
UCHWAŁA NR 310/XXXII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Państwu Teresie i Józefowi Pachom

Na podstawie Uchwały Nr 371/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie 
ustanowienia i określenia zasad przyznawania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" i po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej", Rada Powiatu 
Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego nadaje się odznakę honorową - 
"Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" Państwu Teresie i Józefowi Pachom. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Uzasadnienie

Państwo Teresa i Józef Pachowie, w przeszłości nauczyciele muzyki w sądeckich szkołach, to małżeństwo,
dzięki któremu pamięć ks. Władysława Gurgacza, kapelana Żołnierzy Wyklętych oddziału Polskiej Podziemnej
Armii Niepodległościowej, jest ciągle żywa. Pierwsze ich działania miały miejsce w latach osiemdziesiątych
XX wieku, kiedy zajęli się kolportowaniem książki o ks. Gurgaczu pt. „Postawcie mi krzyż brzozowy”.
W latach dziewięćdziesiątych zaczęli organizować pierwsze spotkania na Łabowskiej Hali – w miejscu, gdzie
znajdowała się baza oddziału żołnierzy, których kapelanem był ks. Gurgacz. Spotkania te gromadziły działaczy
niepodległościowych, harcerzy, a także żyjących jeszcze żołnierzy PPAN. W 1999 roku, w 50-tą rocznicę
śmierci ks. Gurgacza, staraniem Pani Teresy na Łabowskiej Hali została po raz pierwszy odprawiona msza
święta polowa, podczas której został poświęcony postument upamiętniający: „Ks. Kapelana Władysława
Gurgacza i Żołnierzy PPAN poległych w walkach z UB i KBW w latach 1948-1949”. Wydarzenie to
zapoczątkowało przepiękną tradycję kultywowaną do dnia dzisiejszego – co roku, w pierwszą sobotę września,
odprawiana jest na Łabowskiej Hali msza święta polowa w ich intencji. Dzieło Państwa Pachów, do którego
w latach późniejszych dołączyło wiele osób i lokalnych instytucji, spowodowało, że historia życia i śmierci
ks. Władysława Gurgacza oraz żołnierzy oddziału PPAN jest dobrze znana daleko poza granice Sądecczyzny.
Coroczne msze święte na Łabowskiej Hali gromadzą coraz większe grono uczestników, są także ważnym
wydarzeniem religijnym i patriotycznym.

Państwo Pachowie przez wiele lat zajmowali się również zbieraniem materiałów, dokumentów i pamiątek
związanych z ks. Gurgaczem. W 2008 roku zaangażowali się w organizację w Nowym Sączu uroczystości,
podczas której ks. Władysław Gurgacz został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Inną działalnością Państwa Pachów jest praca społeczna związana z muzyką. Z wykształcenia muzycy,
w 1991 roku założyli chór Immaculata, działający przy parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu.
W ciągu 28 lat działalności chór dał już ponad 700 koncertów i odbył ponad 150 podróży krajowych
i zagranicznych. Od założenia chóru do dnia dzisiejszego Pani Teresa Pach pełni społecznie funkcję dyrygenta
chóru, za co w 2017 roku otrzymała odznaczenie diecezjalne od biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża Dei Regno
Servire – Służyć Królestwu Bożemu. Chór Immaculata uczestniczy zawsze we mszach świętych na Łabowskiej
Hali.

Państwo Pachowie to niezwykli ludzie, dla których kultywowanie pamięci o Niezłomnych stała się misją
i celem życia. Ich działalność sprawia, że cierpienie, hart ducha i krew przelana za Ojczyznę nigdy nie zostanie
zapomniana. Postawa ta zasługuje na uznanie zwłaszcza w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla
Państwa Teresy i Józefa Pachów został złożony przez Posła na Sejm RP Piotra Naimskiego.
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