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W rodzinnym i przyjacielskim gronie,
do którego dołączyć może każdy, bo temu
służą „Posiady” organizowane przez Gor-
czański Oddział Związków Podhalan
w  MOK, wspominamy, oglądamy stare fo-
tografie, słuchamy, rozmawiamy o lu-
dziach, którzy zostawil i trwały ślad
w  historii Rabki – Zdroju.

Data jest znamienna, bo dokładnie
1 00 lat temu, w lutym 1 91 2 r., w podha-
lańskiej wsi Małe Ciche urodziła się Bronia Pawlikowska . Już
jako nastolatka zapowiadała się na wybitną hafciarkę, a począt-

kiem lat 30. – jako mistrzyni w tej sztuce – prowadziła w Buko-
winie Tatrzańskiej samodzielne kursy hafciarskie. Tu poznała
Edwarda Pintschera (urodzonego w 1 91 1 w Jazowsku), w ro-
ku 1 931 odbył się ich ślub.

Byl i młodzi, utalentowani, pracowici, otwarci na świat i   lu-
dzi. Na początku małżeństwa los nie szczędził im ciosów:
śmierć pierworodnego syna Edwarda, wywóz Bronisławy
do hitlerowskiego obozu Ravensbrück (za pomoc party-
zantom). Na szczęście młoda matka dwójki dzieci (Janiny
ur. 1 933r. i Edwarda ur. 1 937r.) , została wykupiona w ra-
mach akcji Czerwonego Krzyża i trafiła do Szwecji . Tam
ukończyła kurs pielęgniarski i wróciła do Małego Ciche-
go najszybciej jak było to możl iwe.

Choroba córeczki Janiny sprawiła, że tuż po wojnie
młodzi Pintscherowie przeprowadzil i się do dziecięcego
uzdrowiska. W Rabce – Zdroju przyszły na świat kolejne
dzieci: Józef, Teresa i Krystyna. Państwo Pintscherowie
z  rodziną na stałe zamieszkal i w wil l i „Vicie”.

Bronisława była świetną hafciarką, rozmiłowaną
w  śpiewie, książkach, kwiatach. Edward, utalentowany
stolarz – rzeźbiarz, miał dar trafiania do ludzi, kochał mu-
zykę i taniec, interesował się medycyną ludową i zielar-
stwem. Hafty Babci Broni – bo tak nazywali ją ci co ją znal i
i   kochal i – były bardzo poszukiwane ze względu na oryginal-
ny, niepowtarzalny styl , a powstające w pracowni Edwarda
pięknie rzeźbione meble trafiały do najelegantszych salonów,
restauracji oraz hotel i w Polsce i za granicą. Jego dzieła do dziś
zdobią kościoły, kapl ice, klasztory. O mistrzowskim poziomie
sztuki rękodzielniczej Małżonków świadczy choćby to, że Broni-
sława był prekursorką tzw. „białego haftu”, a Edward „szafy gó-
ralskiej”. Edward Pintscher, uznany rzeźbiarz - regional ista

wychował wielu wspaniałych następców, współpracował
z  wybitnymi artystami. Synowie przejęl i po ojcu pracownię

stolarską.
Bronisława i Edward pozostawil i po sobie nie tylko cac-

ka rękodzielnicze, zaszczepil i też w swoich dzieciach i wy-
chowankach miłość do folkloru góralskiego. Aktywnie
działal i w Gorczańskim Oddziale Związku Podhalan, a pra-
cownia stolarska Edwarda była w latach 60. miejscem prób
zespołów regionalnych, które Małżonkowie zakładal i i pro-
wadzil i . Edward przede wszystkim uczył dzieci grać na in-
strumentach, jako pierwszy stworzył na Podhalu kapelę
dziewczęcą. Bronisława, która o 20 lat przeżyła męża
(zmarła w 1 991 r.) doczekała się 1 4 wnuków i 21 prawnu-
ków. Każdy z rodu Pintscherów ma w swoim życiorysie bo-
daj epizod związany z którymś ze znanych regionalnych
zespołów (m.in. Kropianka, Śwarni, Skalni) . Los rozrzucił
rodzinę po świecie, ale „gałąź” średniego syna - Józka po-
została w Rabce.

Jego córka Dorota Majerczyk wraz z bratem
Grzegorzem i mężem Piotrem założyl i Stowarzyszenie Miło-
śników Kultury Ludowej, przy którym działają dwa zespoły re-
gionalne, młodzieżowy i dziecięcy. Obydwa odnoszą
międzynarodowe sukcesy. Występy tych najmłodszych konty-

nuatorów rodzinnej tradycji Pintscherów urozmaicają „Posia-
dy”, a Pani Dorota Majerczyk, żegnając się z uczestnikami
spotkania, obdarowała każdego najnowszą (czwartą już) płytą
zespołu „Majeranki”, który jest jej „oczkiem w głowie”. Na ko-
niec, wskazując na tych rozśpiewanych, roztańczonych mło-
dych powiedziała: oni będą kontynuować tradycję, nie mają
innego wyjścia. Bardzo na to l iczymy.

Beata Śliwińska

Obcobrzmiące na Podhalu nazwisko Pintscher okazuje się być

nazwiskiem góralskim, tyle że w… Tyrolu. W Rabce – Zdroju

od dawna jest powszechnie znane i szanowane, a dzięki

zasługom Małżonków Bronisławy i Edwarda, rodzina zajęła

miejsce wśród szlachetnych rabczańskich rodów.

Rodzina Pin tsch erów
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Dlaczego dobry czas? Bo za
oknem zimowa, śnieżna pogoda,
a postać JÓZEFA KURASIA ps.
„Ogień” zawsze wzbudzała bar-
dzo gorące emocje. Dyskusje o je-
go działalności rozgrzewają
jeszcze dzisiaj do czerwoności.
Sposobność do patriotycznego
spotkania spo-
łeczność Rabki
miała 1   marca
br., kiedy to dy-
rekcja I   LO im.
Romera, Stowa-
rzyszenie NZS 80
i krakowski od-
dział IPN, posta-
nowili uczcić
Święto Żołnierzy
Wyklętych (usta-
nowione przez
śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego) akademią, składającą się
z dwóch części: w pierwszej po-
kazano film pt. „My ogniowe
dzieci” , w  drugiej uczestniczyli-
śmy w spotkaniu z MACIEJEM KOR-
KUCIEM; historykiem, autorem
wielu książek m.in. właśnie pre-
zentowanej pt. „Ogień – Podha-
lańska Wojna 1 939 – 45”.

Dla przypomnienia
młodszemu pokoleniu: Józef
Kuraś ps. „Ogień” to jeden z najbardziej
znanych (szczególnie tu, na Podhalu) do-
wódca oddziału partyzanckiego „Błyskawi-
ca”. Urodził się we wsi Waksmund,
23   października 1 91 5r. w patriotycznej ro-
dzinie góralskiej. Ojciec był sołtysem Wak-
smundu, a   jego trzej bracia bral i udział
w  walkach o  Lwów i w wojnie polsko – bol-
szewickiej.

Józef ukończył szkołę podstawową
i   trzy lata gimnazjum. W latach 1 936 -38
pełnił służbę wojskową w drugim pułku

Strzelców Podhalańskich, a następ-
nie w  Korpusie Ochrony Pogranicza.
Był absolwentem Szkoły Podoficer-
skiej Korpusu Ochrony  Pogranicza.
1 3   lutego 1 939 ożenił się z Elżbietą
Chorąży, z  którą miał syna
Zbigniewa.

W kampanii wrześniowej brał
udział jako żołnierz I pułku Strzelców

Podhalańskich.
21 września, po kapi-
tulacji pułku próbo-
wał przedostać się
na Węgry, ostatecz-
nie wrócił do Wak-
smundu, do pracy na
rol i . Od l istopada te-
go roku, był żołnierzem Związku Walki
Zbrojnej, a od 1 941 r. Konfederacji Ta-
trzańskiej.

29.06.1 943r. Niemcy zamor-
dowali jego ojca, żonę i syna
– wtedy przyjął pseudonim
„Ogień”. Po rozbiciu Konfede-
racji Tatrzańskiej podporząd-
kował się Armii Krajowej,
następnie był w Batal ionach
Chłopskich, Urzędzie Bezpie-
czeństwa i   w  Mil icji Obywatel-
skiej. Niepewna jest sprawa

jego stopni wojskowych: w AK był kapra-
lem, w BH porucznikiem, po dezercji z UB
majorem. Więcej o  jego działalności,
aż  do śmierci 22.02.1 947r. w Nowym Tar-
gu dowiedzieć się można z książki Pana
Macieja Korkucia, który w swoich wypo-
wiedziach odżegnał się od stereotypo-
wych, często skrajnych poglądów, a to
potępiających, a   to gloryfikujących tę

skomplikowaną osobowość. Mówił
o Kurasiu jako o człowieku ideowym,
wizjonerze Polski wolnej i niepodle-
głej, który za swoje ideały zapłacił
najwyższą cenę, gdyż najpierw stra-
cił swoich najbl iższych, a   wreszcie
swoje życie.

Na zakończenie spotkania z sal i
padło pytanie o  miejsce pochówku
J. Kurasia i odpowiedź Pana M. Koru-
cia – niestety nie jest ono znane.
Ówczesna władza, zdając sobie spra-

wę ze zna-
czenia
legendy jaka
otaczała Ku-
rasia, zrobiła
wszystko, by
zapomniano
o jego istnie-
niu. Dobrze
więc, że hi-
storycy przy-
bl iżają nam

ciekawe biografie, a   ludzie odpowiedzial-
ni za edukację w  ciekawej formie uczą
najnowszej historii , w  tym historii regio-
nalnej.

Barbara Mayering

Dobry czas , aby
przypomn ieć
Niezłomnych

Rozmowa z Alicją

Lubińską, finalistką tego-

rocznej olimpiady z  wie-

dzy o Polsce i świecie.

Alicja jest uczennicą trze-
ciej klasy I Liceum Ogólno-
kształcącego w Rabce-Zdroju.
1 0 marca wróciła z Warszawy
z  indeksem, dzięki któremu zo-
stała zwolniona z matury z wie-
dzy o społeczeństwie. Żeby
zakwalifikować się na zawody
centralne (trzeciego stopnia)
musiała przejść przez olimpia-

dę szkolną oraz okręgową.
-Czy ktoś zachęcił cię do udziału
w  olimpiadzie?- pytam. – To była
raczej moja własna inicjatywa
i  podjęłam decyzję spontanicznie.
Bardzo interesują mnie zagadnie-
nia na tematwspółczesnego świa-
ta, więc postanowiłam się
sprawdzić. Przygotowania zajęły
mi kilka miesięcy. Zachęcam
wszystkich do brania udziału w te-
go typu konkursach wcześniej, nie-
koniecznie w klasie maturalnej,
gdy jest mniej wolnego czasu. Zo-
stanie final istą ol impiady to ma-
rzenie wielu uczniów w całym

kraju. Ala na pytanie czy spodzie-
wała się tak dobrego wyniku, od-
powiedziała skromnie:- Nigdy nie
nastawiam się na nic wielkiego,
wolę miłą niespodziankę niż roz-
czarowanie. Staram się nie wybie-
gać w przyszłość, bo nigdy nic nie
wiadomo. Laureatka podkreśla,
że ol impiada poza walorami edu-
kacyjnymi stanowi okazję do na-
wiązania znajomości z ludźmi,
z  którymi łączy wspólna pasja,
udział w niej jest niezapomnianą
przygodą. - Po zakończeniu testu
zorganizowano dla nas spotkanie
m.in. z Januszem Palikotem, póź-

niej spędziliśmy całą noc na cie-
kawych rozmowach. Cieszę się, że
mogłam poznać resztę uczestni-
ków. Czy według Ali warto brać
udział w tego typu konkursach?
- Jak najbardziej! – odpowiada
z  przekonaniem . - To doskonałe
doświadczenie, które daje satys-
fakcję i uczy determinacji. Myślę,
że każdy, przy odrobinie chęci
i  wysiłku jest w stanie osiągnąć ja-
kiś sukces.

Natalia Mierzwa,
uczennica I LO
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