na pięć. 
Wiedziałam, że muszę się teraz zmobilizować, bo nie wiado-
mo co czeka nas w przyszłości. Po roku prawie ciągłego 
pobytu w szpitalu mąż mógł w końcu wrócić do domu. 
Nareszcie byliśmy razem i choć dopiero teraz zaczęły 
piętrzyć się przed nami różne trudności typu: jak mieszkać 
w nieprzystosowanym pomieszczeniu (na I piętrze w bloku 
bez windy, z łazienką, do której nie da się wjechać 
wózkiem),  to czuliśmy jednak, że razem damy radę poko-
nać te przeszkody.  Gdy mąż wrócił do domu, wymagał 
nadal całodobowej opieki, w związku z tym po ukończeniu 
przeze mnie studiów przez rok nie podjęłam pracy, by się 
Nim zajmować. Byłam nie tylko żoną, ale i pielęgniarką 
(zresztą do dziś śmieję się, że medycyna jest moją drugą 
specjalizacją). Rafał natomiast, dopiero teraz w domu, 
zaczął tak naprawdę intensywną rehabilitację. Znaleźliśmy 
prywatnie  dobrego rehabilitanta,  który nawiasem mówiąc 
stał się naszym przyjacielem. Oprócz tego postanowiliśmy 
domagać się swoich praw (wypadek nie był z naszej winy, 
więc należało nam się odszkodowanie z PZU), pokonując 
zatem szereg zawiłych przepisów biurokratycznych, 
uzyskaliśmy je i dzięki niemu mogliśmy zmienić mieszka-
nie na większe i lepsze, przystosowując je do własnych 
potrzeb. A tak na marginesie to konstruowanie pism urzędo-
wych, poruszanie się wśród przepisów prawnych to z kolei 
umiejętność męża, jaką zdobył po wypadku, niejednokrotnie 
służył pomocą w tej dziedzinie osobom, które znalazły się w 
podobnej sytuacji. Przenieśliśmy się zatem  na parter, ale i 
tak musieliśmy zainstalować windę przy balkonie. Warto 
jednak było, bo zmieniliśmy zupełnie okolicę i przez sześć 
lat mieszkaliśmy w  pięknie położonym osiedlu pod lasem. 
Stopniowo, poprawiał się też ogólny stan zdrowia i kondycji
męża, nauczył się On samodzielnie przesiadać na wózek,    
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mogliśmy więc częściej razem wychodzić. A ja mogłam 
podjąć pracę w swoim zawodzie, czyli ucząc języka polskie-
go w jednym z gdyńskich liceów. Te pozytywne zmiany 
dodawały nam wiary i siły we własne możliwości. Chcieli-
śmy znowu normalnie funkcjonować i być jak najmniej 
zależnymi od innych osób. Kupiliśmy samochód i teraz, po

pięciu latach przerwy odważyłam się usiąść za kierownicą i 
tak już zostało. Mało tego mąż również wrócił do kierowania 
samochodem, przystosowując go do własnych potrzeb. Od 
tej pory  jest nam o wiele  łatwiej. Nie tylko możemy samo-
dzielnie przemierzać drogę z Gdyni do Radłowa, ale w ogóle 
sporo podróżujemy, o wiele więcej niż przed wypadkiem. 
Byliśmy sami autem m.in. w Słowacji. Czechach, Austrii. 
Podróże stały się naszą pasją i w miarę możliwości zwiedza-
my różne miejsca (odważyliśmy się na  przykład na podróż 
promem do Kopenhagi). Poczuliśmy, że można normalnie 
żyć i realizować swoje marzenia. Jednym z takich marzeń 
mojego męża był lot paralotnią, ponieważ przed wypadkiem 
czynnie uprawiał ten sport, ma licencję pilota. Teraz jednak 
taki samodzielny lot jest niemożliwy. Udało mu się 
natomiast lecieć w tandemie, co prawda tylko dwa razy od 
czasu wypadku, ale i tak jest z tego powodu szczęśliwy. Na- 
wiasem mówiąc, ja też się odważyłam, zostałam do tego niejako 
przymuszona, ale czego się nie robi dla ukochanej osoby.

Odzyskiwaliśmy na nowo radość życia, ale do prawdziwego 
szczęścia brakowało nam tej  ważnej osoby w życiu każdej          

rodziny -  dziecka. Dziecka, z którym moglibyśmy podzielić się 
naszą miłością. Ja jako kobieta nie wyobrażałam sobie tego, że 
mogę nie zrealizować się w macierzyństwie. Sporo osób dziwi-
ło się temu , że w ogóle w naszej sytuacji chcemy mieć dziecko, 
pytając mnie czy sobie poradzę, bo przecież i tak „wszystko jest 
na mojej głowie”. Ja jednak tak  bardzo chciałam zostać mamą. 
Niestety w wyniku wypadku mąż stracił szansę na posiadanie 
potomstwa w sposób naturalny. Zaczęliśmy rozważać różne 
metody, w końcu medycyna w tej dziedzinie ma dziś wysokie 
osiągnięcia, lecz zrezygnowaliśmy z nich, poczuliśmy, że nie 
tędy droga. Przecież nasze dziecko gdzieś już jest i czeka na nas, 
tylko musimy je odszukać i zaadoptować. Decydując się na to 
rozwiązanie, baliśmy się czy nie spotkamy się z odmową ze 
strony urzędników. Nie wiedzieliśmy czy małżeństwu, w 
którym jedna osoba jest niepełnosprawna ruchowo można 
powierzyć dziecko. Tym bardziej, że pamiętałam rozmowę ze 
szpitala na temat posiadania dziecka z dziewczyną, której mąż 
był także po wypadku, ale w porównaniu z moim Rafałem był 
on całkiem sprawny, nawet poruszał się przy balkoniku. Jednak 
ona powiedziała mi, że nie zdecydują się na dziecko, bo co taki 
ojciec może mu dać, nie pójdzie przecież z nim grać w piłkę. Na 
szczęście nasze obawy były niepotrzebne. Mogliśmy złożyć 
dokumenty, oczywiście nie obeszło się bez gąszczu biurokracji i 
różnych procedur, ale z powodu niepełnosprawności męża nikt 
nam nie robił problemów, chociaż w naszym środowisku 
byliśmy chyba pierwszym takim przypadkiem.

roku po ukończeniu specjalnego kursu, a rok od złożenia 
dokumentów wreszcie dowiedzieliśmy się, że jest dla nas dziec-
ko, czeka w rodzinie zastępczej 100 km od naszego miejsca 
zamieszkania (mniejsza o to, że pary sprawne będące z nami na 
kursie dostały dzieci praktycznie na miejscu), dzień w którym 
zobaczyliśmy naszego synka (miał wtedy osiem miesięcy), był 
jednym z najszczęśliwszych dni w naszym życiu. Od razu 
zdecydowaliśmy się na adopcję. Jednak nie od razu mogliśmy 
zabrać dziecko do siebie. Jeszcze przez dziewięć miesięcy z 
powodu biurokracji i opieszałej działalności sądu jeździliśmy do 
naszego Karolka, ale nie żałujemy tego. Przez ten czas zaprzy-
jaźniliśmy się z małżeństwem będącym rodziną zastępczą, 
obecnie pogotowiem rodzinnym i do dziś utrzymujemy z nimi 
kontakt.  A my stanowimy teraz szczęśliwą rodzinkę. Rok temu 
wprowadziliśmy się do nowo wybudowanego własnego 
domku. Udało nam się osiągnąć kolejny nasz cel.  Karol z nami 
jest już ponad trzy lata, obecnie chodzi do przedszkola. I co z 
tego, że nie kopie z nim ojciec piłki, przecież daje mu znacznie 
coś cenniejszego - miłość.          
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Wspomnienia siostrzeńca o Władysławie Patulskim ze Złotoryi
w 90 rocznicę Jego urodzin

29.06.1917 roku, 43-letniej Marii i 56 letniemu Marcinowi 
Patulskim z Woli Radłowskiej (moim dziadkom) urodziło 
się 10, najmłodsze dziecko – syn Władysław. W tym 
samym roku najstarszy z rodzeństwa Władysława – 
Franciszek, przebywający w USA, w wieku 23 lat założył 
rodzinę i urodziło mu się pierwsze dziecko – córka Nancy, 
bratanica Władka. Był to rok przełomowy w rodzinie Marii 
i Marcina, bowiem rodzenie dzieci im się skończyło, a 
zaczęły się rodzić wnuki, których „dorobili się” 30 – 
ostatnie urodziło się w 1954 roku. Aktualnie żyje 27 
wnuków. 
Przy rodzicach w 1917 roku (oprócz Franciszka i Józefa, 
zmarłego w 1909 roku w niemowlęctwie) pozostało się 8 
dzieci. Władek, jako najmłodszy, był pupilkiem, 
ulubieńcem całej rodziny, dość długo zwanym Władusiem 
(przez swoją mamę to do jej śmierci w 1954 roku), później 
Władziem i Władkiem. Gdy moja mama Maria wychodziła 
za tatę, Władek miał lat 7 i został szwagrem człowieka 
starszego od siebie o 40 lat.
Ta mała różnica wieku między nami sprawiła, że zawsze 
byliśmy z sobą po imieniu, bowiem nie chciał, żebym Go 
tytułował wujkiem. Jak już dorosłem, wywiązały się 
między nami stosunki partnersko-przyjacielskie. Gdy w II 
połowie lat 30 Władek założył warsztat kołodziejski, dość 
często do Niego przychodziłem i dostawałem coś prostego 
do wykonania. Jednak po krótkim czasie przyjął On funkcję 
listonosza w placówce pocztowej w Radłowie. W tym 
okresie często wstępował do naszego domu, do siostry, 
wracając po pracy rowerem. Moja mama była starsza od 
niego o 19 lat. Przed 1939 rokiem w Woli Radłowskiej było 
niewiele rowerów, więc przewiezienie na rowerze mnie lub 
kogoś z mojego rodzeństwa było dużą frajdą, której bardzo 
oczekiwaliśmy. Ubrany w zielony mundur służbowy 
Władek ładnie się prezentował i imponował nie tylko nam, 
Jego siostrzeńcom, lecz również swoim rówieśnicom, 
bowiem był przystojnym chłopakiem, jak się wówczas 
powszechnie na wsi mówiło.
Sympatyzował w tym czasie z miejscową pięknością – 
córką gajowego na Brzeźnicy (przysiółek Woli 
Radłowskiej) Zuzią Bernaś. Rodzinie i nie tylko rodzinie, 
para ta bardzo się podobała: On – ciemny blondyn, ona – 
jasna blondynka z długimi, kręconymi lokami, oboje 
pogodnego usposobienia i pełni życia. Ich kontakty jednak 
się rozluźniły, gdy w 1939 roku rodzina Bernasiów została 
przeniesiona na odległą placówkę w lasach księcia 
Sanguszki (część dawnej Puszczy Radłowskiej), a następnie 
ustały.
Pod koniec lat 30-tych starszy brat Władka – Stanisław, 
który opiekował się gospodarstwem rodzinnym, założył 
rodzinę i zamieszkał w Radłowie. Wobec tego Władek 
zrezygnował z pracy na poczcie na jego rzecz i przejął 
męską opiekę nad gospodarstwem po śmierci we wrześniu 
1939 roku ojca Marcina. W domu z mamą pozostawały 
jeszcze siostry – Zofia i Józefa, ale w 1941 roku również 
Zofia wyszła za mąż i opuściła dom rodzinny. Ogólne 
kierownictwo nad gospodarstwem sprawowała ich mama.
W chwili nastania okupacji niemieckiej w 1939 roku 

Władek miał 22 lata, ja zaś 12. On wkrótce wstąpił do AK, 
o czym dowiedziałem się przypadkiem mimo, że w tym 
okresie miałem z nim częste kontakty, gdyż nasze rodziny 
nawzajem sobie pomagały w pracach gospodarczych 
(mieszkaliśmy w odległości 200 m), „urabialiśmy” razem w 
lesie drzewo na opał, a od 1941 roku pędzili samogon – na 
sprzedaż i potrzeby domowe- w urządzeniach, o które 
postarał się Władek.
W tym okresie sympatyzował z dziewczyną ze wsi Bielcza, 
mieszkającą w Woli Radłowkiej z rodziną brata, właściciela 
sklepu, który był naszym sąsiadem. Była to Stefa Wójcik, 
urodna szatynka nosząca długi warkocz lub rozpuszczone 
włosy. Władek przychodził do naszego domu ze Stefą 
pomagać jej w mieleniu zboża na chleb w żarnach ukrytych 
przed niemiecką władzą w stodole (żarna miały być 
zlikwidowane, aby mielić zboże tylko w młynach). 
Ukrywając się za okupacji, jako żołnierz podziemnej Armii 
Krajowej w stopniu kaprala, często sypiał (zwłaszcza zimą) 
w sklepie Wójcików. 
Wiosną 1944 roku moje kontakty z Władkiem się urwały, 
gdyż został przez Niemców osadzony w obozie pracy, 
świeżo utworzonym w Witosławicach „Witosowych”, z 
którego udało mu się w lipcu zbiec w czasie doprowadzania 
grup do miejsca budowy umocnień polowych na zachodnim 
brzegu Dunajca. Odtąd był poszukiwany i żył w pełnym 
ukryciu do czasu wycofania się wojsk niemieckich, bez 
walki, znad Dunajca na początku II połowy stycznia 1945 
roku. Aresztowania przez Niemców uniknął. Z relacji 
bratanka Władka, również Władysława Patulskiego (syna 
Pawła), wiadomo mi, że on – wówczas 17 letni chłopak z 
niemieckim dowodem osobistym (kennkartą) zamieszkał na 
pewien czas w domu naszej babci w Woli Radłowskiej, aby 
w czasie poszukiwań Władka przez niemieckie służby 
zgadzały się ilość osób oraz imiona i nazwiska.
Wiosną 1945 roku Władek mi wyjawił, że obiektem jego 
uczuć jest już inna dziewczyna, urodziwa 16-letnia Józia 
Sobieska, której rodzina w 1943 roku przybyła na Wolę 
Radłowską uciekając z dawnej wschodniej Polski przed 
bandami nacjonalistów ukraińskich. Józię dobrze znałem z 
widzenia, bowiem na wsiach ludzie wszyscy się znają, a że 
w 1945 roku miałem już 18 lat, więc rówieśnice i nieco 
młodsze panny interesowały mnie siłą rzeczy. Osobą ładnej 
blondynki interesowało się kilku kawalerów „do wzięcia”. 
Wyglądała doroślej, niżby to wynikało z Jej wieku, 
zachowywała się poważnie i nosiła się dumnie. Uczucia 
Józi jednak zdobył Władek i było widoczne, że z 
wzajemnością. Moje pierwsze bezpośrednie spotkanie z 
nimi obojgiem nastąpiło w sierpniu 1945 roku, gdy 
spraszali rodzinę na ślub i wesele. Dygresja dla rozluźnienia 
nastroju: rodzina Józi mieszkała u pewnej, starszej samotnej 
panny Hani. Gdy Władek zaczął składać wizyty domowe 
Józi, Hania nie brała pod uwagę młodej lokatorki 
przyjmując, że on chce się z nią żenić. Gdy sytuacja się 
wyjaśniła, Hania poczuła się zawiedziona i przez pewien 
czas wszyscy domownicy czuli się niezręcznie. Wkrótce 
jednak Hania wyszła za kolegę Władka, zresztą o tym 
samym imieniu.
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Jesienią 1945 roku Władek z Józią zawarli związek małżeń-
ski a uroczystość weselna była huczna. Tak samo jak Jego 
tato Marcin, wziął sobie żonę o 12 lat młodszą od siebie. 
Będąc przyuczonym szewcem wykonałem Mu ślubne 
półbuty. Z Józią wkrótce ułożyły się nam stosunki w atmos-
ferze rodzinno-koleżeńskiej. Niebawem po ślubie oboje 
wyjechali na kurs pocztowy do Oświęcimia, po czym objęli 
na Ziemiach Zachodnich koło Złotoryi placówkę pocztową 
we wsi Nowy Kościół nad rzeczką Kaczawą. Mój brat 
Antoni i ja utrzymywaliśmy z Władkiem i Józią częste, 
bezpośrednie kontakty odwiedzając Ich, a moja siostra 
Maria była przez jakiś czas piastunką Ich starszej córki 
Jadzi, która się tam urodziła w 1947 roku. Spotykaliśmy się 
również, gdy Oni przyjeżdżali na Wolę Radłowską. Władek 
odwiedzał mnie też podczas mego pobytu jako podchorąże-
go w Szkole Oficerskiej Piechoty we Wrocławiu w latach 
1948-50.

Władysław Patulski (z prawej) z żoną Józefą, córką Jadzią i 
Stanisławem Szczepanikiem. Wielkanoc 1949, Nowy 
Kościół k/Złotoryi, placówka pocztowa.

Moje bezpośrednie kontakty z rodziną Władka poluźniły się 
od 1950 roku, gdy jako oficer zostałem służbowo przenie-
siony do Elbląga, następnie do Szczecina i Warszawy, 
bowiem duża odległość w ówczesnych warunkach służby i 
życia na częste spotkania nie pozwalała. W 1959 roku po 
ukończeniu Akademii Wojskowej poprosiłem o skierowanie 
mnie do dalszej służby wojskowej na Dolny Śląsk, żeby 
mieć lepsze kontakty z rodziną Władka. Dostałem jednak 
skierowanie do Żagania, później do Kożuchowa na Ziemi 
Lubuskiej, skąd było bliżej niż poprzednio do miejsca 
zamieszkania Jego rodziny i nasze bezpośrednie kontakty 
były już częstsze. Stały się one zupełnie bliskie od 1967 
roku, gdy zamieszkałem z rodziną we Wrocławiu, bowiem 
do Złotoryi było tylko 100 km.
Dla mnie i mej rodziny Władek z Józią i ich córki (moje 
kuzynki) Jadzia i Wiesia byli jedynymi bliskimi krewnymi 
w tej części kraju, z którymi czuliśmy się związani również

więzami uczuciowymi. W 1967 roku uczestniczyliśmy z 
Heleną w uroczystościach ślubnych Jadzi. Tak Ich rodzina, 
jak i moja, oprócz wyjazdów celowych, wykorzystywaliśmy 
różne wyjazdy służbowe do odwiedzin we Wrocławiu i 
Złotoryi. Pomagaliśmy sobie w załatwieniu różnych potrzeb 
rodzinnych, a moja rodzina systematycznie zaopatrywała się 
w miód z ich kilkudziesięcioulowej pasieki. Władek od 
młodości miał zamiłowanie do hodowli pszczół. W wieku 
20 lat założył w Woli Radłowskiej kilkuulową pasiekę, 
posiadał małą pasiekę w Nowym Kościele i większą w 
Chojnowie, gdzie założył Gminne Koło Pszczelarzy i był 
jego prezesem. Po przeniesieniu się do Złotoryi był długo-
letnim prezesem miejscowego koła i opiekunem kół pszcze-
larzy w sąsiednich gminach. Był też aktywnym działaczem 
pszczelarskim w ówczesnym województwie legnickim, 
przez kilka kadencji był członkiem Wojewódzkiego Zarządu 
Pszczelarzy, zaś pod koniec swej działalności jego wicepre-
zesem. Od młodych lat zajmował się również hodowlą 
drzew owocowych, a w latach 30-tych w wieku kilkunastu 
lat założył i wspólnie z innymi prowadził w Woli Radłow-
skiej dość dużą szkółkę tych drzew.

Władysław Patulski (z prawej) z żoną Józefą i Stanisławem 
Szczepanikiem. Wrocław 1978, mieszkanie Szczepaników.

Józefa i Władysław Patulscy, Złotoryja 1979. Zdjęcie wyko-
nane przez Stanleya Kopcia z Groton USA, wnuka Wojcie-
cha Dudy, podczas jego wizyty w Polsce.
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W 1980 roku, gdy już dość mocno uskarżał się na zdrowie, 
Władek chciał odwiedzić strony rodzinne i groby krewnych. 
Zabrał się więc ze mną i moją żoną samochodem na Święto 
Zmarłych. Odwiedziliśmy Jego siostry Annę, Zofię i Józefę, 
brata Pawła, siostrzenicę Marię Stęplewską (siostra Katarzy-
na już nie żyła) i bratową Józefę Patulską (brat Stanisław 
również już nie żył). Mówił wówczas dużo o swoim rodzeń-
stwie: że z całym rodzeństwem zawsze żył w pełnej zgodzie, 
że wszyscy się zawsze lubili, szanowali i sobie pomagali, ale 
że z siostrą Józefą Oborową starszą o 4 lata był najbardziej 
związany uczuciowo i z wzajemnością, i byli dla siebie 
powiernikami. Wyjazd ten do rodziny okazał się dla Władka 
ostatnim, tak jak i spotkanie z rodzeństwem. Gdy Jego 
zdrowie zaczęło się pogarszać, w wieku 62 lat przeszedł na 
emeryturę. Pracę zawodową zaczął na poczcie i, z kilkulet-
nią przerwą w czasie okupacji, skończył na poczcie. Był 
dobrym sumiennym kierownikiem i organizatorem pracy 
podległych mu ludzi, cenionym i lubianym przez nich 
szefem za szacunek im okazywany, sprawiedliwe ich ocenia-
nie i kulturalne traktowanie. Zaś za wysokie wyniki w pracy 
był przez przełożonych chwalony, nagradzany i odznaczany, 
mimo, że za przynależność do Armii Krajowej był przez 
Służbę Bezpieczeństwa inwigilowany. Wiedział o tym i 
kiedyś zwierzył mi się, że funkcjonariusz, który miał 
obowiązek Go obserwować, pewnego razu zwrócił się do 
Niego, aby sam o sobie coś napisał, bo on nie wie, co ująć w 
sprawozdaniu.
Na początku lat 80 zaczął znacznie podupadać na zdrowiu i 
oboje z Józią szukali różnych możliwości leczenia, w tym 
również u przyjeżdżającego do Wrocławia z Anglii sławne-
go wówczas w Polsce bioenergoterapeuty Harrisa, ale 
zdrowiu Władka to uzdrawianie nie pomogło. Leczony był 
później szpitalnie w Złotoryi i Legnicy, lecz stan zdrowia 
nadal się pogarszał. Józia robiła, co było w jej mocy i udało 
się w sierpniu 1983 roku umieścić Władka w Klinice Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu. Wydawało się, że Jego 
zdrowie jest do uratowania. Odwiedzałem Go prawie w 
każdy dzień po służbie, Józia zaś dyżurowała przy Nim w 
sposób ciągły z niewielkimi przerwami na odpoczynek i sen 
oraz załatwianie koniecznych spraw. Mieliśmy nadzieję, że 
operacja chirurgiczna odmieni sytuację na lepsze i Władek 
wróci do zdrowia. On sam wyraził na to zgodę. Bezpośred-
nio po operacji chirurg, który Ją wykonywał nie dał rodzinie  

żadnej nadziei na uratowanie zdrowia i życia. Józia zmęczo-
na iwyczerpana udała się do Złotoryi a ja zostałem przy 
Władku do późnego wieczora, jednak kontaktu z Nim nie 
można było już nawiązać. Z rana następnego dnia – 13.09 
1983 – otrzymałem telefon z Kliniki o śmierci Władka w 
późnych godzinach nocnych. Byłem więc ostatnią bliską 
osobą, która widziała Go przed śmiercią. Byłem też w dniu 
następnym na identyfikacji zwłok przed przewiezieniem ich 
do Złotoryi. Józia w tym czasie organizowała pogrzeb, która 
to czynność wtedy wymagała wielu zabiegów i czasu. W 
pogrzebie wzięło udział Jego starsze rodzeństwo przybyłe z 
dużych odległości: brat Paweł – lat 82, siostry Zofia – lat 72 
i Józefa – lat 70 oraz wielu bratanków i siostrzenic. Liczny 
udział wzięła miejscowa ludność, pracownicy Urzędu Pocz-
towego ze Złotoryi, członkowie Jego Koła Pszczelarskiego, 
a ponadto przedstawiciele okolicznych kół pszczelarskich i 
władz tej organizacji z całego ówczesnego województwa 
legnickiego. Była to duża uroczystość, w której występowa-
ło z mowami pożegnalnymi wiele osób, podkreślając Jego 
walory osobiste, służbowe i zasługi dla regionu na niwie 
pszczelarstwa.
Jego osobowość to cechy na wskroś pozytywne: szczery, 
uczciwy, kulturalny, sprawiedliwy i inteligentny, prawy, 
człowiek o pogodnym usposobieniu, co widoczne jest także 
na Jego fotografiach.
W rodzinie: kochający żonę i córki, dbający o ład rodzinny i 
o zapewnienie jej jak najlepszego poziomu życia materialne-
go i przyszłości córek, na ile to tylko możliwe w istniejących 
warunkach Jego życia.
W pracy zawodowej: kompetentny, pracowity, pozytywnie 
nastawiony do podległych pracowników, cieszący się ich 
zaufaniem i sympatią, w wykonywaniu obowiązków służbo-
wych - solidny.
Władek, choć Jemu nie dane było dożyć w pełni sędziwego 
wieku, należał do rodziny długowiecznych osób, które 
dożyły: ojciec – 77 lat, matka – 80; rodzeństwo: Franciszek 
– 92 lata, Katarzyna – 78, Maria – 40, Paweł – 87, Stanisław 
– 72, Anna – 88, Zofia – 94, Józefa – 87 i On – 66 lat.
90 rocznica Jego urodzin upłynęła 29.06. 2007 roku.

Stanisław Szczepanik, syn Franciszka i Marii z Patulskich, 
wnuk Marcina i Marii Patulskichsposób ciągły z niewielki-
mi przerwami na odpoczynek i sen oraz załatwianie. 

Wspomnienie Stanisława Szczepanika o ojcu,
Franciszku Szczepaniku w 130 rocznicę urodzin (16.07.2007 r.)

16.07.1877 roku moim dziadkom Antoniemu i Katarzynie 
Szczepanikom w Woli Radłowskiej, włościanom na 
gospodarstwie rolnym o obszarze około 3,5 hektara 
urodziło się pierwsze dziecko – syn Franciszek. Wieś Wola 
Radłowska została utworzona około 1450 roku na 
wschodnim skraju dawnej Puszczy Radłowskiej przez 
właściciela tzw. klucza radłowskiego, biskupa 
krakowskiego (znanego z historii Polski) Zbigniewa 
Oleśnickiego. Wola Radłowska w chwili urodzenia się 
Franciszka była samodzielną gminą katastralną w powiecie 
Brzesko w Małopolsce, która od pierwszego rozbioru 
Polski w 1772 roku dostała się pod zabór austriacki i weszła  

w skład tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii z ośrodkiem 
politycznym we Lwowie.
Rodzice Franciszka urodzili się jako dzieci „świeżo 
upieczonych” włościan wkrótce po formalnym zniesieniu 
na obszarze zaboru austriackiego pańszczyzny w 1840 roku. 
Oprócz Franciszka mieli jeszcze dwoje młodszych dzieci: 
Antoniego (1886-1957), który na początku XX wieku 
wyjechał do USA i tam pozostał, oraz Józefę (1888-1922), 
która wyszła za mąż za Jana Fibrycha w Radłowie. 
Franciszek po osiągnięciu wieku 6 lat uczęszczał (jak nieraz 
sam wspominał) do szkoły ludowej w Radłowie, która w 
tym czasie była jedyną w całym rejonie radłowskim, a 



zima 200730

powstała jako szkoła przykościelna, założona przez biskupa 
krakowskiego jeszcze w epoce Odrodzenia na potrzeby 
klucza radłowskiego, którego był właścicielem, 
najprawdopodobniej jeszcze w XVII wieku. Według słów 
Franciszka nauka trwała wówczas 4 lata. Jako dużo starszy 
od swego rodzeństwa – od brata 9, a od siostry 12 lat – 
musiał, jak to w tamtych czasach bywało na wsi regułą, już 
w młodym wieku pomagać rodzicom w gospodarstwie 
rolnym.
Zaznaczyć tu wypada, że od lat 60. XIX wieku w Galicji 
budził się ruch ludowy, powstały stowarzyszenia i 
stronnictwa ludowe, które kształtowały w społeczności 
chłopskiej naszych stron rodzinnych poczucie 
obywatelskiej postawy wobec władzy i możnych, 
politycznego znaczenia swojej klasy i patriotyzmu. W tych 
warunkach krajowy Sejm Galicyjski, w którym zasiadali 
możni, pod oddolnym naciskiem uchwalił ustawę o 
powszechnej oświacie, w wyniku której pod koniec wieku 
w wioskach budowane były szkoły dla uczenia dzieci 
chłopskich. Rodzeństwo Franciszka uczyło się już w szkole 
ludowej w Woli Radłowskiej przez 6 lat, kończąc 4 
oddziały (klasy).
Kolejne lata Franciszek spędził w domu rodzinnym. W 
1898 roku, mając 21 lat, przyglądał się uroczystości 
rodzinnej u sąsiadów – 24-letniej Marii z Dudów i 
36-letniego Marcina Patulskiego- związanej z chrztem ich 3 
dziecka- córki Marii, która 26 lat później została Jego żoną. 
Prawdopodobnie w 1900 roku udał się na powszechnie 
wówczas praktykowaną służbę zarobkową do jakiegoś 
bogatszego włościanina, lub woleńskiego folwarku, o czym 
świadczy zachowana w rodzinie Jego osobista „Książka 
służby” pisana w języku polskim i niemieckim, wydana 
przez Urząd Gminy Woli Radłowskiej (wówczas każda 
wieś stanowiła osobną gminę) oraz akt kupna gruntu z 1902 
roku na Jego nazwisko, na co potrzebne były własne 
pieniądze.
W 1908 roku, w okresie dość masowej emigracji 
zarobkowej z Galicji, wyjechał Ojciec wraz z kilkoma 
kuzynami do USA, skąd powrócił po kilku latach 
umożliwiając wyjazd do USA w 1913 roku bratu 
Antoniemu. Zastąpił go w opiece nad rodzicami i 
gospodarstwem, którą sprawował wraz z siostrą Józefą do 
1915 roku, kiedy to w wieku 38 lat został powołany przez 
władze austriackie do armii na tzw. „front włoski” w czasie 
I wojny światowej. Służył w Bośni do końca wojny w 1918 
roku. Po powrocie do domu pozostał sam z rodzeństwa ze 
starszymi już i schorowanymi rodzicami przejmując 
faktyczny ster gospodarstwa (siostra Józefa wyszła za mąż i 
zamieszkała w Radłowie). Gdy w 1922 roku umarła matka, 
a w 1923 ojciec, w domu i na gospodarstwie pozostał sam. 
W 1922 roku zmarła też Jego siostra Józefa, a brat Antoni 
pozostał na stałe w USA. W przeciągu 2 lat Franciszek 
stracił trzy najbliższe osoby, co według relacji sąsiadów 
przeżywał głęboko i nawet się w pewnym stopniu załamał 
przez jakiś czas. Miał wówczas 46 lat. W tych warunkach z 
wielu powodów zaistniała konieczność znalezienia osoby 
bliskiej i założenia rodziny.
Z relacji sąsiadów wiadomo, że wcześniej nie zdecydował 
się na ożenek z uwagi na konieczność opieki nad starszymi 
i schorowanymi rodzicami. Zatem w rok po śmierci ojca i 2 
lata po śmierci matki i siostry Franciszek zawarł związek 

małżeński z 26-letnią wdową Marią Zającową z Patulskich, 
młodszą od niego o 21 lat. Maria, będąc jeszcze młodą i 
przedsiębiorczą, wniosła do domu ożywienie i wprowadziła 
nowe porządki. Oboje – jako osoby usposobienia 
spokojnego, będąc rozsądnymi i rozważnymi w 
postępowaniu, zgodnie zaczęli życie małżeńskie i 
prowadzenie gospodarstwa.
W 1925 roku urodziło im się pierwsze dziecko – syn 
Antoni, w 1927 roku drugi syn Stanisław – autor 
niniejszego wspomnienia, w roku następnym córka Maria, a 
w 1930 najmłodsze dziecko – córka Teresa. Franciszek 
wówczas osiągnął wiek 53, a Maria 32 lata. Troskliwość o 
czworo małych dzieci i uprawa około 3 hektarowego 
gospodarstwa w znacznie zaawansowanym wieku, 
wymagały od niego dużego wysiłku fizycznego przy nie 
najlepszym już zdrowiu. W tych pierwszych latach życia 
małżeńskiego z wydatną pomocą przychodziło Im 
rodzeństwo Marii w pracach polowych i opiece nad 
dziećmi. Były też piastunki obce – odpłatne. Franciszek nie 
miał wiele czasu na zajmowanie się dziećmi, ale starał się 
jak najczęściej to czynić, a my dzieci lubiliśmy się z 
Tatusiem bawić i słuchać Jego opowieści o „dawniejszych 
czasach”

Zdjęcie przedstawia Franciszka Szczepanika w wieku 72 lat 
z dziećmi (od lewej): Antonim, Teresą, Marią i 
Stanisławem(w mundurze podchorążego). Wola 
Radłowska, IX 1949. W głębi dom rodzinny Szczepaników, 
zbudowany w 1900 r..

Gdy z bratem Antonim osiągnęliśmy wiek 8-10 lat, Ojciec 
zaczął nas przyuczać do prac gospodarskich, którym 
mogliśmy już podołać, jak: koszenie trawy na 
przydomowej łące, kopanie kartofli na bieżące potrzeby, 
rżnięcie sieczki w ręcznej sieczkarni, mielenie zboża w 
żarnach, czy młócenie zboża cepami. Zabierał nas też do 
pomocy w pracach polowych, a w miarę naszego dorastania 
przyuczał do samodzielnego ich wykonywania, do 
najcięższych włącznie. Siostry również wykonywały różne 
prace, najpierw w domu, potem w polu. Przy wypełnianiu 
przez dzieci różnych poleceń i wobec niewłaściwych ich 
zachowań miał dużo cierpliwości, wykazywał spokój, 
łagodność i wyrozumiałość i nigdy ostro nas nie karcił, a 
różne dziecięce przewinienia dość szybko zapominał i 
darowywał.
Umiał wykonywać sam wiele narzędzi z drewna, jak: 
grabie, różne styliska i oporządzenie do wozu, sztachety do 
płotu. Posiadał warsztat stolarski z odpowiednimi,  
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niezbędnymi w nim narzędziami, brus, na którym sąsiedzi 
ostrzyli swoje rozmaite narzędzia, oraz tzw. „kobylicę” – 
staroświeckie imadło, na którym strugało się ośnikiem 
różne wyroby z drewna, komplet osełek (kamieni) i pasów 
do ostrzenia brzytew i na nich ostrzył brzytwy sobie i 
sąsiadom. Korzystano również u Franciszka z 
podstrzygiwania głów ręczną maszynką. Ojciec potrafił 
wykonywać naprawy dachów budynków pokrytych 
strzechą i sam sporządzał potrzebne do tego kiczarki. We 
własnym zakresie naprawiał buty w rodzinie.
Franciszek był człowiekiem „rozsądnie” religijnym, 
systematycznie uczęszczał na nabożeństwa, ale dla nas i 
innych ludzi był tolerancyjny i nie narzucał nam w domu w 
tej mierze ostrych rygorów.
Przed I wojną światową i kilka lat po jej zakończeniu był 
członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego kierowanego 
przez Wincentego Witosa, który mieszkał 5 km od Woli 
Radłowskiej i wszyscy miejscowi chłopi go znali. 
Działaczem ludowym nie był, był nim natomiast Jego 
bliski kuzyn –również Franciszek Szczepanik. Po założeniu 
rodziny cały swój czas Ojciec jej poświęcał, pozostając 
tylko sympatykiem ruchu ludowego. Wypada tu zaznaczyć, 
że ówczesne władze kościelne nie popierały tego ruchu, a 
proboszcz radłowski Wojciech Kornaus w święto ludowe 
sztandarów kół ludowych do wnętrza kościoła nie 
wpuszczał. Stan ten zmienił się po powrocie Wincentego 
Witosa w 1938 roku z przymusowej emigracji w 
Czechosłowacji. Nie uczestnicząc sam czynnie w 
organizowanych w Woli Radłowskiej świętach ludowych 
od połowy lat 30-tych wysyłał brata i mnie do udziału w 
pochodach ludowców do kościoła w Radłowie a następnie 
na wiece i festyny w Woli Radłowskiej, w których 
uczestniczyła większość dzieci chłopskich. W sprawach 
politycznych i życiowych był lokalnym autorytetem i 
często sąsiedzi przychodzili do niego po różne porady. Był 
człowiekiem wyjątkowo sprawiedliwym, uczynnym i 
zgodnym, nigdy nie słyszałem, aby z kimś się pokłócił.
Pod koniec lat 30-tych moja Mama Maria udając się z 
wieloma parafiankami do kościoła radłowskiego oglądać 
ceremonię ślubną katolika Józefa Kulpy (kuzyna żony 
swego brata Pawła Patulskiego) z córką radłowskiego Żyda 
Fabera, przeziębiła grypę, w wyniku czego zachorowała na 
nieuleczalną wówczas gruźlicę. Franciszek – oprócz 
prowadzenia gospodarstwa i opieki nad dziećmi – wiele 
czasu poświęcał na Jej leczenie u różnych okolicznych 
lekarzy. Cios spadł na rodzinę w 1940 roku, gdy Maria 
zmarła w wieku 42 lat. 
Dobiegał w tym czasie końca pierwszy rok okupacji 
niemieckiej. Franciszek skończył 63 lata i był już 

człowiekiem w zaawansowanym wieku znacznie 
podupadłym na zdrowiu. Nie załamał się jednak 
wewnętrznie, nas podtrzymywał na duchu, otoczył 
troskliwą opieką i zorganizował pracę – wszystkim według 
możliwości – w obejściu domowym i w pracach polowych 
na gospodarstwie. My, dzieci, staraliśmy się w tym ciężkim 
dla rodziny okresie wyręczać Tatę we wszystkich 
czynnościach, na które siły nam pozwalały. Ponieważ czasy 
okupacji były ciężkie, również pod względem zaopatrzenia, 
wiele wysiłku Ojciec poświęcał trosce o to, żebyśmy mieli 
w co się ubrać, żeby w domu był opał a ponadto 
dodatkowej opieki wymagała trójka nas młodszych, 
uczęszczających do szkoły. Nie utyskiwał i nie skarżył się 
na ciężki los, jaki był jego udziałem, ale my- dzieci 
wyczuwaliśmy i wiedzieli, jak ciężko razem z nami 
przeżywa utratę żony, naszej Mamy.
Mimo, że był człowiekiem starszym, Tato był dla nas w 
każdej potrzebie uczynnym, opiekuńczym i pomocnym, nie 
szczędził czasu ni wysiłku. Dbał o dobrą, serdeczną 
atmosferę w rodzinie i poczucie wspólnoty losu przez cały 
okres okupacji niemieckiej. W 1945 roku w chwili 
odzyskania przez Polskę niepodległości byliśmy wszyscy o 
5 lat starsi, a brat Antoni i ja uzyskaliśmy formalną 
pełnoletniość. Franciszek, po przemyśleniu sytuacji 
rodzinnej uznał, że czworo nas dzieci przyszłości swej na 
małej gospodarce nie może budować i bratu oraz mnie 
doradził urządzenie sobie życia poza wsią. Tak też się stało, 
a w domu razem z Nim pozostały córki. Ponieważ coraz 
bardziej opuszczało Go zdrowie i siły, prowadzenie 
gospodarki one wspólnie wzięły na siebie. Tato zmarł 
19.11.1950 roku w wieku 73 lat.
Urodził się Franciszek w czwartej ćwierci XIX wieku jako 
poddany cesarza Austro-Węgier, 30 lat po zniesieniu 
pańszczyzny. Był uczestnikiem I wojny światowej, przeżył 
okres niepodległej II Rzeczypospolitej, następnie II wojnę 
światową (okupację niemiecką) i 6 lat w Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej. Jedno życie, a tak bogato 
„urozmaicone” dziejami Polski i świata.
Dla nas – Jego dzieci pozostał w pamięci jako dobry 
Ojciec, człowiek mądry, uczynny, sprawiedliwy, uczciwy i 
otwarty na innych. 
Pozostało po Nim (i Marii) dość liczne potomstwo: 2 
synów i 2 córki; 6 wnuków i 4 wnuczki; 11 prawnuków i 
10 prawnuczek oraz 2 praprawnuków i 2 praprawnuczki – 
39 osób, w tym nieżyjący od 1988 roku syn Antoni. 
Ponadto nie żyją też mężowie córek: Marii – Jan Grynastyl 
i Teresy – Stanisław Rudziński.

     Stanisław Szczepanik, syn Marii i Franciszka

Górnikowisko
             Sierpniowy ślub Asi i Wojtka Żytkowiaków, na 
który z Ziemi Lubuskiej i dalekiej Irlandii zjechały do 
Tarnowa dzieci i wnuki Stanisława i Marii Górników, był 
doskonałą okazją do spotkania Klanu Górników w ich 
rodzinnym „gnieździe” w Radłowie. Główną inicjatorką i 
organizatorką „Górnikowiska” była Krysia Stemplewska- 
Wypasek, która do sztabu organizacyjnego włączyła swego 
wujka Stanisława Górnika.
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naszego kuzyna Piotra Stęplewskiego. Ponieważ Piotr nie 
mógł być z nami w Radłowie, wraz z siostrą Krystyną 
zawitali do nas na Ziemię Lubuską. Byli w Zielonej Górze, 
Słubicach, Lubieniu. Można powiedzieć, że Piotr wpadł do 
nas na kolację, ponieważ jego wizyta trwała dobę. Piotrze! 
Doceniamy i podziwiamy determinację!
A wszystko to poniekąd jest efektem i skutkiem 
ubiegłorocznego spotkania Rodu Patulskich w Radłowie. 
Uzmysłowiło ono nam, jak ważne jest utrzymywanie więzi 
rodzinnych; wyzwoliło potrzebę ich zacieśniania i 
pogłębiania. Bo przecież …„grunt to rodzinka”.
Krysi dziękujemy za gościnę.

Pozdrawiamy serdecznie tych, co przyjechali, tych co 
przyjechać chcieli, a nie mogli, i tych, co przyjechać mogli, 
a nie chcieli.

Anna Żytkowiak (z domu Górnik), córka Marii i Stanisława, 
Kostrzyn nad Odrą

Nasze rodzinne spotkania

„Rodzina, ach rodzina, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej 
nié ma samotnyś jak pies…” – śpiewali kiedyś Starsi 
Panowie.
To prawda, ale żeby wszyscy członkowie rodziny czuli się 
w niej szczęśliwi, trzeba zacieśniać więzy rodzinne i 
pielęgnować wzajemne uczucia. Tak było w naszej rodzinie 
w Radłowie. Gdy nasza czwórka rodzeństwa wyfrunęła z 
domu rodzinnego i założyła własne, często odwiedzaliśmy 
Rodziców wraz z naszymi współmałżonkami i dziećmi.
Spotkania w domu rodzinnym były bardzo radosne. Często 
dzieci zostawały na dłużej, żeby Dziadkowie mogli 
nacieszyć się wnukami, a dzieci poznały się wzajemnie i 
nawiązały przyjaźnie. Gdy dzieci dorastały, same 
przyjeżdżały do Dziadków. Spotkaniem w szerokim gronie 
     

naszej czwórki były złote gody naszych Rodziców w 1974 
r. Wyjazdy do Radłowa trwały do1980 r. Potem, gdy 
Rodzice zamieszkali w Bielsku Białej, tam odbywały się 
spotkania. Były także i smutne okazje. W 1983 r. 
pojechaliśmy na pogrzeb wujka Władka Patulskiego do 
Złotoryi. Spotkałam tam kuzynów, których nie widziałam 
od lat. Kolejne spotkanie z kuzynami było w 1988 r. na 
pogrzebie naszego Tatusia Pawła w Bielsku, a potem w 
1991 r. na pogrzebie Mamusi Anny. Wdzięczni byliśmy 
naszej rodzinie, że tak licznie wspomogła nas w trudnych 
chwilach. Osieroceni postanowiliśmy trzymać się razem i 
kontynuować nasze spotkania.
Kolejne takie, zwane zjazdem rodzinnym odbyło się u 
mnie, w Lubartowie, w 1992 r. Wtedy mieliśmy kamerę i 
     

             Nie ukrywam, że ze wzruszeniem patrzyliśmy na 
spotkanie naszych seniorów, rodzeństwa Marii, Józefa i 
Stanisława Górników. Dorosłe już wnuki Stanisława, Piotr i 
Filip Górnikowie, po raz pierwszy odwiedzili rodzinną 
wieś dziadka, poznali jej okolice, a ich przewodniczkami 
były wielce urodziwe Tarnowianki, wnuczki Józefa 
Górnika, Kasia i Agnieszka Jarmuła.
Ponieważ gospodyni załatwiła nam piękną pogodę, rodzina
poznawała się i integrowała w przydomowym ogrodzie. 
Zupa gulaszowa, dania z grilla, i nieziemsko dobre placki 
drożdżowe były podstawą menu. A i dobrych trunków nie 
zabrakło.
Odwiedzili nas tam: organizator ubiegłorocznego zjazdu 
Rodu Patulskich Antoni Patulski i jego siostra Marysia 
Patulska-Hajduk. Marysiu! Do dziś śni mi się smak mleka, 
masła, twarogu i maślanki, którymi nas raczyłaś! (razem z 
siostrą Ewą zostałyśmy w Radłowie na kilka dni). Były 
wspomnienia, rodzinne anegdoty, śpiewy, tańce. I, co chyba 
najważniejsze, była chęć do zacieśniania rodzinnych więzi 
również przez najmłodsze pokolenie naszego klanu.
Na fotografiach pokazujemy zdjęcie rodzinne uczestników 
spotkania, widok rodziny przy stołach w ogrodzie, a także 
braci-seniorów, Józefa i Stanisława, zajętych 
wspomnieniami.
Niejako przedłużeniem „Górnikowiska” był przyjazd 
tydzień później ze Stanów Zjednoczonych do Polski nasze- 
go kuzyna Piotra Stęplewskiego. Ponieważ Piotr nie   
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z mojej rodziny. Wystarczyło krzeseł i ławekdla wszy- 
stkich. Rozmowom nie było końca. Wreszcie wspólny 
obiad przy pięciu stołach. Donoszenie i podawanie potraw 
poszło sprawnie, młodzież chętnie pomagała. Ponieważ 
spotkanie nasze było połączone ze świętowaniem okrągłej 
rocznicy urodzin siostry Halinki, zaczęło się od 
przemówień, życzeń, wierszy i toastów. Biesiada trwała 
kilka godzin.

Przemówienia ku czci Jubilatki.

Obiad w plenerze.

Po obiedzie Antek Patulski z Brzeska, który zaszczycił nas 
swoją obecnością, zaczął grać na akordeonie stare przeboje. 
Trudno było usiedzieć na miejscu i wiele par ruszyło do 
tańca – na trawie. Zabawa była wyśmienita, trwała do 
późnego wieczora. Niektórzy, niestety, musieli wcześniej 
wyjechać; Miłek Hetnał z rodziną jechali nad morze, potem 
brat Władek z synem Andrzejem i synową Agnieszką 
odjechali do Warszawy. Zabawa trwała nadal. Gdy zrobiło 
się ciemno, zainstalowaliśmy oświetlenie. Przy akompa- 
niamencie akordeonu Antka i gitarze mojego wnuka 
Marcina, śpiewaliśmy piosenki prawie do północy.

Śpiewające rodzeństwo Patulskich.

cała uroczystość utrwalona została na taśmie. Spotkanie to 
połączone było ze Mszą Św. w intencji naszych Rodziców. 
Obecna na nim była też kuzynka z rodziny Kulpów i 
Pękalów – Beata Gill z USA i jej dwaj mali synowie.
W następnym roku spotkaliśmy się na działce u brata 
Władka pod Warszawą. Były wiersze, śpiewy, było bardzo 
wesoło. Wspomnę tutaj, że nasza rodzina jest dosyć 
muzykalna i rozśpiewana. Przy każdej okazji 
przypominamy sobie stare piosenki śpiewane w domu 
rodzinnym, przeboje z dawnych lat.W 1994r.odbyły się w 
Bielsku dwa śluby synów siostry Halinki Hetnał: Marek 
żenił się z Agnieszką, a Miłek z Magdaleną. Znowu 
spotkania i okazja do zabawy, a także śpiewania.
Do Radłowa przez dłuższy czas nie jeździłam, było to dla 
mnie zbyt bolesne, gdyż nasz dom w paski na Podlesiu 
poszedł w obce ręce, a później został rozebrany. Gdy 
odważyłam się tam pojechać w 1998 r. stała tylko stodoła, 
studnia i brama. W miejscu naszego ogrodu stał nowy, 
piętrowy dom.
Dopiero w 2003 r. umówiliśmy się na spotkanie w 
Radłowie, najpierw odwiedziliśmy groby naszych bliskich 
a potem Podlesie. Odpoczynek, grill pod cegielnią na 
naszym byłym polu na Moczydłach. Wstąpiliśmy na Wolę 
do kuzynek: Teresy i Marii Szczepanikównych, następnie 
odwiedziliśmy Ciocię Zosię Kopaczową. Moje siostry z 
Bielska z rodzinami wróciły do domu, a ja z córką Jadzią, 
synem Konradem i synową Teresą przez Wał-Rudę 
wstąpiliśmy do błogosławionej Karolinki i wróciliśmy do 
siebie – do Lublina i Lubartowa.
W 2004 roku odbył się zjazd naszej rodziny w Radłowie. 
Pomógł nam go zorganizować nad zalewem Antek Patulski 
z Brzeska. Spotkała się tam nasza czwórka rodzeństwa z 
rodzinami. Antek przyszedł na spotkanie z siostrą Ireną. 
Wtedy to chyba zrodził się pomysł zjazdu całego rodu 
Patulskich.
Wreszcie w 2006 roku, 24 czerwca, odbył się pamiętny 
zjazd Wola Radłowska – Radłów w Domu Strażaka na 
Woli. Poczuliśmy się wtedy wielką rodziną, potomkami 
naszych Dziadków Marii i Marcina Patulskich. Od tego 
czasu więzy naszej wielkiej rodziny zacieśniają się.
Promotorem tego przedsięwzięcia był właśnie Antoni 
Patulski z Brzeska i jego rodzina. Dzięki niemu też zaczęła 
ukazywać się Gazetka Rodzinna, która dochodzi do całej 
rodziny w Polsce i za granicą. Aby to dzieło trwało i 
rozwijało się, potrzebny jest wysiłek wielu ludzi. W celu 
podtrzymywania atmosfery rodzinnej, postanowiliśmy 
spotkać się w następnym roku, w mniejszym gronie, znowu
w Lubartowie, gdzie 15 lat temu odbył się pierwszy zjazd 
naszej rodziny po śmierci Rodziców.
Datę wyznaczyliśmy na 18 sierpnia 2007 r. Cała rodzina tak 
ułożyła swoje plany wakacyjne, aby w tym czasie móc się 
spotkać. Początkowo obawiałam się, czy dam radę 
wszystko dobrze zorganizować i czy pogoda dopisze. 
Niepotrzebnie się martwiłam. Siostra Kazia z córką Basią i 
wnukiem Krzysiem przyjechali wcześniej. Potem dojechała 
druga siostra Halinka z mężem Antkiem. Wszyscy razem, 
wraz z moimi córkami Jadzią i Elą oraz zięciami Antkiem i 
Zdziśkiem wzięliśmy się do pracy. Pogoda jeszcze w nocy 
była niepewna, ale w ciągu dnia pięknie się wypogodziło. 
Kuchnie pracowały pełną parą, stoły zostały rozstawione 
dzień wcześniej. Prócz przyjezdnych, sporo było miejscowych,   
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Tylko w uszach brzmiały jeszcze słowa i melodie, przed 
oczami pojawiały się obrazy wszystkich gości.Zrobiono 
dużo zdjęć, filmowano spotkanie kamerą, ale nikomu nie 
przyszło do głowy zrobić wspólnego zdjęcia wszystkich 
uczestników zjazdu, a było nas 40 osób. Najmłodszy uczest-
nik liczył 3 miesiące, a najstarszy? – no cóż, wtedy wszyscy 
czuliśmy się młodzi.
Już po spotkaniu w mojej głowie ułożyły się słowa piosenki, 
śpiewanej na melodię „Hej sokoły”. Można ją będzie zaśpie-
wać na kolejnych zjazdach:

„Hymn o ziemi radłowskiej”

Hej ty ziemio, ty radłowska, tyś rodzinna nasza swojska,
Ciebie w sercach naszych mamy, póki życia pamiętamy.

Ref:    Hej hej hej rodzina, mocna, gdy się razem trzyma
        Jeden z drugim stoją murem i śpiewają zgodnym chórem.
     Hej hej hej rodzina, mocna, gdy się razem trzyma
  Jeden z drugim stoją murem i śpiewają: jest okej!

Hej ta ziemia nasza miła, co nam żywicielką była,
Dzisiaj każdy w innej stronie, dniem i nocą tęskni do niej.

Gdy spotkanie rozpoczniemy, to szampana wypijemy,
Za te czasy, za tę ziemię, za radłowskie nasze plemię.

Teraz czekamy na drugi zjazd całego rodu Patulskich; mam 
nadzieje, że nastąpi to niedługo.

                                 Janina Pylak, córka Pawła Patulskiego

Tylko 10%
Jak zapewne wszyscy pamiętamy, w październiku odbyły się 
w Polsce wybory parlamentarne. Ktoś może powiedzieć, że 
w gazecie rodzinnej nie powinno pisać się o polityce. 
Nieprawda! Polityka dotyka nas wszystkich każdego dnia, 
większość decyzji politycznych, tych wysokiego szczebla, 
często dla nas zupełnie abstrakcyjnych, ma przełożenie na 
nasze życie codzienne. Paradoksalnie – będąc z rodziną na 
emigracji, widzę to jakby wyraźniej, niż kiedy mieszkałem w 
Polsce.
Każdy, kto chce poważnie rozmawiać na jakikolwiek temat, 
niechybnie otrze się w którymś momencie o politykę. Nie 
mam zamiaru zdradzać w tym miejscu swoich sympatii i 
antypatii politycznych, ale chciałbym się podzielić z Wami, 
czego oczekuję od każdego nowego rządu i parlamentu. 
Nazwę to "życzeniem10%". Nie chcę, aby każdy następny 
rząd zmieniał coś "diametralnie", "robił rewolucję", "zmie-
niał kierunek", "zawracał z obranej przez poprzedników 
drogi". Chcę, aby choć raz nowo wybrany decydent powie-
dział, że postara się zrobić wszystko, co było słuszne u po- 
przedników o jakieś 10% lepiej, a wszystko co mu się nie 
podobało, zmienić na lepsze o te same10%, albo też zmniej-
szyć negatywne skutki działań poprzedników o taką samą część.
Tylko tyle ?!? zakrzykną niektórzy, a ja odpowiem: AŻ TYLE!
Proszę, zastanówcie się, to nie jest mało... A dlaczego nie 
więcej? A dlatego, że poprawiając coś o trochę, o ociupinkę,   

ogromnie zmniejszamy ryzyko porażki, zmniejszamy też 
oczywiście szansę na spektakularny sukces, ale osobiście 
wyżej cenię bezpieczeństwo ewolucji nad ślepym walcem 
rewolucji (mimo górnolotnych słów może to dotyczyć 
rzeczy naprawdę trywialnych).
Oczywiście wiele spraw jest definitywnych, nie można być 
w 10% za lub przeciw karze śmierci, a przesuwanie stadionu 
o 10% w prawo lub w lewo pewnie nie jest najmądrzejsze, 
ale do wielu spraw w życiu codziennym można to zastoso-
wać. Każdy z nas pewnie nie raz zawiódł się sam na sobie, 
wyznaczając sobie np. w noworocznym postanowieniu 
wygórowane cele, obietnice lub życzenia. Często są one 
niemożliwe do spełnienia i kiedy dociera to do nas, tracimy-
zupełnie dobrą wolę i nasze postanowienie diabli biorą w 
100%. A moglibyśmy spróbować małymi kroczkami, 
obiecać sobie 10% poprawę, jak się uda, to łatwo podnieść 
poprzeczkę o następne 10%, a ewentualna porażka nie jest 
tak dotkliwa; możliwe, że nie zniechęci nas zupełnie do 
następnych prób.
Zbliżają się Święta, chciałbym (pewnie każdy chce), aby 
życzenia, które złożę Wam wszystkim się spełniły, więc 
postanowiłem zastosować tę zasadę 10%, aby je urealnić. 
Życzę z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
oraz z okazji Nowego Roku Wam wszystkim, żebyście byli
o 10% zdrowsi, o 10% szczęśliwsi, o 10% bogatsi. Przekazu-   

Wspólna zabawa przy akordeonie.

Nocne śpiewanie.

Następnego dnia rano Halinka z Antkiem wyruszyli nad 
Bałtyk. Reszta rodziny po wspólnej Mszy Św. wróciła do 
stołu na obiad, jeszcze trwały rozmowy, wspomnienia i 
plany na następny zjazd.. Po południu opuścił nas Antek 
Patulski z Brzeska. Kazia z Basią odjechały do Bielska w 
poniedziałek. Wtedy zrobiło się całkiem cicho, pusto i smutno.  
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Komu najtrudniej wybaczyć?

Wspomnienia o Tadeuszu Stelmach 
synu Józefa i Anny z domu Patulska. 

„Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa – przekażcie 
sobie znak pokoju, przekażcie sobie znak”

Chyba żadne urazy między ludźmi nie są tak trwałe i tak 
bolesne, jak te rodzinne. Zazdrość o faworyzowane 
rodzeństwo, brak spełnienia rodzicielskich oczekiwań przez 
dzieci, kilka słów wypowiedzianych w gniewie i zbyt 
szybko – to, czego zaznajemy od najbliższych, boli nas 
bardziej, niż od obcych.

Ile jest takich historii w naszych rodzinach? Ktoś kogoś 
skrzywdził chcący lub niechcący wiele lat temu i do dziś 
się do siebie nie odzywają. Ktoś o kimś zapomniał, ktoś ma 
do kogoś żal, ale  nigdy mu nie powiedział, ktoś czuje się 
skrzywdzony. Matka jeszcze na łożu śmierci ma pretensje 
do córki, o to, że ta bez  ślubu zaszłą w ciążę.  Ojciec nie 
rozumie dlaczego syn wybrał inną drogę życiową, niż mu 
doradzał i odczuwa to jako policzek, wypomina mu przy 
każdej okazji. Brat pokłócił się z bratem o spadek i nie 
odzywają się do siebie od lat. Narastają wzajemne pretensje, 
zalega na nich gruba warstwa kurzu, czasem już nawet nie 
pamiętamy, dlaczego kogoś nie lubimy i o co mamy pretensje.

A może czasem ktoś bezskutecznie zabiega o pojednanie,    

prosi o przebaczenie, chce porozumienia, dawno odpokutował 
już swe przewiny?  Nic tak nie boli jak poczucie niespra- 
wiedliwego traktowania ze strony kogoś, komu ufaliśmy. 
Czasem wystarczy porozmawiać. Usiąść razem, spojrzeć w 
oczy, wyjaśnić swe motywy, uzewnętrznić swe odczucia, 
otworzyć swe serce. Czasem trzeba ciężkiej pracy, by 
odbudować spalone mosty. Czasem trzeba czasu, by rany 
się zabliźniły. Ale jak dużo go trzeba?

Idą Święta Bożego Narodzenia. Mniejsza o to, czy ktoś jest 
pewien ich wyższości nad Świętami Wielkanocy,  czy też ze 
swadą dowodzi, że jest wprost przeciwnie. Na pewno są to 
Święta najbardziej rodzinne.  Na pewno są to Święta bardzo 
ważne dla każdego chrześcijanina. „Jako i my odpuszcza- 
my naszym winowajcom” – te słowa Modlitwy Pańskiej być 
może straciły swe znaczenie, gdy wypowiadamy je, być 
może bezrefleksyjnie, w codziennym pacierzu. Warto jednak 
przypomnieć sobie ich wagę w ostatnich dniach Adwentu, 
by  w trakcie tych wielkich i świętych dni nie brzmiały w naszych 
ustach jak dowód naszej obłudy, jak gorzki wyrzut sumienia.

W końcu przecież urazy rodzinne bolą bardziej, bo chodzi o 
osoby bliskie, te które są lub były dla nas ważne, bo wciąż 
kochamy... 

     Trudno pisać wspo- 
mnienia o kimś kogo tak 
właściwie znamy osobiście, 
ale ta znajomość sprowadza 
sie do kilku fragmentary- 
cznych spotakań, których 
czas zatarł ślad w mojej 
pamieci. Wspomnienia o Ta- 
deuszu opieram na dwóch 

pastwisku w Radłowie gdzie nam przypadł udział 
w obowiązku pilnowania bydła domowego, czyli 
mówiąc prościej byliśmy pasterzami. Jest pełnia 
lata czas żniw,  wokół słychać dżwięczny głos 
ostrzenia kos. Pochylone postacie kobiet odbie- 
rają pokosy jak w powieści " Chłopi" Reymonta. 
W taki to czas wspólnie z Tadeuszem przebywam 
na pastwisku. W pewnym momencie krowy 
pilnowane przez Tadeusza weszły w tzw. szkodę 
jak wtedy mówiono, czyli zaczęły pałaszować cudze 
zboże. Zdenerwowany Tadeusz biegnie rzucając 
w ich kierunku kamieniem, który po przepędzniu
krów bierze w ręce podrzucając go do góry i nie- 
spodziewanie zadaje mi dziwne pytanie: "Tosiek 
zabić cię?” Ja oczywiście odpowiadam zdecydo- 
wanie "nie" sądząc że głupi żart, ale Tadeusz z całej    

niestety nieodłączna część naszego życia, więc życzę wszy--
stkim czegoś realnego, czegoś, co się może spełnić, co jest 
na wyciągnięcie ręki, czegoś co jest tylko 10% stąd.

Adam Górnik, syn Lecha, wnuk Stanisława, prawnuk Kata-
rzyny i Jana Górników

ję oczywiście te wszystkie życzenia w imieniu nie tylko 
własnym ale także mojej rodziny. Niech nikt się nie obraża, 
że nie życzę mu miliona w środę albo w sobotę, bezgranicz-
nego szczęścia, ani końskiego zdrowia (koniarze twierdzą, 
że to porównanie nie jest zbyt fortunne). Nie życzę tego 
wszystkiego, bo spełnienie tych życzeń nie jest zbyt realne, 
nie możemy być wszyscy bogaci, nieszczęścia i choroby to 

spotkaniach jakie w życiu pozostały mi w pamięci 
oraz na informacjach uzyskanych od kuzynów 
którzy bliżej znali Tadeusza. Gdy sięgam pamięcią 
wstecz pierwsze spotkanie moje z Tadeuszem było 
niecodzienne gdyż wyryło w mej pamięci trwały 
ślad, ale nie tylko w pamięci. Jest rok 1952/53 
mam 6-7 lat a Tadeusz 16 lub 17 lat. Jesteśmy na 

Tadeusz Stelmach
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Porady 
i pomoc w rodzinie 
    Redaguje Antoni Patulski

Moi kochani
        Kiedy zacząłem prowadzić ten 
dział nie przypuszczałem że przyjdzie 
mi się zetknąć z wyzwaniem przekra-
czającym moją wyobrażnię i możli-
wość opisania tego, czego odczuwam 
po przeczytaniu listu rodziców Kasi i 
obejrzeniu filmu o niej. Aby zrozmieć 
takie cierpienie jakie dotknęło rodzinę 
Misaczków, a zwłaszcza Kasię to trzeba 

samemu to przeżyć, czego z głębi serca nikomu nie życzę i 
proszę zawsze Boga aby nikt tego doświadczać nie musiał.
     Nigdy chyba nie poznamy tajemnicy cierpienia i jego 
sensu a raczej bezsensu w życiu człowieka. Dlaczego Bóg 
dopuszcza cierpienia tak w wymiarze ludzkości jak wojny,           
kataklizmy itp oraz w wymiarze pojedynczego człowieka. 
Jesteśmy raczej skazani na domysły, a każde próby zrozu-
mienia prowadzą do nikąd. Nie potrafię nic więcej napisać
prócz postawienia pytania, które też z pewnością zadają 
sobie rodzice Kasi. Boże dlaczego, dlaczego?.... 

siły rzuca trzymanym kamieniem z odległości 
paru metrów trafiając mnie w głowe. Co było po- 
tem niewiele pamiętam. Ślad uderzenia pozostał 
mi do dziś w postaci szramy po klamrowaniu.
      Drugie i ostatnie spotkanie moje z Tadeuszem 
odbyło się w 2006 r w czerwcu tuż przed naszym 
rodzinnym zjazdem, czyli rok przed Jego śmiercią. 
Przegadaliśmy parę godzin. Tadeusz z początku 
nieufny stopniowo zaczyna opowiadać o swoim 
życiu o życiu rodziców. 
Spotkanie miało miejsce w domu o którym wspo- 
mina, że dom ten stał wcześniej w Woli Radłowskiej 
i był własnością babci Marii Patulskiej-Duda.
W ramach prezentu czyli wiana został podarowany 
przez babcie młodym rodzicom Tadeusza i po 
rozebraniu i przewiezieniu na tzw. Dębnik w 
Radłowie ponownie stanął, gdzie przez wszystkie 
lata mieszkał w nim Tadeusz z rodzeństwem i ro- 
dzicami, a po ich śmierci samotnie wraz z kilkoma 
kotami, które miały swoje imiona. Prócz tego był 
pies przywiązany na łańcuchu do starej budy. 
Tadeusz w moim odczuciu był człowiekiem 
cokolwiek dziwnym. Kochał wolność, nie założył 
rodziny. Rodziną dla niego był w  szczególności 
pobliski las radłowski /nigdyś puszcza? Las ten 
był Jego drugim domem, gdzie spędzał czas łowiąc 
ryby i zbierając grzyby. Przez lata, oprócz dory- 
wczych prac budowlanych był to Jego podsta- 
wowy dochód. Wolność którą wybrał Tadeusz nie 
zawsze była właściwie przez niego wykorzstywana,
nierzadko raniąc najbliższych. Niech dobry Bóg 
wybaczy mu te chwile w których pobłądził w życiu. 
Tadeusz ur. się w 1936 r. w Radłowie. Ukończył 
szkołe podstawowa po której zaliczył kilkuletni         

epizod pracując w organizacji młodzieżowej “Służba 
Polsce w Jaworznie”. Po powrocie podjął pracę w 
Zakładach Azotowych, w których pracował kilka 
lat. Następne lata Tadeusza to las, samotność i życie 
bez większych planów. Po prostu żył tym co 
przyniósł dzień. Na swój sposób był człowiekiem 
szczęśliwym nieprzywiązująceym większego 
zainteresowania dobrami doczesnymi. Nie martwił 
się co przyniesie jutrzejszy dzień. Gdy w czasie 
ostatniego spotkania proponowałem mu wyre- 
montować bardzo ubogie, zaniedbane mieszkanie 
odmówił twierdząc, że naprawdę się dobrze w nim 
czuje. Rodzina mieszkająca niedaleko, (siostrzenice) 
pomagała Tadeuszowi gdy zaczął niedomagać na 
zdrowiu. Tak przeżywszy 71 lat zmarł w dniu                                              
został pochowany na cmentarzu w Radłowie. 
Procz rodziny, sąsiadów, znajomych, żegnających 
Tadeusza, żeganał Go również piękny, choć smutny 
głos trąbki granej melodii "śpij kolego w ciemnym 
grobie niech się las radłowski przyśni Tobie". I to 
byłoby wszystko o ostatnim takim czło- wieku lasu 
radłowskiego. Pewno ptaki z pobliskiego lasu 
często Go będą odwiedzać, bo był jednym z nich, 
wolnym jak ptak. Wieczne odpoczywanie... 

                 Wspomnienie napisał Antoni z Brzeska 

P.S. Krystyna i Jerzy Żurawscy z Radkowa wyra- 
żają serdeczne podziękownie wszystkim, którzy 
towarzyszyli zmarłemu Tadeuszowi w ostatniej 
drodze życia. Dziękują również wszystkim za 
złożone kondolencje i zamówione msze św. w in- 
tencji zmarłego śp. Tadeusza.  
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Drodzy krewni i przyjaciele

dały niewielkie efekty, oprócz rozluźnienia mięśni i tym samym pokonania trwałych przykurczy ścięgien. Kasia nadal nie mogła 
siadać, stawać na nóżkach, chwytać i obejmować rączkami ukochanych zabawek ani też nie mogła wypowiedzieć pierwszych 
słów mama, tata, baba, na które tak bardzo czekaliśmy wszyscy. Jej smutne oczy  wyrażały tylko głęboki ból, żal i cierpienie, że 
tak została skrzywdzona przez los.    W 1989 rozpoczęliśmy terapię metoda Glena Domana z Instytutu Rehabilitacji w Filadelfii. 
Były to pateringii czyli uczenie mózgu prawidłowych ruchów pełzania.Po każdym pateringu, a było ich 12 w ciągu dnia po 5 
minut, Kasia musiała pokonać, pełzając z wielkim wysiłkiem wyznaczoną trasę. Zaczynała od 2 metrów, a po 4 latach osiągnęła 
już odległość 80-100m dziennie.Codziennie uczyłam ją czytania,  liczenia i poznawania środowiska poprzez pokazywanie 
rysowanych i podpisywanych prze zemnie obrazków oraz otaczających nas konkretnych przedmiotów. Kasia ciekawa była 
wiedzy, chętnie uczyła się wszystkiego toteż umysłowo rozwijała się dobrze i robiła duże postępy w nauce.  Z łatwością też opano-
wała podstawy języka angielskiego. W roku  1992 wyjechałyśmy do Instytutu Rehabilitacyjnego w Filadelfii. Tam zrobiono jej   
testy sprawnościowe i umysłowe. Lekarze potwierdzili diagnozę. Ustalili dla niej indywidualny program rehabilitacyjny i dalszą 
konsekwentną pracę, która choć w małym zakresie może ją usprawnić.Nie wróciliśmy już do Polski.  Lekarze w Polsce rozkładali 
ręce i powtarzali nam   niestety ten straszny wyrok skazanie Kasi na wózek inwalidzki do końca jej życia.  Ponieważ ojciec Kasi 
w poszukiwaniu funduszy na jej leczenie wyjechał  wcześniej do USA,  postanowiliśmy tam razem szukać pomocy dla naszego 
dziecka.W Chicago Kasia rozpoczęła dalszą edukację. Ukończyła szkołę podstawową i licealną według opracowanego przez 
pedagogów  indywidualnego toku nauczania.Otrzymała wózek inwalidzki, osobisty komputer, za pomocą którego może wyrazić 
swoje myśli i możemy się zrozumieć, sprzęt rehabilitacyjny (pionizator oraz urządzenie do podnoszenia Kasi z łóżka i sadzania 
na wózek).Podczas wszystkich lat nauki prowadzona była rehabilitacja w szkole i w domu.Niestety niewiele osiągnęła pod wzglę-
dem ruchowym.W wieku 14 lat Kasia ważyła zaledwie 30 kg i była wychudzonym, chorowitym dzieckiem. Dziecko gasło nam z 
każdym dniem, a lekarze byli bezradni. Pojawiło się zagrożenie jej życia.Wszędzie szukaliśmy pomocy. Wreszcie po zrobieniu 
odpowiednich badań i testów okazało się, że również,  mięśnie przełyku  nie pracują prawidłowo. W 1999 Kasia poddana została 
zabiegowi operacyjnemu w celu zamontowania rurki pokarmowej, bezpośrednio do żołądka aby ominąć porażone mięśnie 
przełyku.W obecnej chwili Kasia ma 22 lata, jest dobrze zbudowana ważącą 70 kg dziewczyną.Od 2004 roku Katarzyna przeby-
wa tylko w domu. Intensywnie ćwiczy po 4 godzimy dziennie z osobą wykwalifikowaną Teresą Murawską.Jej rozluźnione ścięgna 
nie stawiają oporu, może przez krótką chwilę samodzielnie posiedzieć po turecku podpierając się rękoma.Wykonuje na leżąco w 
miarę prawidłowo naprzemienne ruchy nogami.Ćwicząc na pionizatorze może poczuć ciężar swojego ciała.Jest pod kontrolą 
neurologa, gdyż dokucza jej znowu  wzmożone napięcie mięśniowe całego ciał, zażywa bardzo dużo lekarstw rozluźniających, 
które przynoszą choć na chwilę ulgę w bólu. Dowiedzieliśmy się o życiowej szansie dla Kasi. W Bydgoszczy w Wojskowym Szpita-
lu Neurologicznym prof. Marek Harat instaluje do czaszki stymulator zasilany przez baterie wszczepione pod skórę w okolicach 
klatki piersiowej.Dzięki temu urządzeniu ustępują niekontrolowane ruchy oraz spastyczne napięcia mięśniowe. Kasia kwalifikuje 
się w 100%. Koszt operacji wynosi  około 100.000 zł. Kasia cierpi fizycznie i psychicznie, bo jest świadoma swojego kalectwa, a 
my  z mężem toczymy heroiczną walkę o jej zdrowie i życie. Mamy wielką nadzieję i  głęboką wiarę w Boga, że pozwoli spełnić 
największe naszego  dziecka i nasze marzenia i życzenia - odzyskania zdrowia. Stać się to może również dzięki Wam Kochani, 
dzięki Waszej wrażliwości i  pomocy dla  pokrzywdzonej przez los Kasi. Bo przecież wszyscy chcą być zdrowi i szczęśliwi, wszyscy 
mamy do tego największe prawo w życiu. Chcemy, dzięki wszystkim życzliwym ludziom , uruchomić falę ciepła oraz energię, 
która pozwoli sięgnąć głębiej i sprawić, by się tak stało, żeby Kasia poczuła ogień istnienia, będąc choć na tyle sprawną osobą, 
by w przyszłości, gdy my rodzice będziemy już za horyzontem życia, mogła sama usiąść do stołu i  sięgnąć rękoma po jedzenie, 
żeby cieszyć się życiem i nie umrzeć  z głodu. 
Całą swoją energię skupiliśmy na naszym chorym dziecku. Wszystkimi siłami próbujemy jej pomóc, żyjemy dla niej i toczymy 
walkę z jej chorobą, dodając jej wiary i nadziei, że przyjdzie taki dzień , iż będzie również pełnosprawna jak inni jej rówieśnicy.  
                                                                                                                            
                                                                                                                                    Jadwiga i Zenon Misaczkowie  - rodzice Kasi 

Kasia urodziła się w bardzo ciężkim stanie, nie oddychała, tylko serduszko mocno biło, bo 
bardzo chciało żyć.  Natychmiastowa i długa reanimacja lekarzy w szpitalu, przywróciła jej 
oddech. Szybko jednak okazało się, że to 10-cio minutowe niedotlenienie mózgu spowodowało 
tragiczne w skutkach spustoszenie w całym organizmie dziecka.  Kasia rozwijała się fizycznie 
i psychicznie  w miarę prawidłowo, natomiast motoryka  zatrzymała się na poziomie trzeciego 
miesiąca życia.Neurolog postawił diagnozę, która zabrzmiało jak wyrok- dziecięce porażenie 
mózgowe. Nie potrafię opisać, bo żadne słowa nie wyrażą naszej rozpaczy i przerażenia jakie 
ogarnia rodziców słysząc od lekarzy, że nie może dziecku pomóc, że jego życie sprowadza się 
do biernego patrzenia z wózka na  wszystko to, co się w koło niego dzieje. Nie mogliśmy się z 
tym pogodzić. Szukaliśmy pomocy również u bioterapeutów w różnych ośrodkach medycznych, 
ale efektów żadnych nie było. Kasia wymagała całkowitej opieki i rehabilitacji. Zrezygnowa-
łam więc z pracy zawodowej, by móc temu podołać.  .Miesięczny pobyt w Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie w 1986 potwierdził rozpoznanie tej strasznej choroby tj.: - czterokończy-
nowy niedowład - spastyczność mięśni - niekontrolowane ruchy kończyn - trudności w przeły-
kaniu każdej ilości pokarmu.Trzy lata mozolnej i ciężkiej pracy dziecka, naszej i rehabilitan tów
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nam wiarę i siłę w realizację tego dzieła. Wierzę głęboko, że 
nam się uda pomóc Kasi. 
     W najbliższym czasie gdyby nam się udało zarejestrować 
nasze Stowarzyszenie to może moglibymy mając osobowość 
prawną występować jako Stowarzyszenie o pomoc. Ale o 
tym gdy nastąpi ten moment poinformujemy oddzielnie. 
Teraż należałoby powołać te komitety aby zsynchronizować 
działania nawzajem  informując się doświadczeniem. Będzie 
dobrze wierzcie!. To tyle na ten temat. Będziemy w 
przyszłym wydaniu obszernie informować co się udało nam 
pomóc nie pominiemy nikogo kto się włączył w to wspólne 
dzieło . To będzie taki    pierwszy egzamin jako rodzina,  na 
ile jesteśmy silni razem. Mam nadzieję że go zdamy celują-
co!.

    Chciałbym na koniec napisać na temat wyników ankiety,k-
tóra w poprzednim wydaniu dotarła do Was. Odzew był taki 
sobie  średni jak wybory do Sejmu w Polsce .     
     Cieszę się że ankieta nie pozostala bez echa. Dziekuję 
Wam. 

1. Wszyscy co odpowiedzieli są zainteresowani nawiąza-
niem kontaktów w różnych formach listownie , telefonicznie 
, elektronicznie itp.
    
2. Zdecydowana większość zaprasza do odwiedzin krewnia-
ków  u siebie w miejscu zamieszkania.
   
3. Wszyscy biorący udział w ankiecie są w stanie udzielić 
porady w różnych dziedzinach wiedzy.

 4. Nikt praktycznie nie wymaga pomocy tej tzw materialnej 
- można powiedzieć że rodzina ma się dobrze z czego należy 
się cieszyć.

5. Każdy z biorących udział w ankiecie deklarował chęć 
pomocy w różnej formie od finansowej,   poprzez rzeczową 
oraz duchową.

6. Wszyscy deklarowali chęć aby utworzyć stowarzyszenie 
rodziny ,kontynuować wydawanie gazetki, organizować 
zjazdy rodzinne w większości na Woli Radłowskiej, choć też 
były głosy aby każdorazowa wybierać miejsca.
   
7. Również zyskała poparcie idea abyśmy jako rodzina tu w 
kraju zaprosili kogoś z rodziny z USA

8 . Natomiast co ile lat winniśmy się spotykać to przeważały 
głosy aby to było co 2 lub 3 lata. 

        To tyle co do ankiety w następnym wydaniu będą podane 
bardziej wymierne dane co do praktycznego wykorzystania 
naszej ankiety w życiu rodziny.

 Odnośnie następnego zjazdu mam parę propozycji :

1. Każdy kolejny zjazd proponuję/ po zasięgnięciu opinii co 
niektorych członków rodziny/ aby organizatorami był dany 
ród lub 2 rody. Np. następny zjazd mógby zorganizować ród
Górników lub razem z rodem Szczepaników . Organizatorzy 
winni wybrać: miejsce, czas, opracować program zjazdu           

     Moi kochani nie wiem jakimi słowami mam wszystkich 
czytających nasze czasopismo prosić w imieniu rodziców 
Kasi i własnym oto aby się włączyć w pomoc w celu umożli-
wienia przeprowadzenia opercji Kasi. Koszt 100 tyś. złotych 
przekracza możliwości każdej rodziny a tym bardziej rodzi-
ców Kasi,którzy od 22 lat zmagają się z losem. Niech za całą 
moją prośbę o pomoc dla Kasi zamknę w słowach Jezusa 
Chrystusa zawarte w Ewangelii " cokolwiek uczyniliście 
tym najmniejszym mnie uczyniliście"
Podejmując tak wielkie dzieło jakim jest pomoc dla Kasi 
choćby w częsciowym sfinansowaniu operacji należy 
działać metodycznie wg określonego planu,gdyż "pospolite 
ruszenie"  niewiele da. 
     Otóż proponuję kilka równoczesnych działań rozłożonych 
w czasie jednego roku. Jeden rok to jest okres czasu po 
którym wg.planów ma być przeprowadzona operacja Kasi w 
Bydgoszczy.
     Jakie to mogą być działania:
 1. Zacząć od siebie - przez rok ile kto może i kiedy może 
wplacać na specjalne konto utworzone w banku w Warsza-
wie specjanie na ten cel przez rodziców Kasi którego numer 
został podany w przesłanych przekazach już wypełniony-
ch,wystaczy wpisać deklarowaną kwotę.
2.Utwórzmy na terenie całego kraju i w USA 8 ośrodków 
pomocy w takich miejscowościach gdzie mieszka jakieś 
skupisko naszej rodziny wg.mnie  takie ośrodki mogłyby 
powstać:
 
I - szy ośrodek to  rejon Tarnów Radłów Brzesko i Karaków
II -gi ośrodek to  Bielsko Biała
III -ci ośrodek to Wrocław , Złotoria
IV -ty ośrodek Słubice,Kostrzyn,Zielona Góra
V-ty ośrodek to Warszawa,Łódż
VI -ty ośrodek to Bytom , Gliwice
VII- my ośrodek to Lublin,Lubartów
VIII -my ośrodek to USA rejon zamieszkały przez rodzinę 
Dudów naszej babci Marysi.

W tych ośrodkach winny powstać małe paroosobowe komi-
tety /3-5 osób/ inspirujące działania pomocy poprzez:

   1. Rozeznanie czy w danym rejonie kraju istnieją fundację 
mogące pomóc finansowo.
  2. Rozeznanie czy są firmy,które mogą wspomóc naszą 
akcję 
  3. Dotarcie do osób dobrej woli a zwłaszcza dobrze 
sytuowanych ale nie tylko do których  
       moglibyśmy się zwrócić o pomoc.
  4. Poprzez osobiste znajomości docierać do kolegów w 
pracy szkole sąsiadów itp może ktoś z  młodego pokolenia w 
szkole by coś zorganizował.
   5. Wprowadzić taki zwyczaj aby nowożeńcy z naszej 
rodziny prosząc na wesele prosili rodzinę by nie kupowała 
kwiatów lecz zamiast tego ofiarować wolne datki. Spotka-
łem się osobiscie w naszym rejonie z takimi akcjami.W 
najbliższym czasie mój syn Maciek z przyszłą żoną Justyną 
zamierzają zorganizować tego typu akcję.gdy będą brać ślub 
w m-cu styczniu przyszłego roku.
    6. Spróbować dotrzeć do miejscowych medii aby nagło 
śnić sprawę.
Ponadto proszę wszystkich o modlitwę aby dobry Bóg dał 
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redagu je 
EDYTA KURTYKA

tworczosc RODZINnatworczosc RODZINna  

uwzględniając wszystko co dla ciała i ducha. Winni zadbać o 
noclegi itp. ponadto winni obliczyć koszty, które solidarnie 
ponoszą wszyscy uczestnicy. Gdyby przyjąć, że dwa rody 
biora udział w organizowaniu spotkań to praktycznie co 8 lat 
lub 12 spoczywałby obowiązek organizacyjny danego rodu.

2. Proponuję również aby najbliższe spotkanie zorganizować 
w 2008 r w wakacje. Miejsce spotkania wg pomysłu Krysi 
Wypasek z Radłowa można by wybrać w dawnym pałacu hr. 
Dolańskiego w Radłowie gdzie dziś znajduje się L.O. i inne 
szkoły. Poczynione wstępne rozmowy na ten temat z dyrekcją
szkoły zakończyłu się pozytywnie. Miejsce jak pamiętają

starsi rodu jest w pięknym otoczeniu parku w centrum 
Radłowa , nie rzucające się w oczy gdyż teren jest ogrodzony 
bezpieczny dla maluchów itp możliwość zorganizowania 
konkursów rodzinnych w plenerze itp. Co wy na to ?
 
    To wszystko co chcialem Wam przekazać w tym wydaniu. 
Miło mi się z Wami rozmawiało ale czas już kończyć to 
spotkanie w związku z czym do usłyszenia w wiosenno-let-
nim wydaniu gazetki.

                                                          
                                                        Wasz Antoni z Brzeska

Witam serdecznie całą rodzinę Patul-
skich. Ponieważ od ostatniego wydania 
naszej „Gazety Rodzinnej” minęło po- 
nad pół roku (niestety nie udało się 
wydać numeru wakacyjnego), przypo-
mnę może o czym była mowa w po- 
przednim dziale. Otóż gorąco wszyst-
kich zachęcałam do prezentowania 
swojej twórczości z jakiejkolwiek . 

I z innych jeszcze tysiąca rzeczy 
poukładanych w przeznaczenia ciąg 
składa się szczęście, 
a istotą jego jesteś
Ty.  

Dom

Dom. 
Proste słowo, a ogrom 
zawiera treści.
W tym jednym małym słowie 
całe życie się zmieści.

Dom, brzoza przy drodze,
ogród pełen zieleni;
sroka i kot też się zjawi,
choć goście nieproszeni.

Dom, słoneczniki i taras,
niebo błękitne nad głową.
Obok sąsiad za bramą się kłania
i dzień się zaczyna na nowo.

Dom, a w nim
sercu najbliższe osoby.
Miejsce zatem najdroższe,
choć w jednym zawarte słowie.

Nastroje zimowe

Święta za nami,
minął kolejny rok.
Dokoła biało,
znów płatki śniegu
tańczą co noc.

dziedziny artystycznej. Ogłoszony został nawet konkurs 
literacki związany tematycznie z wakacjami, ale niestety 
żadne prace nie przyszły na adres redakcji.
            Dlatego jeszcze raz proszę, a nawet apeluję, abyście 
podzielili się  na łamach naszej gazetki swoją twórczością, 
obojętnie z jakiej dziedziny, niekoniecznie musi to być 
literatura, plastyka czy muzyka. Może ktoś z Was zajmuje się 
fotografią, może któraś z Pań ręcznie haftuje, maluje itp. 
Wystarczy zrobić zdjęcie takiej pracy i przesłać na mój adres 
lub e-maila, które podam niżej, a zostanie ono zaprezentowa-
ne w tym dziale.
Składając Wam wszystkim życzenia świąteczne:

Niech światło Dobrej Nowiny
Pozostanie w Waszym domu

W czasie Świąt Bożego Narodzenia
I przez cały Nowy Rok,

dołączam w „prezencie pod choinkę” moje trzy wiersze ze 
skromnego zbioru poezji. 

Szczęście

Z wszystkich radości codziennego życia,
małych uczynków, urywków słów,
pytań: „w porządku?, co robisz?, co czytasz?”
lub ciszy, pragnień, marzeń i snów......
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Światła choinek 
błyszczą jeszcze w tle
zimowej aury
kolejny dzień 
do snu układa się.

Spełnienia życzeń
teraz tylko czekać,
cóż jeśli przyjdą we śnie.

Myśl cię ta zbudzi;
znów przed nami Święta
Kto wie, kto wie...........    

        ekurtyka@msn.com
Edyta Kurtyka

ul. Stokrotkowa 2 
81-198 Kosakowo

I oto za oknami już zima. Jak ten czas 
leci. Na początek kilka dowcipów dla 
rozweselenia przed wysiłkiem umysło-
wym potrzebnym do rozwiązania 
następnych łamigłówek i zagadek.

O poprzednim ustroju:

Po rozprawie, prokurator zataczając się ze śmiechu wpada 
do pokoju wktórym siedzą jego koledzy po fachu.
- Co Cię tak rozbawiło?
- Genialny kawał polityczny.
- Opowiedz.
- Nie mogę, przed chwilą zażądałem za niego pięć lat! 

O sądach:

Adwokat pyta klienta:
- Dlaczego chce się pan rozwieść?
- Bo moja żona cały czas łazi po knajpach.
- Pije?
- Skądże, łazi tam za mną.

Prokurator do oskarżonego.
- Czy jest prawdą, jakoby groziłby pan poszkodowanemu 
śmiercią?
- To prawda, ale prędzej czy później i tak przecież  wszyscy 
musimy umrzeć.

O Przyjaciółkach

Spotykają się dwie przyjaciółki.
- Mój narzeczony podziwia we mnie dosłownie wszystko: 
moje usta, moje oczy,  moją figurę, moje stroje – mówi 
pierwsza.
- A Ty co w nim podziwiasz – pyta druga.
- Jego bardzo dobry gust.

- Wyobrażasz sobie, Baśka kupiła sobie seksowną bieliznę i 
poszła do tego młodego, przystojnego lekarza. A teraz jest 
chora z wściekłości.
- Ale dlaczego?
- Bo on kazał jej pokazać tylko język.

- Wyglądasz na zmęczoną.
- Mój mąż jest chory i muszę go pilnować dzień i noc.
- To ta młoda pielęgniarka nie przychodzi?
- Właśnie przychodzi.

O dzieciach

- Jasiu, dlaczego wczoraj nie byłeś w szkole?
- Bo musiałem iść z krową do byka.
- A tata nie mógł tego zrobić?
- Nie, to musiał zrobić byk.
Jasio wraca ze szkoły i już od progu krzyczy:
- Mamo, mamo dziś na matematyce tylko ja odpowiedziałem 
pani na pytanie!
- A o co pytała?
- Kto nie odrobił lekcji.

- Jasiu, co musimy zrobić, aby otrzymać rozgrzeszenie – 
pyta ksiądz na katechezie.
- Najpierw musimy nagrzeszyć.

O taksówkarzu

Taksówkarz wioząc pasażera do pociągu bardzo się spieszy. 
Bierze zakręty  na pełnym gazie, 
wyprzedza na trzeciego, ścina zakręty, gwałtownie przyspie-
sza i hamuje. Wreszcie blady ze strachu pasażer mówi:
- Panie niech Pan uważa, ja mam ośmioro dzieci!
Na to kierowca odwracając się do tyłu:
- I to Pan mi mówi, żebym ja uważał?

O myśliwych

Mama do Jasia:
- Dlaczego chowasz strzelbę taty?
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- Żal mi dziewczynek.
- Nie rozumiem.
- Słyszałem jak rozmawiał przez telefon z wujkiem 
Poldkiem i mówił, że pójdą zapolować na dziewczynki...

- Podczas ostatniego polowania ustrzeliłem trzy kaczki!
- Dzikie kaczki?
- Dzikie to może nie były ale ta ich właścicielka!

Różne

Do ruszającego z przystanku autobusu podbiega mężczyzna 
krzycząc:
- Ludzie, zatrzymajcie autobus, bo się spóźnię do pracy! 
- Panie kierowco – wołają pasażerowie – niech Pan stanie, 
ktoś jeszcze chce wsiąść!
Kierowca zatrzymuje autobus a facet wsiada zadowolony i 
mówi:
- No, dziękuję bardzo, nie spóźniłem się, bilety do kontroli!

ROZWIĄZANIE ZAGADEK I ŁAMIGŁÓWEK Z 
POPRZEDNIEGO NUMERU

1.Po 11 tygodniach.
2.a/ Nieprawda. Żubry to zwierzęta żyjące w niewielkich 
stadach w parkach narodowych Europy Środkowej i 
Wschodniej, w przeciwieństwie do swych amerykańskich 
krewnych – bizonów, nie jedzą  one trawy lecz liście, 
gałązki, paprocie i żołędzie.
b/ To prawda. Chodzi o palmy kokosowe. Orzechy kokoso-
we zawierają białe słodkie mleczko. 

3.Wystarczyło przesunąć dwie ostatnie linie trzeciego 
trójkąta.

1.Nie jest bowiem drzewem liściastym, lecz iglastym.

Dwie osoby nadesłały odpowiedzi, były to Agnieszka 
Patulska/Patryk oraz Patrycja Patulska z Brzeska. Niestety 
obie odpowiedzi zawierały błędy. 

A TERAZ NOWE ŁAMIGŁÓWKI I ZAGADKI

1.Na pastwisko wyruszyło stado krów. Jedna z nich idzie w 
przodzie, przed dwiema, jedna za dwiema, a jedna pomię-
dzy dwiema. Ile krów jest w stadzie?
2.a/ Lwy śpią tylko cztery godziny na dobę.
b/ Najskuteczniejszą bronią hipopotama jest jego nieprzy-
jemny zapach z pyska.
      

3.Masz przed sobą cztery kwadraty. Usuwając dwie linie 
utwórz z nich dwa.
4.Które słowo nie pasuje do reszty?

Apacze – Komancze – Navajo – Tipi – Kiova – Suksowie

Prawidłowe odpowiedzi na wszystkie cztery pytania będą 
nagrodzone.
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:  

Antoni Hetnał
ul. por. Łyska 17

43-316 Bielsko-Biała
lub: mhj007@op.pl

NA ZAKOŃCZENIE SZTUCZKA MAGICZNA Z KAR-
TAMI

Magik prosi widza o potasowanie kart. Następnie  jeszcze 
raz sam je tasuje i kładzie na stole. Resztę robi już widz. 
Chodzi o to, że iluzjonista trzy razy odgaduje wartość karty, 
jaka po przełożeniu znajduje się na jednej części talii. Opis 
wyjaśnienia może wydawać się skomplikowany, ale  po 
uważnym przeczytaniu i dwukrotnym lub trzykrotnym 
przećwiczeniu z talią kart ,efekt jest zaskakujący.

Wyjaśnienie:
Odbierając od widza potasowana talię kart, dyskretnie 
podglądamy spód talii i zapamiętujemy kartę która jest na 
samym spodzie. Tasując karty raz jeszcze, przenosimy ją na 
wierzch talii. Potem prosimy widza o rozłożenie talii na dwie 
części. Pamiętamy, na której części talii leży podglądnięta i 
zapamiętana przez nas karta. (Niech to będzie dla przykładu 
dama kier). Stukamy teraz palcem w drugą połowę talii i 
mówimy, że ta karta mówi nam, że na wierzchu drugiej 
części leży dama kier. Udając, że sprawdzamy, podglądamy 
stukaną kartę i już wiemy że to na przykład walet pik. Zapa-
miętujemy, odkładamy na miejsce nie pokazując widzowi i 
prosimy go by sprawdził kartę z drugiej części talii. Oczywi-
ście będzie to dama kier. Następnie prosimy widza, by złożył 
te dwie części talii razem. Ale musimy uważać, by połowa z 
zapamiętaną kartą (waletem) była na górze. Najlepiej pokie-
rować ruchami widza, mówiąc: Proszę tę część talii położyć 
na tamtą i bezczelnie każemy mu położyć połowę z waletem 
na połowę z damą. Teraz znowu prosimy widza, aby rozłożył 
talię na dwie części. Znów pamiętamy, gdzie jest część z 
naszym waletem. Po rozłożeniu talii znów stukamy w drugą 
kupkę, mówiąc że na  tamtej kupce znajduje się walet pik i 
ponownie sprawdzamy, podglądając stukaną kartę. Zapa-
miętujemy ją i odkładamy na miejsce. Dajmy na to, jest to 
„10” trefl. Teraz prosimy widza o sprawdzenie, czy karta 
powiedziała prawdę. Widz odkrywa kartę i oczywiście jest 
to walet pik. Za trzecim razem postępujemy tak samo jak 
poprzednio. Tzn. prosimy widza o złożenie kart, pamiętając 
by część z naszą „10” była na wierzchu. Teraz, gdy widz 
rozłoży talię na dwie części, stukanej karty już nie podgląda-
my, tylko od razu mówimy, jaka karta leży na drugiej kupce. 
Wiemy przecież, że to „10” trefl. Oto cały sekret triku.

Antoni Hetnał
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Jubilaci Janina i Władysław Patulscy Rodzina jubilatów Patulskich z Warszawy: od lewej: Dorota 
– żona Andrzeja, Agnieszka – żona Bogumiła, Bogumił, Wła-
dysław, Andrzej i Monika, narzeczona wnuka Pawła.

Agnieszka Jarmuła z siostrą Kasią (z 
prawej) w parku w Radłowie w tym 
roku

4 pokolenia Górników znad 
Odry: Mateusz Danisz z oj- 
cem Jakubem, dziadkiem 
Zbigniewem oraz pradziad-
kiem Stanisławem Górni-
kiem



            Wiele w nim wydarzeń znaczących dla po-
prawy, rozwoju Radłowa i gminy. Najważniejsze, 
roczne wydarzenia zostały ujęte w poszczególnych 
wydaniach Kwartalnika 2007, które stworzą 
pierwszy archiwalny, dokumentacyjny rocznik. 
Zawartość jego zostanie elektronicznie skatalogo-
wana, przez co, dostęp do poszczególnych infor
macji będzie błyskawiczny. Ale cóż wspominać, 
jeśli przed nami najwspanialsza, cudowna magia 
świąt. Z tej niezwykłej okazji dołączamy kartę 
świąteczno-noworoczną, oryginalną z uwagi na 
elementy radłowszczyzny, aby sprawić namacalną 
radość, wzruszyć tych wszystkich mieszkańców 
Ziemi Radłowskiej, których los życia skierował w 
odległeodległe części Polski, Europy czy Świata. Niechaj 
ufają nam, że myślimy o nich i chcemy budować 
coraz to szersze mosty kontaktu. W tym klimacie 
prezentujemy unikalne listy, poezje radłowianina                  
z Zakościela, którego wichry wojny rzuciły, aż do 
Rumunii. Prawie siedemdziesiąt lat przechowywa-
ne w rodzinnej komodzie, dziś po raz pierwszy 
opublikowane. W tej melancholijnej atmosferze, 
przedstawiamy wspomnienie dr. Franciszka Ga-
wełka ukazujące Wigilię w Radłowie w 1914 roku. 
Sięgnęliśmy też po arcyciekawe sylwetki radło-
wian, oficerów Wojska Polskiego. Z czterech od-
krytych, a mało znanych pułkowników, dwóch  
prezentujemy. Ukazujemy przebieg uroczystości 
niepodległościowych, wspaniały Przegląd „A gdy 
wolności przyszedł czas”. Donosimy o uratowanej 
figurze z XIX w., o wykładach prof., Franciszka 
Ziejki. Przedstawiamy nieznaną, pełnej urody 
twórczą działalność Franciszka Habury z Woli Ra-
dłowskiej na cześć Heleny Modrzejewskiej przy-
byłej do Tarnowa w 1882 r. Dołączyliśmy też kolo
rową wkładkę z historycznymi, zabytkowymi na-
grobkami radłowskiego cmentarza z przełomu 
XIX i XX w., by ukazać ich zagrożenie spowodo-
wane upływającym czasem. Ułożyliśmy dla Pań-
stwa noworoczny horoskop „Radła” i przewidzie-
liśmy wiele nagród dla dorosłych Czytelników i 
dla najmłodszych, a wszystko po to, by sprawić 
Wam, Szanowni Czytelnicy, jeszcze więcej świą-
tecznej radości. 

            Poniżej prezentujemy krótkie streszczenie 
najnowszego kwartalnika „Radło” przedstawione 
nam przez dyr. biblioteki w Radłowie Pana Zbi-
gniewa Marcinkowskiego. Zachęcamy zaintereso-
wanych do prenumeraty, jak i do współredagowa-
nia czasopisma które zawsze przynosi wiadomości 
bieżące jak i trochę historii z ziem rodzinnych.

           Z wielką radością i satysfakcją zamykamy 
rok świątecznym „Radłem”. Dołożyliśmy wszel-
kich starań, abyście Państwo mogli jeszcze piękniej 
napawać się świąteczno-noworoczną atmosferą. 

Szanowni Czytelnicy!
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