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Sentymentalna Panna „Klamra”
„Klamra” ma za sobą już 200 numerów. Na dodatek osiągnęła niebagatelny wiek 18 lat, należy jej się dowód osobisty, impreza „osiemnastkowa”
i trochę atencji, jak na młodą damę przystało. A jako że panna już dojrzała, należałoby zacząć na nią baczniej uważać, by nie narobiła nam wstydu,
wplątując się w jakieś mezalianse… ☺

Jaka jest nasza „Klamra” kochana? Przypomina troszkę swoją
nieco starszą koleżankę Sentymentalną Pannę „S”:
Oczom zdumionej publiczności
gdy ukazała się w teatrze
nie była w pełni w moim typie
ale lubiłem na nią patrzeć
(…)
Nie była w pełni w moim typie
– ale lubiłem to, że jest –
trochę złośliwie ją nazwałem
„Sentymentalna Panna S."
Nasza Panna „Klamra”, jeszcze kiedy była całkiem malutką
„Klamerką”, niejednemu grała na
nerwach, a im robiła się starsza,
tym częściej okazywało się, że nie
jest „w pełni w typie” wielu osób,
o czym świadczą listy od Czytelników. Niemniej te same listy świadczą też o tym, że „lubili na nią patrzyć”. Dziś lektura niektórych z
nich, pełnych tak żywej emocji, w
jednym oku wywołuje błysk uśmiechu, a w drugim sentymentalną łzę.
Mieli ludzie ogień w sercach!
Skąd się wzięła na świecie, skąd
w naszym rodzimym pejzażu? Nikt
nie wyjaśniłby tego zwięźlej i kompetentniej niż jej wieloletni mentor i
opiekun w jednej osobie – Stefan Bochenek. Uczynił to, gdy Panna miała
10 lat i obchodziła swój setny numer
(zobacz na następnej stronie).
Jak widać z poprzedniego
akapitu, a także z bieżących oko-

liczności, „Klamra” od najmłodszych lat jest panną imprezową,
100 numer w 10 roku życia i na
dodatek w roku 2000, 200 numer
na osiemnastkę i na dodatek na
40-lecie naszego miasta. Trzeba jej
jednak oddać sprawiedliwość, że
nie tylko własne jubileusze akcentuje z hukiem. Skrupulatnie odnotowała wszystkie „lecia” w gminie
(czytaj na stronach…).
Jak na imprezową damę przystało, z paradą witała też nowe,
niezależnie od tego, czy było to
nowe składowisko komunalne,
czy gimnazjum, czy nowy kościół
w Biertowicach poświęcony przez
samego ks. Kardynała Franciszka
Macharskiego.
„Klamra” jest jak zwierciadło. Odbijają się w niej chwile
świąteczne i codzienne, zwyczajne. Niejeden czytelnik zdążył ponarzekać na nadmiar informacji
z prac zarządu
i rady miejskiej,
a przecież gdy
bierze się archiwalne numery
„Klamry”
do
ręki, można odtworzyć w drobiazgach jak rozwijało się nasze
miasto i gmina
przez ostatnich
18 lat. Niektórzy
mają jej za złe,

że głównie odnotowuje poczynania zarzadu do 2002 roku, a później
burmistrza, ale na jej usprawiedliwienie rzec należy, że po pierwsze
wydawca łoży na jej utrzymanie
(a że są to pieniade publiczne, to
skrupulatnie je rozlicza), zaś każdy wydawca pilnuje, by wydawnictwo spełniało jego wymagania,
a po wtóre – w końcu ktoś te poczynania odnotowywać powinien.
Prawdę mówiąc, tylko wydarzenia z 18 „Klamrowych” lat aż
tak łatwo jest odtworzyć. Znalezienie nawet fotografii od czasu nadania praw miejskich Sułkowicom
40 lat temu do powstania „Klamry” stanowi nie lada problem. Szanowni Czytelnicy, może pomożecie redakcji? Może zachowały się
w Waszych domowych archiwach
fotografie dokumentujące życie
naszego miasta przed „Klamrą”?
Będziemy wdzięczni za każde,
a galerię tych nadesłanych przez
Państwa skarbów chętnie zaprezentujemy w numerze grudniowym, na podsumowanie roku
jubileuszowego naszego miasta.
Nadsyłajcie je na adres email:
klamra@sulkowice.pl, albo przynieście prosimy do Urzędu Miejskiego, gdzie wskanujemy je przy
Was, bez konieczności rozstawania się z ukochanymi pamiątkami
choćby na chwilę. Już „Klamra”
tego dopilnuje.
Panna „Klamra”, choć bywa
kapryśna i ma zapewne wiele
wad, jest szczerą patriotką i ma
niekłamany sentyment do rodzimej historii i tradycji. W krótkim
swoim życiu udało jej się ocalić
od zapomnienia niejedną chwilę

Rysunek z numeru 1 (24) 2003 r.
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z przeszłości, niejeden
stary tekst. Na wielkie uznanie zasługuje
jej (i naczelnego Stefana Bochenka) troska
o zbieranie okruchów
zagmatwanej
historii
partyzanckich
dziejów
naszego regionu, ruchu
oporu podczas II wojny
światowej i po jej zakończeniu. Osobny tytuł do
chwały stanowi mogiła
Konfederatów Barskich
w Lesie Groby w Harbutowicach, o który „Klamra” upominała się wielokrotnie, jeszcze zanim
w sprawę gorliwie włączył się Józef Pitala i miłośnicy Lanckorony.
„Klamra” jest też
panną wrażliwą i nie potrafi obojętnie przejść
obok cudzego cierpienia. Dlatego podnosiła
niejednokrotnie kwestie
społeczne:
bezrobocia,
pomocy socjalnej, rozwiązywania społecznych patologii, a prawdziwą perłą
w jej koronie jest troska
o osoby niepełnosprawne.
Czy była kokieteryjna? Oczywiście, że tak. Stroiła się jak umiała,
zmieniając winiety jak rękawiczki
(zobacz okładka str. 2), zakładając
na siebie kolejne klejnoty satyrycznych rysunków i winietek działów,
w czym pomagał jej z oddaniem
głównie Jan Socha. Ten urodzinowy
numer „Klamry” jest więc też benefisem Jana Sochy jako „Klamrowego” grafika. Jako że z natury artysta
ten jest nieco (acz uroczo) złośliwy,
specjalnie na „osiemnastkę” zadedykował Pannie powyższy rysunek.

z medali dla zasłużonych
(czytaj na stronach) i ukoronowała się diademem
z Honorowych Obywateli
(poczet Honorowych na
ostatniej stronie okładki).
Taka nam wyrosła:
z wadami i zaletami, czasami banalna, czasami
wzniosła, a bywało, że też
patetyczna. Ale już w trzecim roku jej życia Czytelniczka zauważyła, że ta
panna ma duszę i cokolwiek by o niej nie mówić,
wyróżnia się na tle innych
lokalnych czasopism (list
w nr 24 styczeń – 1993).
Doczekała się pracy magisterskiej i licencjackiej,
które pomogły przygotować ten „osiemnastkowy”
numer, a od listopada 1994
jest zapisana do Biblioteki
Narodowej i ma własny
numer ISSN.

„Klamra” stroiła sie nie tylko
klejnotami grafiki. Równie chętnie
wplatała w warkocze pejzaże i cacuszka rysowane szkiełkami obiektywów Stefana Bochenka i innych
zakochanych w niej fotografów.
Kogo kokietowała? Każdego kto się dał. Nie oszczędzała
mężczyzn, kobiet ani dzieci, nie
szczędziła wysiłków, by skaptować sobie eminencje purpuratów
i dygnitarskie osobistości. Po
sprawiedliwości
należy
dodać,
że ceniła sobie w równej mierze
względy zasłużonych lokalnych
autorytetów. Uwiła sobie wianek

Stefan Bochenek w setnym numerze „Klamry”
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Jaka będzie? No cóż,
tego nikt nie wie na pewno. Z całą jednak pewnością skoro ma duszę, to
nie pozwoli sobą dowolnie
sterować i zachowa swój charakter.
Nadal będzie zapewne jednych
drażnić, innych skłaniać do politowania, ale też będzie się do niej
sięgać przy pracach magisterskich
i licencjackich, przy tworzeniu
publikacji o regionie, wspominając ważne chwile, a na sam koniec
wyciśnie pewnie łzę wzruszenia
z niejednych oczu wiernych Czytelników. Zatem na następnych
100 numerów zapraszamy do lektury i upraszamy o cierpliwość dla
naszej kapryśnicy. Nawet jeśli jest
„nie całkiem w Waszym typie”, to
przecież dobrze, że jest.
red.
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Anny Marii Pląder (obecnie Piwowarskiej) spojrzenie naukowo-monograficzne

Historia Gazety Gminnej „Klamra”
fragmenty monografii
Dla
zaspokojenia
potrzeb
mieszkańców w dniu 28 sierpnia
1990 r. na posiedzeniu Radzie
Gminy i Miasta w Sułkowicach,
Uchwałą nr V/33/90 Rady Gminy
i Miasta w Sułkowicach z dnia 28
sierpnia 1990 r. w sprawie powołania gazety lokalnej, powołano
gazetę dla Miasta i Gminy Sułkowice. Głównym celem założycieli
było odbudowanie więzi społecznych na terenie Gminy i Miasta
Sułkowice oraz zapewnienie
dwustronnego przepływu informacji między organami gminy
a społecznością lokalną.
W „Statucie” określono zawartość pisma:
informacje i opinie organów
gminy,
artykuły czytelników i współpracowników kolegium redakcyjnego,
teksty i listy czytelników,
ogłoszenia,
informacje ustne czytelników
opracowane przez Kolegium
Redakcyjnego.
Funduszem założycielskim
gazety była jednorazowa wpłata z diet radnych Rady Gminy
i Miasta w kwocie 1.058.400 zł
(po denominacji w 1995 r.) Jednak już w nrze 2 (1990) Jan S.
z Sułkowic skrytykował sposób
przeprowadzenia konkursu na tytuł gazety. W tym celu podano ważne (opuszczone w nrze 1) informacje, iż wybór tytułu z nadesłanych
propozycji zależy od wydawcy,
a termin ich nadsyłania określony
jest do 10 sierpnia br. (czyli 1990).
Kupony można było składać także
w pokoju nr 1 w urzędzie GiM lub
do skrzynki w oknie – też w pokoju nr 1 (od 8.00 do 15.00).
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w 3 numerze gazety
z końcem sierpnia.
W numerze 3 ogłoszono listę
propozycji tytułów nadesłanych
do redakcji: „Iskra Sułkowicka”,
„Młot”, „Kowadło”, „Ognisko”,
„Głos Sułkowic”, „Iskry”, „Kuźnia”, „Wiadomości Sułkowickie”,
„Rzeczywistość”, „Klamra”, „Czas
Inicjatyw”, „Gazeta Sułkowska”.
I tak numer 4 ukazał się już
z tytułem „Klamra. Gazeta Gminna”, bowiem padło na nią najwię-

cej głosów. Tytuł zaproponował
Stanisław Repeć.

ka, a mianowicie: trudności z dofinansowaniem gazety, znalezieniem
odpowiedniej do możliwości
finansowych drukarni oraz
Stanisław Repeć o zaproponowabrakiem chętnych do pomocy
nym przez siebie tytule „Klamra”:
w redagowaniu gazety.
Spodziewam się, że redaktorzy
Od nr 11 (nie ma stopki
gazety będą chcieli przez to pismo
redakcyjnej) skład zespołu rezachować łączność (więź, spójność)
dakcyjnego pozostaje w nieRady i burmistrza z całym społezmienionej obsadzie: Zbigniew
Kołodziejczyk, Jan Socha, Steczeństwem gminy. W związku
fan Bochenek, Roman Kozik.
z tym proponuję nazwę naszej lokalUchwałą Rady Miejskiej z dnia
nej gazety – „Klamra”.
3 grudnia 1991 r. odwołany zoMyślę, że tytuł ten będzie odpowiedstał Stefan Bochenek ze stanoni do łączenia dwóch stron,
wiska redaktora naczelnego,
a które powinny stanowić jedność.
a jego miejsce zajął Zbigniew
Proszę pamiętać, że
Kołodziejczyk.
klamra wtedy dobrze łączy, spina,
Od numeru 13 z grudnia
kiedy jest głęboko wbita.
1991 r. gazeta przeszła organizacyjnie pod Ośrodek Kultury
Zależy to od odpowiedniego matew Sułkowicach. Jednak usankriału i ostrości końców. Wiadomo
cjonowanie tego faktu nastąrównież, że jeden koniec powinien
piło dopiero Uchwałą z dn. 31
być wbijany we władzę lokalną,
marca 1992 r. Zmieniono nie
a drugi – w nas, mieszkańców. Wytylko miejsce wydawania, ale
maga to jednak pewnej siły, odwagi
też zasady powoływania i odi umiejętności, aby przy łączeniu
woływania redaktora naczelnie wystąpiły pęknięcia, czego życzę
nego. Obydwu tych czynności
wszystkim autorom naszej gazety,
dokonywać miała rada miejska
na wniosek dyrektora Ośrodka
bo pomył jej wydania jest przedni.
Kultury. Do dokumentów puPrzypomnę także, że w czasie wojny
blikowanych dodano: reklamy
tutejsza fabryka robiła klamry.
oraz inne materiały zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Przy wydawaniu pierwszych
Zmieniła
się również kwestia fidziewięciu numerów w skład zenansowania
gazety. Ustalono, że
społu redakcyjnego wchodziło
6–8 osób: wspomniany Stefan Bo- będą to także koszty reklam i środchenek – jako redaktor naczelny, ków finansowych wypracowanych
Józef Kąś – pracownik naukowy przez Ośrodek Kultury. Do koleUniwersytetu
Jagiellońskiego, gium redakcyjnego oddelegowany
Władysława Kołodziejczyk – na- został etatowy pracownik Ośrodka
uczycielka geografii w Szkole Kultury. Wykreślono ze statutu zaPodstawowej w Sułkowicach, rad- pis o nadwyżkach i niedoborach
na, Zbigniew Kołodziejczyk – pro- budżetowych.
wadzący działalność gospodarczą
w Myślenicach, Roman Kozik – ślusarz – rencista, Stanisław Koźlak
– rzemieślnik, radny, Stanisława
Piątkowska – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej
w Sułkowicach, wiceburmistrz,
Edyta Dzidek.
Gazeta ukazywała się początkowo co 2 tygodnie, w formacie A3,
w objętości 4 stron. Drukowano ją
w Drukarni Narodowej (...).
Pismo nie ukazywało się przez
pół roku, przyczyny tego podano w
nrze 2 (11) 1991. Powodów było kil-

Później gazeta drukowana
była w Zakładzie Poligraficznym
Kazimierza Jasieniaka w Sieprawiu. Skład, łamanie i opracowanie graficzne Klamry od początku
odbywa się we własnym zakresie,
natomiast od nru 22 skład i łamanie pierwszej i ostatniej strony powierzono Biuru Komputerowemu
„NEK” z Myślenic, ul. K. I. Gałczyńskiego 1/39.
Od numeru 2 (25) 1993 r. gazetę ponownie przejęła rada miejska,
zgodnie z nową uchwałą dotyczącą
zmiany Statutu Gazety Gminnej.
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Zmianie uległa również częstotliwość wydawania: „Gazeta Klamra” wydawana jest co miesiąc.
W przypadku łączenia nr – rzadziej. Dokonano zmiany zapisu
dotyczącego powoływania i odwoływania redaktora naczelnego,
teraz na wniosek Zarządu Miejskiego. Wykreślono ze statutu,
że gazeta finansowana będzie
również ze środków finansowych
wypracowanych przez Ośrodek
Kultury. Cenę numeru ustala Zarząd Miejski na poziomie średniej
ceny ogólnie dostępnych dzienników (wcześniej ustalano na poziomie aktualnych kosztów wydania). Postanowiono, że zespół
redakcyjny, z wyjątkiem redaktora naczelnego, działa społecznie
(wcześniej: wszyscy społecznie),
a redaktora naczelnego zatrudnił
burmistrz Gminy. W skład osobowy zespołu redakcyjnego weszli:
Zbigniew Kołodziejczyk oraz Roman Kozik, doszły Danuta Oliwa
i Stanisława Piątkowska.
W numerze 8 (39) 1994 zostało
ponowione zaproszenie mieszkańców do współredagowania gazety.
Zespół redakcyjny chciał, aby było
więcej informacji ze wszystkich
miejscowości i środowisk. Oczekiwali szczególnie informacji ze środowisk wiejskich szkół i przedszkoli. Zaproponowali także odstąpienie
strony lub dwóch młodym autorom,
którzy chcieliby spróbować swoich
sił w redagowaniu gazety.
Wraz z nrem 10 (41) zmieniło
się miejsce druku, stała się nim
Drukarnia „Leyko” Kraków, ul.
Zabłocie 41–43.
Kolejny akt prawny z 1995 r.
dotyczący
„Klamry”
zmienił
dotychczasowe zasady finansowania gazety. Od tej pory gazeta finansowana była z budżetu
gminy w ramach przyznanych jej
środków. Natomiast zyski uzyskane ze sprzedaży numerów
i zamieszczanych w nich płatnych reklam stanowiły dochody
gminy Sułkowice. Cenę numeru
ustalał Zarząd Miejski kwartalnie na poziomie średniej ceny
ogólnie dostępnych dzienników.
Sformułowano również zapis, iż
w celu promocji gminy przeznaczony będzie z każdego nakładu
20 egzemplarzy do bezpłatnego
rozprowadzenia wśród instytucji kulturalnych, publicznych
na terenie gminy jak i poza nią
tj. biblioteki, Krakowski Sejmik
Samorządowy, uczelnie oraz Instytut Informacji Prasowej. Przyznano również, że punktom sprzedaży gazety przysługuje prawo

6

reklamy swej placówki na równych
zasadach.
W
kolejnym
roku ukazywania się
„Klamry” do kolegium redakcyjnego
doszły następujące
osoby: Małgorzata
Górkiewicz (podzielony etat ze Zbigniewem Kołodziejczykiem),
Waldemar
Wolski i Czesław
Szczotkowski. Wybór nowego redaktora odbył się na innej
zasadzie niż dotychczas (konkurs). Do
zadań jakie kandydaci mieli do wykonania należały:
napisanie dwóch notatek prasowych
(z wypowiedzi i z protokołu rady)
oraz przeprowadzenie wywiadu
„z samym sobą”. O zatrudnieniu
zadecydowała suma przyznanych
przez jury punktów. jakie uzyskali
w konkursie. I tak nowym redaktorem została Małgorzata Górkiewicz
(pracowała do stycznia 1998 r.).
W tym samym numerze ówczesny burmistrz Adam Gumularz
zastanawiał się w swoim artykule,
na ile „Klamra” jest gazetą przyjazną. Zauważył, że nie ukazywały
się informacje o wydarzeniach kulturalnych ani też ważne decyzje
Rady, natomiast publikowane były
artykuły krytyczne, wykorzystywane do prywatnych odgrywek.
Po oficjalnym odwołaniu ze
stanowiska redaktora naczelnego
Zbigniewa Kołodziejczyka ogłoszonym na łamach „Klamry” nr 7
(65) 1997 na to stanowisko powołano Stefana Bochenka 1 (66) 1998.
Nowy redaktor zmienił grafikę tytułu i ta grafika utrzymana była do
1(103) 2001.
Numer 11 (89) z 1999 r. przyniósł zmianę miejsca druku,
a stał się nim MASZYNOGRAF
mający swoją siedzibę na os. Na
Wzgórzach 20 w Krakowie. Podczas sesji Rady Miejskiej (30 listopada 2000 r.) redaktor, czytając sprawozdanie z działalności
Rady Redakcyjnej, wywołał dyskusję na temat treści publikowanych w gazecie. Oskarżano go
o cenzurowanie pisma, redagowanie na poziomie szkoły podstawowej. Były również głosy popierające działalność, m. in. burmistrza
Józefa Mardausa: Wielu ludzi
czeka na gazetę, co miesiąc ją czyta od deski do deski. Jeśli chodzi
o krytyczne informacje, to przecież takie też się ukazują. Adam

Gumularz (współtwórca gazety)
zapytał czy przestrzegany jest statut gazety. Na te pytania starał się
odpowiedzieć redaktor.
Kolejna zmiana miejsca druku
na Drukarnię „Styl” na ul. Ostatniej
(z późniejszą siedzibą na ul. Ojcowskiej), następuje od numeru 10/11
(112/113) 2001. W tej drukarni „Klamra” drukowana jest do dnia dzisiejszego. Uchwała z dn. 12 czerwca
2002 r. wnosi kolejne zmiany. Cenę
egzemplarza ustala burmistrz na
nie wyższą niż koszty wydawnictwa.
W miejsce zarząd wstawia się wyraz
burmistrz. Sformułowano skład zespołu redakcyjnego, redagującego
pismo: redaktor naczelny, po jednej
osobie desygnowanej przez komisje rady miejskiej spośród swoich
członków, wyznaczony przez burmistrza pracownik urzędu, osoby
w liczbie do 3 dokooptowane przez
zespół redakcyjny. Do
Statutu
z dn. 12 czerwca 2003 r. dopisano, że
wydawana jest nie tylko przez radę
miejską, ale także przez burmistrza.
Kandydat na stanowisko redaktora naczelnego miał być wyłaniany
w drodze konkursu i powoływany
przez radę miejską na okres 3 lat.
(...) Niezależnie od zarzutów stawianych pismu o odbiorze „Klamry”
w społeczności lokalnej świadczyła
m.in. ilość sprzedawanych egzemplarzy (w 1994 r. – 400 egz., 1995 –
1999 – 500 egz., 2000 r. – 1000 egz.)
przy średnich zwrotach 20 – 30 %.
Kolejna zmiana Statutu „Klamry”
wprowadzona została uchwałą rady
miejskiej z dnia 11 grudnia 2008 r. Gazetę wydaje burmistrz, który sam powołuje i odwołuje redaktora naczelnego,
ustala cenę na poziomie nie wyższym
niż koszt wydania, ma także prawo do
wstrzyamnia kolortażu numeru. Rada
miejska natomiast jest organem uprawnionym do rozstrzygania kwestii spornych. „Klamra” jest miesięcznikiem, ale
dopuszcza się wydania specjalne. red
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Ludzie „Klamry ”
W ciągu 18 lat istnienia pisma na stanowisko redaktora naczelnego powołane były cztery osoby: Stefan Bochenek, Zbigniew Kołodziejczyk, Małgorzata Górkiewicz, Monika Bochenek. Przez
kolegia redakcyjnye przewinęło się kilkunastu redaktorów, a współpracowników i korespondentów
z potrzeby serca liczyć można na dziesiątki, choć zawsze i tak ubolewano, że jest ich zbyt mało.

Redaktorzy naczelni
W osiemnastoletniej historii „Klamry” dwóch redaktorów
naczelnych zapisało się w spoób
szczególnie wyraźny, pełniąc swoją funkcje przez wiele lat.
Stefan Bochenek urodził się
w Sułkowicach. Przez 35 lat pracował jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w
Harbutowicach. Studiował polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, następnie
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Po pierwszych wolnych wyborach
samorządowych dostał propozycję od burmistrza Adama Gumularza, aby zorganizował redakcję
lokalnego czasopisma. Utworzona
w czerwcu 1990 r. redakcja liczyła
5 osób: Adam Gumularz, Zbigniew
Kołodziejczyk, Władysława Kołodziejczyk, Jan Socha i Stefan Bochenek. Powierzono mu funkcję
redaktora naczelnego.
Stefan Bochenek wspomina:
Pierwszy numer wydaliśmy 15 lipca 1990 r. Wkrótce do redakcji weszły inne osoby. Do 1992 r. byłem
pracującym społecznie redaktorem
naczelnym Klamry. Pod moim kierownictwem wydaliśmy blisko 20
numerów. W 1992 r. Urząd Miejski
zatrudnił na pełny etat redaktorski Zbigniewa Kołodziejczyka.
Niebawem przestałem pisać teksty
do gazety, która nie odpowiadała
moim poglądom.
Jesienią 1997 r. burmistrz Gumularz zaproponował Stefanowi
Bochenkowi ponownie pracę (na
pół etatu) w redakcji jako redaktora naczelnego. Pierwszy numer pod
jego redakcją po przerwie został
wydany w styczniu 1998. Przez dwa
miesiące pracowała wówczas w redakcji na pół etatu Małgorzata Górkiewicz, a później przez rok Monika
Bochenek. Pod jego kierownictwem
w latach 1998–2008 ukazało się 127
numerów..
Zbigniew Kołodziejczyk urodzony w Myślenicach. Absolwent

Politechniki Krakowskiej na wydziale budowy maszyn. Do roku
1978 pracował w Fabryce Narzędzi
„Kuźnia” w Sułkowicach, a nastęnie prowadził działalność gospodarczą. Od 1991 r. był zatrudniony
w Domu Kultury w Sułkowicach
jako instruktor. Od marca 1993 r.
rada miejska, (a w późniejszych
latach burmistrz) powierzyła mu
funkcję redaktora naczelnego Gazety „Klamra”, którą pełnił do roku
1998. Od 2000 r. podjął pracę w firmie EDEX-POL, gdzie pracuje do
dnia dzisiejszego. Członek I kolegium redakcyjnego „Klamry”.

Kolegium redakcyjne
Po początkowym, spontanicznie zmieniącym się składzie redakcji (por. Historia Gazety Gminnej „Klamra”, str. 5), zgodnie ze
statutem z 2002 roku, do kolegium
redakcyjnego lokalnego pisma weszli: redaktor naczelny, po jednej
osobie desygnowanej przez Komisje Rady Miejskiej spośród swoich
członków, wyznaczony przez burmistrza pracownik Urzędu, osoby
w liczbie do 3 dokooptowane przez
zespół redakcyjny. Ta zasada obowiązywała formalnie do 2008 roku.
W redagowaniu „Klamry” czynnie
uczestniczyli też burmistrzowie
i wiceburmistrzowie 5 kadencji.
W okresie szesnastu lat członkami kolegium redakcyjnego było
wiele osób. Prezentowani poniżej,
to osoby, które najczęściej publikowały, bądź miały największy
wpływ na grafikę pisma.
Adam Gumularz urodził się
w Strzelcach Opolskich. Ukończył
AGH na wydziale elektroniki górniczej i hutniczej, studia pedagogiczne oraz liczne szkolenia m.in.
w zakresie zarządzania w administracji publicznej, pozyskiwania
i rozliczania śrdoków unijnych,
a także studia podyplomowe na UJ
w zakresie zarządzania funduszami i projektami Unii Europejskiej.
Był radnym, burmistrzem przez
2 pierwsze kadencje, w latach 1990

–1998, następnie sekretarzem starostwa powiatowego w Wieliczce,
a w latach 2002–2006 starostą powiatu myślenickiego. Obecnie jest
zatrudniony w urzędzie miejskim
w Sułkowicach na stanowisku
urzędnika do spraw pozyskiwania
środków z funduszy europejskich
i krajowych. Członek I kolegium
redakcyjnego „Klamry”.
Józef Frosztęga urodził się
w Sułkowicach. Absolwent AGH
– organizacja i zarządzanie. Pracował w FN „Kuźnia”. W latach 198086 był Naczelnikiem Miasta i Gminy Sułkowice, a od 1998 radnym
i Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Sułkowicach. Zmarł 20 lipca 2001 r.
Józef Kąś urodził się w Piekielniku na Orawie. Profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w
latach 1995–2005 był kierownikiem studiów zaocznych w IFP UJ,
od 2001 r. wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Nowym Targu, a od
2005 r. na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na
Słowacji. Wybitny językoznawca,
publikował w „Klamrze” materiały na temat gwary sułkowickiej.
Członek I kolegium redakcyjnego
„Klamry”.
Władysława Kołodziejczyk
urodziła się w Sułkowicach. Absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Biologii i Nauki
o Ziemi (kierunek: geografia, specjalizacja: hydrografia). Pracowała
w Szkole Podstawowej w Sułkowicach jako nauczyciel, a następnie wicedyrektor. W 1990 r. została radną pierwszej kadencji Rady
Miejskiej w Sułkowicach. W Radzie Miejskiej pracowała przez trzy
kadencje. W 1998 r. została wybrana na zastępcę burmistrza gminy
Sułkowice. Obecnie na emeryturze. Członek I kolegium redakcyjnego „Klamry”.
O swojej pracy w „Klamrze”
mówi: Gazeta gminna, miesięcznik,
nazywana później przez jednego
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z mieszkańców „Klamrą” redagowana była przez kilka osób.
W tym składzie była także moja
skromna
osoba.
Początkowo
sami pisaliśmy teksty, składaliśmy ręcznie na arkuszach papieru, dokonywaliśmy korekty
i oddawaliśmy do druku. Pełniła
ona rolę informacyjną. W składzie
redaktorskim byłam 4 lata.
Roman Kozik urodził się
w Sułkowicach. Z wykształcenia
ślusarz. Pracował w Fabryce Narzędzi „Kuźnia” jako brakarz. Był
wieloletnim członkiem orkiesty
dętej w Sułkowicach członkiem
Towarzystwa Filatelistycznego FN
Kuźnia. W „Klamrze” przez kilka
lat zamieszczał felieton „Nasom
gwarom ukochanom”. Obecnie na
emetyrurze. Członek I kolegium
redakcyjnego „Klamry”.
Józef Mardaus urodził się
w Sułkowicach. Z wykształcenia
inż. mechanik. Pracował w Ośrodku Badawczo–Rozwojowym Przemysłu Chemicznego w Krakowie,
od 1984 do 1998 r. pracował w Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Myślenicach.
W latach 1998 –2006 był burmistrzem Gminy Sułkowice. W „Klamre”, oprócz sprawozdań urzędowych
i polemk, zamieszczał fotografie
gminy własnego autorstwa.
Stanisława
Piątkowska,
ur. w Biertowicach. Z wykształcenia nauczyciel matematyki.
Uczyła w Szkole Podstawowej w
Sułkowicach w latach 1966–1998.
W 1989 i 1990 r. działała w Komitecie Obywatelskim. Była radną
trzech pierwszych kadencji Rady
Miejskiej w Sułkowicach. W sierpniu 1990 r. została wybrana na stanowisko viceburmistrza Gminy
Sułkowice. Pełniła tę funkcję przez
2 kadencje, jednocześnie pracując
do 1998 r. w szkole. Od 1998 r. na
emeryturze. Członek I kolegium
redakcyjnego „Klamry”.
Danuta Oliwa była sekretarzem Gminy w latach 1990 – 2006.
obecnie pracownik referatu spraw
obywatelskich przy urzędzie stanu cywilnego.
Rozalia Oliwa urodziła się
w Skalbimierzu. Absolwentka filologii polskiej oraz studiów filozoficzno-religioznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także
kształcenia kulturalnego oraz za-
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rządzania na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Pracowała
jako nauczyciel języka polskiego
w szkole w Krzywaczce. Była mężem zaufania OKW podczas pierwszych wolnych wyborów do sejmu
i senatu RP. Radna od 2002 roku.
W 2006 roku została wiceburmistrzem gminy Sułkowice.
Krzysztof Trojan urodził się
w Sułkowicach. Ukończył studia
menadżerskie. Pracownik, a nastepnie (od 2000 r.) dyrektor Ośrodka Kultury w Sułkowicach Radny
powiatu myślenickiego ostatnich
dwóch kadencji. W „Klamrze”
publikował teksty o działalności
Ośrodka Kultury.
Józef Rusek był przewodniczącym Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Sułkowicach. W latach 19961999 przygotowywał dla „Klamry”
relacje z pracy swojej komisji.
Halina
Sułek
pracownik
Urzędu Miasta i Gminy Sułkowice
w referacie gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.
Piotr
Pułka
urodził
się
w Sułkowicach, obecnie mieszka
w Rudniku. Jest absolwentem WSP
w Krakowie na Wydziale matematyczno-fizyczno-technicznym,
a także podyplomowych studiów
pedagogicznych i menadżerskich.
Ukończył szkolenie w zakresie
pozyskiwania funduszy unijnych.
Po studiach pracował w Zespole Szkół Zawodowych i Liceum
Ogólnokształcącym w Sułkowicach, w tym jako wicedyrektor w
latach 2000–2006. Przewodniczący
rady
miejskiej w Sułkowicach
IV kadencji. W 2006 r. został w burmistrzem gminy Sułkowice.
Jan Socha urodził się w Rudniku. Jest absolwentem Liceum Plastycznego im. W. Kenara w Zakopanem i ASP w Krakowie. W latach
1993–1997 był dyrektorem Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji OSKiR
w Sułkowicach. Obecnie jest nauczycielem plastyki w Gimnazjum
w Sułkowicach. Z samorządem
związany od pierwszej kadencji
jako radny i przewodniczący rady
miejskiej pierwszej, a także obecnej
kadencji. Członek I kolegium redakcyjnego „Klamry”. Autor większości winiet „Klamry” i rysunków
zamieszczanych w gazecie.
Jan Sroka – z wykształcenia
artysta prawnik. Był dyrektorem

Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Sułkowicach w latach 1997 – 2000,
a w latach 2000 – 2006 był pracownikiem ambasady w Mołdawii.
Nadal pozostaje w kręgach dyplomatycznych.
Czesław Szczotkowski urodził się w Sułkowicach. Z zawodu
zegarmistrz, działający w organizacjach gminnych i parafialnych,
jak m. in. chór Apassionata, Straż
Honorowa NSPJ, współorganizator Przeglądu Poezji i Piosenki
Religijnej. W „Klamrze” publikował teksty o tematyce religijnej.
Waldemar Wolski urodził się
w Rudniku. Jest nauczycielem informatyki w Gimnazjum, instruktorem tańca w zespole „Elegia”.
W latach 2002 – 2009 pełnił funkcję
wicestarosty powiatu myślenickiego.
Ignacy Żarski – był radnym
I kadencji. W historii „Klamry” zapisał się jako autor ostrych polemik.

Współautorzy
Nie sposób nie wspomnieć
o współpracownikach gazety, którzy w różny sposób wpisali się
w dzieje i historię tego czasopisma.
Do współautorów „Klamry” zaliczyć można m.in. takie osoby jak:
Jacek Bugajski – prezes Klubu
Judo „Katana” (wczesniej „Sulkovia”), nauczyciel przedmiotów
zawodowych w ZSZ i LO, obecnie na emetyrurze.
Maciej Budek – pracownik Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.
Danuta Dyląg – nauczyciel języka polskiego, były dyrektor
Szkoły Podstawowej w Sułkowicach, obecnie na emetyrurze.
Kazimierz Dymek – wywodzacy się z Rudnika oficer Wojska
Polskiego. Obecnie mieszka
w Warszawie. W „Klamrze” zamieszczał opowiadania, których
akcja wywodzi się ze wspomnień
rodzinnych na terenie Rudnika
i okolic.
Joanna Gatlik – samodzielny
pracownik do spraw promocji
Gminy od 2009 r.
Bożena Gola – wieloletni kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej, obecnie na emeryturze.
Bożena Jabłońska – prowadzi
własną działalność gospodarczą,
Janina Klus – były kierownik
i dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
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łecznej, obecnie pracownik tej
placówki.
Aleksandra Korpal – wieloletni
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącego w Sułkowicach.
Władysław Kuchta – kowal, były
partyzant.
Halina Kozioł
w Gimnazjum,

–

polonista

Kazimierz Kurek – sułkowiczanin, aktor mieszkający
w Bydgoszczy, grał w teatrach
Kielc, Radomia. Lublina, Wrocławia, Torunia, Bydgoszczy,
Białegostoku.
Józefa Mroczek – pracownik
MODR w Karniowicach oddelegowany do Sułkowic.
Andrzej Miś – lekarz, kierownik
Przychodni VITAMED.
Kamil Makówka – instruktor szachów, pracownik Ośrodka Kultury,
Jerzy Magiera – dr Politechniki
Krakowskiej, zmarły w 2005 r.,
Danuta Olszewska–Słapek – lekarz stomatolog,
Andrzej Piwowarski – koordynator Centrum Rehabilitacji

w Sułkowicach, pracownik OPS.
Władysław Piątkowski – trener
piłkarek ręcznych KS Gościbia,
który ma na koncie m.in. wprowadzenie swoich podopieczych
do ekstraklasy.
Andrzej Prokocki – komendant
XIX Komisariatu Policji w Sułkowicach.
Bronisław Ryś – prowadzi własną działalność gospodarczą, piłkarz oldbojów „Gościbia”.
Zbigniew Syrek – polonista
w SP Sułkowice i Gimnazjum
w Myślenicach. Inicjator powstania Komitetu Obywatelskiego
w Sułkowicach.
Mieczysława Sroka – polonistka
ZSZ i LO,
Krystyna Stolarska – założyciel i dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Harbutowicach
do 2009 roku. Obecnie Prezes
Stowarzyszenia
Wspomagania
Osób Niepełnosprawnych „KOLONIA”. Honorowy Obywatel
Gminy Sułkowice
Anna Witalis Zdrzenicka – dziennikarka, redaktor wydawniczy,
nauczycielka ZS im. Andrzeja

Średniawskiego w Myślenicach.
Redaktor wydań z roku 2009.
Stanisław Ziembla – kombatant. Autor wielotomowego dzieła Kronika mojego życia.
Aleksandra i Janusz Zarzeccy – małżeństwo; Aleksandra
– pediatra dziecięcy, Janusz
– lekarz medycyny pracy, kierownik Przychodni Rodzinnej
w Sułkowicach.
Mamy rzecz jasna świadomość,
że prezentowana lista współautorów
jest mocno niekompletna. Jej zaletą
jest to, że znaleźli się na niej ludzie
bardzo młodzi i wiekowi, zasłużeni
w wielu dziedzinach życia społecznego, politycznego czy naukowo-kulturalnego oraz ludzie prości, zwyczajni,
zaangażowani w życie społeczności lokalnej, wysoko wykształceni
i pasjonaci, którzy na własną rękę
zdobywają nie tylko wiedzę, ale
też prawdziwą życiową mądrość.
Pełna lista współautorów wraz ze
wskazaniem lat, kiedy publikowali jest obenie w trakcie opracowywania i będzie dostępna
w internecie. Wszystkim należą się
najserdeczniejsze słowa uznania
i podziękowanie.
red.

Od samego początku w tworzeniu „Klamry” aktywny udział brali Czytelnicy, nadyłając obszerne listy
do Redakcji. Czasami mocno krytykowali, innym razem dodawali redaktorom otuchy i wspierali w trudnych
chwilach. Sugerowali, podpowiadali, buntowali się. Szkoda, że z czasem ten czytelniczy animusz zmalał. Ponoć jest to zjawisko ogólnopolskie, symptom czasów, ale żal... Poniżej fragment listu z nru 1 (24) 1993.

rys. z numeru 1–2 (91–92) 2000. Wśród
autorów „Klamry były również dzieci
i młodzież, a Ania Starzec z Krzywaczki dawała prawdziwy popis zdolnosci graficznych i poczucia humoru.
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Klamra w Internecie
Internetowy żywot „Klamry” rozpoczął się od 2000 roku.
Pierwsza wzmianka na ten temat pojawia się w numerze 9 (99) 2000, następne, to zmiany adresów
i wreszcie przedstawienie uporzadkowanej tematycznie zawartości.
Obecnie obejmuje ona lata 2004 – 2007. Poniżej zamieszczamy pierwsze wzmianki w „Klamrze”
o wydaniu internetowym.

Pierwsza wzmianka, która pojawiła
się w numerze 9 (99) w roku 2000. Adres obecnie nie jest już aktywny.

Ogłoszenie z numeru 11 (125) 2002 r.
Pod tym adresem w dalszym ciągu
można czytać wiekszość artykułów
i oglądać galerię zdjęć z lat 2004 – 2007.

W
najbliższych
dniach
wszystkie numery „Klamry” od
stycznia 2003 roku do najnowszych z roku 2009 dostepne będą
w internecie na stronie Urzędu Miejskiego: www.sulkowice.
pl. Obecnie dostępne są roczniki
2007 – 2008.
Mamy
niejakie
problemy
ze skompletowaniem roczników
od 1990 do 1992 czyli pierwszych
23 numerów. Osobom, które dysponują tymi numerami będziemy
wdzięczni za kontakt i umożliwienie
wskanowania ich w obecności posiadacza cennych „białych kruków”.
Przygotowując ten numer sięgaliśmy do archiwów, wertowali
śmyprywatne zbiory i składziki, czasami stawaliśmy na głowie. Bywało,
że zdobycie dokumentu sprzed 18
lat wymagało tyle samo zachodu,
co dotarcie do dokumentów sprzed
kilkuset lat pomimo udogodnień informatycznych. Płynie stąd nauka,
by nie lekcewazyc nie tylko historii
minionej, ale także tej, którą sami
tworzymy dzień po dniu.
red.
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Adam Gumularz

Wszystko zaczęło się od...
Komitetu Oby watelskiego
Szanowni Państwo (Szanowny Czytelniku Klamry)!
Minęło 20 lat od pamiętnych wyborów 4 czerwca 1989 r. Poproszono mnie, abym z tej okazji napisał kilka słów wspomnień z wydarzeń, w których miałem możliwość uczestniczyć. Dzisiaj po
20 latach odtworzenie tych „dni pełnych nadziei” jest niezmiernie trudne i można się o to pokusić jedynie wspólnym wysiłkiem osób, które spotkały się przy organizacji wyborów w roku
1989. Dopiero suma przeżyć wszystkich członków Komitetu Obywatelskiego w Sułkowicach”
mogłaby oddać atmosferę tamtych dni oraz wagę historycznego wydarzenia, w jakim mieliśmy możliwość uczestniczyć. Niestety, nikt w tamtych czasach nie prowadził szczegółowych
zapisków. Nie prowadzono również protokółów ze spotkań, polegając na wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu. Pracy było tak dużo, że brakło czasu na prowadzenie dokumentacji.
Szkół Zawodowych, był osobą powszechnie znaną).

Niestety, jak już wspomniałem, działania te nie były dokumentowane. Jedynym dokuPo tygodniu samodzielnie
mentem jaki zachował się u nas
Trzeba przyznać, że jako Peł- z tamtych dni jest „Oświadczenie”,
Zaczęło się w Myślenicach
nomocnik Biura Wyborczego, Pan odczytane w ogłoszeniach parafialSyrek dobrze wywiązał się ze swo- nych, stanowiące krótki program
Organizowanie wyborów zajego zadania. Już kilka dni później działalności Komitetu. Oświadczęło się w Myślenicach. Na posieKsiądz Proboszcz Jan Nowak, udo- czenie to podpisało 18 członków
dzeniu Zarządu Klubu Inteligenstępnił nam nie istniejącą dzisiaj Komitetu Obywatelskiego ale było
cji Katolickiej w dniu 23 kwietnia
wikarówkę, w której zaczęło się spo- uzgodnione i poparte przez kilkupowołano Biuro Wyborcze przy
tykać regularnie kilkanaście osób.
nastu kolejnych – razem 31 osób .
Małopolskim Komitecie ObywaW następnym tygodniu, na
Brak jest daty odczytania tego
telskim „Solidarność” z siedzibą
zebraniu Biura Wyborczego w My- „Oświadczenia” w ogłoszeniach,
w Myślenicach, które rozpoczęślenicach, Pan Syrek poinformo- można jedynie domyślać się, że
ło organizowanie działalności na
wał, że .. „Sułkowice – organizacją nastąpiło to w pierwszym lub druterenie gmin: Myślenice, Sułkowyborów zajmują się sami i są gim tygodniu naszej działalności.
wice Mogilany, Pcim i Tokarnia. w kontakcie z Krakowem”.
Chodziło bowiem o niezwłoczne
Do koordynowania akcji na
uwiarygodnienie osób sprzeterenie gminy Sułkowice upodających cegiełki, zbierających
Kiedy 5 czerwca wracałem do domu,
ważniono
Pana
Zbigniewa
podpisy i prowadzących działalpo nocnej pracy w Komisji Wyborczej
Syrka, członka KIK a zaraność informacyjną.
w „Kuźni”, było dla mnie jasne, że
zem nauczyciela języka polMyślę, że treść tego dokustało się coś wielkiego. Jeszcze nie
skiego w Szkole Podstawowej
mentu
będzie najlepszą formą
bardzo wiedziałem co, ale dzień ten
w Sułkowicach.
wspomnienia
o pamiętnych
pamiętam jako święto, bo przecież na
Właśnie Pan Syrek dotarł
czerwcowych
wyborach,
które
naszych oczach wydarzył się cud.
do osób zaangażowanych lub
zmieniły
Polskę
i
zapoczątkoPo raz pierwszy w moim życiu byłem
sympatyzujących z działalwały zmiany w Europie. Pozwoświadkiem cudu demokracji. W tym
nością NSZZ „Solidarność”:
lę sobie tylko na dwa, moim
dniu pokazaliśmy jak wielu z nas nie
Jak sam wspomina, zaczął od
zdaniem istotne komentarze
chce dalszego zakłamania i jak ważPana Stanisława Repcia i Pana
na jest dla nas wolność, dla której
Eugeniusza Stopy w Sułkowi1. Dokument zawiera 31
jesteśmy
w stanie wiele poświęcić.
cach oraz Pan Leszka Szatana
nazwisk osób, które zgodziły
w Rudniku. Do działalności
się na osobiste uwiarygodniew Komitecie Obywatelskim zaKomitet istotnie działał pełną nie prowadzonej akcji wyborczej
chęcił też niektórych nauczycieli. parą. Prowadził sprzedaż cegiełek, po stronie s o l i d a r n o ś c i o w o
Również mnie zaproponował pracę pozyskiwał i rozprowadzał ma- – o p o z y c y j n e j .
w tym Komitecie, do którego za- teriały informacyjne, prowadził
Lista ta nie obejmuje wszystprosiliśmy Pana Stanisława Ku- codzienne dyżury na Wikarówce kich współpracowników Komifreja, wybranego następnie Prze- a także zorganizował w świetlicy tetu. Wielu mogło się na niej nie
wodniczącym.
(Pan
Stanisław „Kuźnia” spotkanie wyborcze, na znaleźć, ze względu na brak możKufrej, kilka lat wcześniej za przy- którym gościliśmy Krzysztofa Ko- liwości uzyskania podpisu lub
należność do NSZZ „Solidarność” złowskiego, Romana Ciesielskiego przynajmniej uzyskania telefowyrzucony z PZPR i pozbawiony i Jana Rokitę – wybranych później nicznej akceptacji redagowanego
pospiesznie tekstu oświadczenia.
stanowiska Dyrektora Zespołu do Parlamentu.
Dlatego dzisiaj przytoczę jedynie te fakty, które mają potwierdzenie w nielicznych, istniejących
dostępnych dokumentach.
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(Osobiście pamiętam aktywnych
w pracach komitetu Panów Tadeusza Dudę i Władysława Ciaputę z Biertowic, czy też Zbigniewa
Twardosza, Witolda Światłonia
oraz Zbigniewa Jaśkowca z Sułkowic. Takich osób „zapomnianych”
może być więcej, należy więc ich
odszukać i jeśli się zgodzą, wymienić w stosownej publikacji.
2. Ogłoszenie dokumentu
w takiej formie dawało gwarancję
pełnej wiarygodności. Musieliśmy przekonać szczególnie tych,
którzy nie interesowali się polityką. Nie mogły tej funkcji spełnić
ulotki, gdyż władza komunistyczna potrafiła i nimi manipulować.
Należało się wypowiedzieć o s o b i ś c i e i podpisać własnym nazwiskiem tekst, jednoznacznie odcinający nową inicjatywę od PZPR
i jej popleczników. Należało to
uczynić, nie bacząc na ewentualne konsekwencje. Wówczas, przed
4 czerwca 1989 r., nikt nie był pewien dalszego rozwoju sytuacji.
A fakty historyczne miały wręcz
złowrogą wymowę. Marzec 1968 r.,
grudzień 1970, były jeszcze wciąż
żywe w pamięci. Do wspomnień
tych dochodziły wydarzenia kończącego się dziesięciolecia: koszmar stanu wojennego, represje
wobec działaczy opozycji a także
pacyfikacje zakładów pracy (ostatnia w ówczesnej Hucie im. Lenina w Krakowie, przed niespełna
rokiem). Uczestnictwo w organizowaniu wyborów po stronie opozycyjnej, było więc w tych czasach
aktem odwagi, gdyż władza komunistyczna nie zapominała swoich
przeciwników nigdy. Zgoda na autoryzowanie swoim nazwiskiem
dokumentu tak jednoznacznego
politycznie, była więc wyrazem
odwagi i determinacji.
Z załączonego dokumentu
możemy odczytać nazwiska. Poniżej podaję również imiona, a dla
osób zamieszkałych poza Sułkowicami, miejsce zamieszkania:
Stanisław Kufrej, Marek Bielecki, Julian Blak (Rudnik), Józef Cyrek (Rudnik), Władysław
Dziedzic (Krzywaczka zm. 2005
r.), Zofia Frosztęga, Józef Godzik
(Rudnik), Adam Gumularz, Władysława Kołodziejczyk, Stanisław
Koźak, Janina Kowenicka, Józef
Kuchta, Władysław Kukuła (Rud-
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Spotkanie przedwyborcze w klubie „Kuźnia”. Od lewej stoją Zbigniew Syrek,
Krzysztof Kozłowski, Roman Ciesielski, Jan M, Rokita, siedzą Stanisław Repeć
oraz Stanisław Kufrej. Fot. archiwalna.

nik), Mirosław Kurowski (Rudnik),
Leszek Lisowski (Biertowice),
Paweł Marek (Biertowice), Stanisława Piątkowska (Biertowice),
Stanisław Repeć, Jan Sławiński,
Jan Sroka, Eugeniusz Stopa, Leszek Szatan (Rudnik), Stanisław
Twardosz (zm. ....) , Józef Wiśnicz
(Rudnik), Józef Zadora, Stanisław
Zadora, Jan Zięba, Zofia Zięba,
Witold Zięba, Franciszek Skorut,
Janusz Światłoń (zm. 2007).
Czerwcowe wybory były momentem przełomowym w procesie odzyskiwania niepodległości
naszego Kraju. Również u nas
większość mieszkańców, włączyła
się w ten nurt przemian, głosując
na kandydatów Komitetu Obywatelskiego. Na przekór obawom, że
znowu się nie uda. Że ONI (czyli
partia) znowu sięgną po rozwiązania siłowe. Czy więc możemy o tym
zapomnieć? Nie sprawdziliśmy się
jako kronikarze w roku 1989, może
więc uda się wspólnie odtworzyć
przynajmniej najważniejsze fakty
i emocje ludzi, którzy mieli szansę
uczestniczyć w tych wydarzeniach.
Kiedy 5 czerwca wracałem
do domu, po nocnej pracy w Komisji Wyborczej w „Kuźni”, było
dla mnie jasne, że stało się coś
wielkiego. Jeszcze nie bardzo wiedziałem co, ale dzień ten pamiętam jako święto, bo przecież na
naszych oczach wydarzył się cud.
Po raz pierwszy w moim życiu byłem świadkiem cudu demokracji.

W tym dniu pokazaliśmy jak wielu
z nas nie chce dalszego zakłamania i jak ważna jest dla nas wolność, dla której jesteśmy w stanie
wiele poświęcić.
Przywoływanie tej atmosfery
jest szczególnie ważne teraz, kiedy
do demokracji zdążyliśmy się przyzwyczaić. Myślę, że temat ten pojawi się w naszej Gazecie jeszcze nie
raz, za sprawą osób czynnie zaangażowanych w tamte wydarzenia. Bardzo proszę o kontakt osoby, które
pracowały po stronie solidarnościowo–opozycyjnej przy organizowaniu wyborów 4 czerwca 1989 r. (także członków komisji wyborczych
i mężów zaufania). Szczególnie
proszę te osoby, których nazwiska
nie znalazły się w opublikowanym „Oświadczeniu”. Chciałbym
zgromadzić informację o ludziach
i zdarzeniach towarzyszących przemianom demokratycznym w naszej
Małej Ojczyźnie, zanim przekażę
ten „dokument” do Izby Tradycji.
Proszę o kontakt osobisty lub
poprzez Redakcję „Klamry”.

Ps. Rada Miejska gminy Sułkowice
postanowiła, że obecny jubileuszowy
rok, będzie także obchodzony pod
znakiem 20-lecia pierwszych wolnych
wyborów, co skwapliwie odnotowujemy. Osoby, które zechcą podzielić się
wspomnieniami związanymi z tamtymi wydarzeniami, prosimy o kontakt
mailowy: klamra@sulkowice.pl lub
listowy: Gazeta Gminna „Klamra”,
Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1,
32-440 Sułkowice.
red.
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Odezwa Grupy Katolicko Solidarnościowej w związku z pierwszymi wolnymi wyborami 1989 r. Dokument odnalezionyprzez Adama Gumularza w dniu 4 czerwca (!) 2009 roku.
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Wlasnoręczne podpisy na odwrocie odezwy. Złożenie podpisu na takim dokumencie było w tamtych realiach gestem
autentycznej odwagi i determinacji.
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Czterdzieści lat temu
Dziesięć lat temu „Klamra” relacjonowała uroczyste obchody trzydziestolecia nadania
praw miejskich Sułkowicom. Przy tej okazji redkator Stefan Bochenek opublikował akt
nadania praw miejskich oraz relację z pierwszej uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej. Poniżej przedrukowujemy te historyczne dokumenty w układzie sprzed 10 lat.
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RJ, „Klamra” nr 6 z roku 2006

Poczet wójtów,
przewodniczących, naczelników
i burmistrzów Sułkowic
oraz ważniejsze inicjatywy w okresie ich urzędowania
Jan Polka albo Pułka
wójt, wzmiankowany 1680 r.

Wojciech Biela
wójt, 9 I 1872 – 24 VI 1877 r.

Jan Piątek
wójt, 19 III 1886 – 1893 r.

Pomagał urzędnikom starostwa lanckorońskiego w zbieraniu
czynszów i danin na rzecz zamku i państwa. Sprawował również
drobne funkcje sądownicze.

Pomimo sprzeciwu rady (obawiano się dodatkowych kosztów)
zorganizował wraz z nauczycielem Wojciechem Kalinowskim
2-klasową szkołę. Zatrudniono
drugiego
nauczyciela
Jędrzeja Bąka. W szkole uczyło się 245
uczniów (r. 1876). Nie wiadomo,
z jakiego powodu został usunięty
ze stanowiska rozporządzeniem
C.K. Namiestnictwa Powiatowego.

19 IX 1892 rada gminy uchwaliła „zakupić 3 parcele gruntu na
cmentarz, tj. od Jana Bargła, Feliksa Bochenka i Jana Galusa, razem za kwotę 525 złr”. (protokół
z posiedzenia rady).

Marcin Włoch
wójt, wzmiankowany 1786 r.
Na polecenie austriackich
władz zaborczych dokonał inwentaryzacji wsi (domy, grunty, lasy).
Sułkowice dzieliły się na pięć niw:
Plebańska, Górska, Gościbska,
Dólska, Ptasznicka. Budowa traktu cesarskiego (drogi handlowopocztowej) Wiedeń - Lwów (17761790). W Sułkowicach odcinek
przez Ptasznicę i Zieloną.

Michał Krotkiewicz
wójt, wzmiankowany 1825 r.
Odbudował kościół św. Zofii

Jakub Bargieł
wójt, wzmiankowany 1846 r.
Przewodził buntowi chłopów
przeciwko uciskowi, jaki stosowali
wobec nich miejscowy proboszcz
ks. Maksymilian Stanisławski
i jego wikary.

Stanisław Judasz
wójt, 8 II 1867 – 1871 r.
Był pierwszym wójtem wybranym na podstawie ustawy
o gminach wiejskich, którą uchwalił Sejm Galicyjski w 1866 r. Na
mocy tej ustawy rada gminy składała się z 18 radnych i 9 zastępców.
Sułkowice zamieszkiwało wówczas
ok. 2000 osób. Mieszkańcy niepłacący podatku nie mieli prawa głosu. Zorganizował spichlerz gminny, z którego korzystali rolnicy
podczas wiosennych siewów. Zorganizował i zabezpieczył pomieszczenie kasy gminnej. Rada uchwaliła dla wójta roczny ekwiwalent
w wysokości 60 florenów (20 zł).
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Michał Malina
wójt, 12 VII 1877 – 1879
Dbał o bezpieczeństwo i porządek. W kronice czytamy: „Szynk
u Marcina Ciężkowskiego był
całkowicie zniesiony, ponieważ
tam największe rozruchy robią
podczas nocy niedzielnych”. Za
jego kadencji uruchomiono urząd
pocztowy. Wystosował prośbę do
władz krajowych o utworzenie posterunku C.K. żandarmerii.

Jan Bochenek
wójt, 14 I 1893 – 1905 r.
Kupił grunt pod budynek,
w którym znalazł się areszt, spichlerz, szopa na sikawkę strażacką i łaźnia. Oświetlenie rynku latarniami naftowymi (2 IV 1904).
Kanalizacja rynku (rynsztoki).
Stały jarmark co drugi poniedziałek. Współdziałał w tworzeniu
Towarzystwa Kowali. Początek
regulacji Harbutówki i Gościbi.
Konflikt z proboszczem ks. Pawłem Frelkiem. Wspólnie z Wojciechem Kalinowskim utworzył szkołę 4-klasową (1896).

Jan Kiebzak
wójt, 19 V 1879 – 28 IV 1885 r.
Autor pamiętnika, w którym
zapisywał ważniejsze wydarzenia
prywatne i środowiskowe. Wybudował murowany budynek szkoły
podstawowej (1883). Przygotował
teren pod rynek po pożarze 12 budynków. Wybudował domy dla pogorzelców. Był mocno powaśniony z proboszczem ks. Antonim
Opidowiczem (każdy chciał mieć
karczmę w rynku). Doszło do rękoczynów, za co wójta skazano na
20 dni aresztu. Wójt nie godził się
na to i pojechał do Wiednia do cesarza ze skargą. Cesarz go przyjął,
anulował karę i dał 30 fenigów na
drogę powrotną.

Jakub Biela
podwójci, 29 IV 1885 – 18 III 1886 r.
Urzędował
po
rezygnacji
z funkcji wójta Jana Kiebzaka.

rys. z nru 1 (44) 1995

Tomasz Biela
wójt, 27 IX 1905 – 1919

Ukończenie regulacji Harbutówki i Gościbi (1913). W odstępach 50 m wstawiono w koryta
rzek kłody drzew, tworząc kaskady hamujące szybkość przepływu
wody. Sprzyjał działalności straży
pożarnej. Kupił dla niej sikawkę
dwutłokową „Florian” (sprawna
do dziś). Organizował uroczyste
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poświęcenie sztandaru strażackiego, w którym uczestniczyli m.in.
ks. bp Bandurski i książę Lubomirski.

Józef Piątek
wójt, 17 VI 1919 – 1932 r.
Wywodził się z PSL „Piast”.
Rządził bezbarwnie. Za jego kadencji Sułkowice cechował poważny regres gospodarczy. Upadło
kółko rolnicze i jarmarki. W okresie wielkiego kryzysu Spółka Kowalska ogłosiła upadłość, a wiele
kowalskich zakładów rzemieślniczych zawiesiło działalność. Rada
gminy w ogóle nie interesowała
się losem kowali, których już w
tym czasie było więcej niż rolników. Rozpoczął budowę Domu Ludowego. Wspólnie z Hieronimem
Maliną stworzył szkołę 7-klasową
(1924).

Tomasz Piątek
wójt, 21 IX 1932 – 20 III 1933 r.
Kontynuował budowę Domu
Ludowego.

Stefan Pułka
wójt, 20 III 1933 – 1942 r.
Był pierwszym wójtem gminy
zbiorowej, w skład której wchodziły Sułkowice, Biertowice, Rudnik, Jasienica, Krzywaczka i Wola
Radziszowska. Pełnił równocześnie funkcję przewodniczącego
rady gminnej. W poszczególnych
wsiach działały rady gromadzkie
z sołtysami na czele. Dokończył
budowę Domu Ludowego, gdzie
wreszcie przeniesiono biuro rady.
Znalazły się tam również sala widowiskowa i biblioteka. Szkoła
podstawowa otrzymała status publicznej szkoły powszechnej III
stopnia (1937).

Piotr Nikita
wójt, 1 XI 1942 – 1945 r.
Były austriacki żandarm. Kiedy okupant hitlerowski przeniósł
gminę zbiorową do Lanckorony
(1 XI 1942) z powodu „buntowniczego zachowania mieszkańców
Sułkowic”, powołano go na wójta.

Jan Stokłosa
wójt, 1945 – 1948 r.
Utworzona w 1943 r. tajna
rada gminy desygnowała go na
wójta. 29 stycznia 1945 roku wybrano nową radę gminy zbiorowej składającą się z 24 radnych

i wójta. Powołano 18 osobową
Milicję Obywatelską. Zorganizowano biuro rady. Ekshumowano
w kwietniu 1945 r. 26 zamordowanych w pacyfikacji i urządzono
im pogrzeb na cmentarzu. Dokonano parcelacji gruntów obszarniczych m.in. w Krzywaczce
i Biertowicach. 15 lutego 1945 r.
wznowiono produkcję w fabryce.
Dokonano częściowej elektryfikacji wsi (koło rynku). Pierwsze
żarówki zapłonęły 1 listopada
1948 r.

Jan Garbień
ostatni wójt, 1948 – 1950 r.
Kontynuował
elektryfikację wsi. Odbudował Sułkowic ze
zniszczeń wojennych. Zorganizował wspólnie ze szkołą kursy dla
analfabetów. Przystąpiono do organizacji spółdzielni produkcyjnej „Gromada” w Krzywaczce. Na
kanwie jej powstawania nakręcono film fabularny w reżyserii Wandy Jakubowskiej. Wyświetlano go
do śmierci Stalina.

Szczepan Moskal
pierwszy przewodniczący GRN,
1950 - 1956 r.
Przekazanie dla OSP działki
pod nową strażnicę – tzw. bydlęcy
rynek. „Kuźnia” rozpoczęła budowę domków jednorodzinnych
na Zielonej (1954). Reorganizacja gminy zbiorowej. Powstanie
Gromadzkiej Rady Narodowej
(1 I 1955). Został jej pierwszym
przewodniczącym.

Jan Ostafin
przewodniczący GRN, 1956 – 1958 r.
Pełnił obowiązki sołtysa Sułkowic za kadencji wójta Jana Stokłosy.

Stefania Postawa
przewodnicząca GRN, 1958 – 1970
Uzyskanie przez Sułkowice
statusu osiedla (1 stycznia 1960)
i praw miejskich (1 stycznia 1969).
Budowa nowego budynku szkoły
podstawowej (1960-61), budowa
ujęcia wody pitnej w Gościbi.

w kompleksie obiektów sportowych.

Józef Frosztęga
naczelnik, 1981 – 1987 r.
Wspólnie z FN „Kuźnia” rozpoczął budowę hali widowiskowosportowej.

Zbigniew Pacek
naczelnik, 1987 – 1990 r.
Powołano Społeczny Komitet
Gazyfikacji (z FN „Kuźnia”). Budowa głównej magistrali gazowej.

Adam Gumularz
pierwszy burmistrz, 1990 – 1998 r.
Komputeryzacja Urzędu Miejskiego. Budowa I modułu oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej
Osiedla. Rozbudowa strażnicy
OSP. Sprowadzenie sala gimnastycznej z Holandii dla Krzywaczki. Rozpoczęcie budowy składowiska odpadów z centrum segregacji.
Telefonizacja gminy.

Józef Mardaus
burmistrz, 1998 – 2006 r.
Sfinalizowanie budowy składowiska odpadów z centrum segregacji. Rozbudowa oczyszczalni
ścieków i sieci kanalizacyjnej. Budowa sal gimnastycznych w Sułkowicach i Harbutowicach. Budowa gimnazjum wraz z Centrum
Rehabilitacji w Sułkowicach na
bazie obiektó KS Gościbia. Medal
„Gmina Przyjazna Środowisku”
od prezydenta RP. Nawiązanie
kontaktów z miastem partnerskim
Ronchamp (Francja).
R. J.
(imię i nazwisko znane redakcji)
Do pocztu „Autora znanego Redakcji”
(dzięki Panie Ryszardzie za ten cenny
poczet, który – rozbudowany o portrety
– można ogladąć w Izbie Tradycji) dopisujemy nastęnego burmistrza, kolejnego
włodarza gminy o nazwisku Pułka:
red

Piotr Pułka
burmistrz, 2006 – ...
a resztę niech dopisze historia i Szanowny Autor.

Michał Mielniczek
pierwszy naczelnik, 1971 - 1981 r.
Budowa nowego budynku
szkoły zawodowej (1973). Odsłonięcie pomnika ofiar pacyfikacji (7 maja 1975). Wspólnie z FN
„Kuźnia” budowa płyty boiska piłkarskiego i zaplecza hotelowego

rys. z nru 2 (45) 1995
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Z burmistrzem Piotrem Pułką i wiceburmistrz Rozalią Oliwą
rozmowy nad oprawnymi tomami „Klamry”

„Klamra” na stół
„Klamra” doczekała się introligatorskiej oprawy roczników od 1993 roku do 2008. Jeden komplet dla urzędu rezyduje u sekretarza gminy, drugi przeznaczony dla radnych w biurze rady miejskiej. Jeśli brakło numerów, zostały zeskanowane. Teraz pozostaje skompletowanie pierwszych
trzech roczników. Przywiezione z introligatorni tomy oprawne wzbudzają sensację - ile tego?
jak dostojnie wygląda? O znaczeniu „Klamry” dla społeczności lokalnej, ale tez w bieżacej pracy samorzadu, rozmawiamy z burmistrzem Piotrem Pułką i wiceburmistrz Rozalia Oliwą.
Redakcja: Lektura 200 numerów „Klamry” może przyprawić
o zawrót głowy. Kalejdoskop tematów, ludzi, postaw, a między nimi
sporo niezłej zabawy, wziąwszy
pod uwagę nie tylko humor planownay, ale też ten, kóry wynikał
z rozognionych słów pełnych emocji. No bo jak tu przejść obojętnie
obok relacji z sesji przedrukowanej
z „Gazety Krakowskiej” na życzenie Czytelników (jak wyjaśniła
redakcja, która przecież zamieściła także własne sprawozdanie)
w nrze 3 (46) 1995?
Spierano się także o to, czy
burmistrz powiedział, czy nie powiedział, że radny (...) myśli nie tą
częścią ciała, co inni ludzie.
– Ludzie, jest Wielki Tydzień,
puknijcie się w czoło! – apelował
radny (...).
Rozalia Oliwa: Równie emocjonujące okazują się maratony
czytelniczo-redakcyjnych dyskusji. To, że na wykresie zawartości
„Klamry” listy od czytelników zajmują zaledwie 4,27% zawartości
pisma jest „zasługą” ostanich liku
lat. W pierwszych latach pisma Listy i odpowiedzi redakcyjne potrafiły wypełniać nawet 30% łamów.
Z Listów i czytelniczych interwencji dowiadujemy się o wielu problemach nurtujących środowiska:
wielkich – takich jak zawiła telefonizacja, problemy z gazyfikacją
i spory o przebeg sieci (z wypowiedzi szefa komitetu gazyfikacyjnego wynika, że jest on kozłem
ofiarnym ludzkich zawiści i uprzedzeń, z listów zaś, że to ludzie są
ofiarą nieróbstwa komitetu gazyfikacyjnego) i o drobnych gafach
i nieporozumieniach. Np. dlaczego
na obchodach 3 Maja 94 nie zagrała orkiestra dęta – jak się okazało,
nikt jej tam nie zaprosił. Podobna
gafa organizatora spowodowała,
że na festynie z okazji 110 lecia
FN „Kuźnia” w 1997 roku zabrakło chóru Apassionata. Najpierw
organizatorzy oskarżali w listach
zespoły, które nie wzięły udziału
o aspołeczną postawę i krygowanie się, a później atakowani odpo-
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wiadali z goryczą, że spotkało ich
zlekceważenie). Na osobną uwagę
zasługuje polemika wokół Odznaki Honorowej Za zasługi dla
oświaty przyznany w roku 1996
Radzie Rodziców Komitetu Rodzicielskiego przy Zespole Szkół
Zawodowych
w
Sułkowicach.
Polemista miał Radzie za zle, że
przyjęła honory z rąk komunisty,
ministra Jerzego Wiatra, szkodzącego polskiej oświacie. Nauczyciele tłumaczyli, że nagrodę przyznaje rząd na wniosek dyrekcji i po
opinii Małoposkiego Kuratorium,
a sam minister moze się co najwyżej podpisać, bo i tak nie ma większego wyboru w tej sprawie.
Redakcja: „Klamra” odnotowywała jubileusze, ważne wydarzenia w gminie, otwierała nowe
inwestycje, intronizowała kolejnych proboszczów na prebendach
i żegnała odchodzacych, razem
z Czytelnikami przeżywała klęski
powodzi i społecznych żywiołów
trapiących mieszkańców gminy,
takich jak bezrobocie, alkoholizm,
chuligańskie wybryki.
Piotr Pułka: Lista tematów
„Klamry”, to prawdziwa kronika
gminy, raz wesoła, raz smutna, to
znów triumfująca – jak wówczas,
gdy w numerze 4 (130) 2003 z okladki uśmiechały się buzie piłkarek
KS Gościbia, świętujących wejście
do ekstraklasy piłki ręcznej. To
także wspomnienia, wspomnienia,
wspomnienia... Czytelnicy czasami
narzekali na ich przesyt, a dziś są
one bezcennym źródłem informacji,
niejednokrotnie materiałem naukowym, nie tylko sentymentalnym.
Rozalia Oliwa: Są też tematy, które w „Klamrze wracają jak
bumerang. Na przykład Las Groby i upominanie się o historyczna
prawde o Konfederacji Barskiej.
Gazeta konsekwentnie wspiera
kolejne samorządy w budowaniu świadomości ekologicznej
w naszym otoczeniu od pierwszego ogłoszenia uchwały, że należy
mieć przydomowe kubły na śmieci, poprzez walkę z dzikimi wysypiskami, po trudna lekcje sorto-

wania i kosztowne inswestcje na
składowisku.
Piotr Pułka: Na 40-lecia miasta otwieramy nową linię sortowniczą i kompostownię. Sułkowicom kilka razy przyznany został
tytuł „Gminy przyjaznej srodowisku”. To niewątpliwie ciężka praca kolejnych samorządów i wynik
profesjonalnych działań zarówno
pracowników gminy jak i zakładów komunalnych. Ale trudno
przecenić w tym dziele wkład nasej lokalnej gazety. Z roczników
„Klamry” możemy też odczytać
dzieje nawiązywania partnerstw
zagranicznych i ich rozwój.
Rozalia Oliwa: Jeśłi sie głębiej zastanowić, to takich tematów jest co niemiara. Na przykład
skrupulatnie odtworzona historia jednostek strażackich gminy,
różnych organizacji społecznych,
z działaniami na rzecz niepełnosprawnych na czele. Warto te tematy rozwijać, zwłaszcza że sa one
kontynuowane na bieżąco.
Redakcja: Historia dopisuje
kontynuację. Na przyklad komputeryzacja urzędu, która doprowadziła
do powstania WPI i powtórnej obecności Sułkowic w gronie laureatów
Wzorcowego Urzędu w Małopolsce.
Już możemy zapowiedziec ten temat w czerwcowym wydaniu zwyczajnym „Klamry”, w numerze 202.
Rozalia Oliwa: Ja bym się
jeszcze upomniała o inną nagrodę,
która nam trochę medialnie przeszła niezauważona. Mamy „Złotą
płyę chodnikową”. Brzmi humorystycznie, ale to przecież efekt wieloletnich inwestycji. I chciałabym
więcej czytać o ludziach w „Klamrze”, bo mamy w gminie wiele
wspaniałych osób, niekoniecznie
utytułownych, które robią lub robiły w życiu ciekawe rzeczy. „Klamra” wielu z nich już prezentowała.
Warto poszukać kolejnych.
Piotr Pułka: Tematów więc
nie brakuje, co budzi nadzieję, że
w naszych kompletach będa sukcesywnie przybywały równie udane roczniki, czego sobie, Czytelnikom i redakcji życzę.
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Jubileusze w „Klamrze”
Poniżej zamieszczamy wykaz jubileuszy i rocznic, które „Klamra” odnotowała w latach 1993–2009.
Ichprzegląd stanowi swoistą mapę życia gminy. Świadczą o woli zachowywania pamięci o wydarzeniach,
budowania poczucia więzi lokalnych wreszcie o klimacie ożywiającym poszczególn środowiska. W spisie
nie uwzględniono dorocznych obchodów rocznic ogólnopolskich, takich jak obchody 3 Maja, 11 Listopada itp., ani świąt środowiskowych takich jak np. coroczne święta szkoły czy jubileuszów takich jak Złote Gody. Warto jednak nadmienić, że w każdym roczniku znajdziemy skrupulatny opis ich świętowania.

rok 1993
nr 4 – rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Sułkowicach
nr 6 – 50 rocznica pacyfikacji Sułkowic
rok 1994
nr 1 – 100-lecie Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2/3 – 50-lecie wydarzeń kwietniowych
rok 1995
nr 4 – 90-lecie jednostki OSP Harbutowice
rok 1996
nr 1 – 10 lat sekcji judo UKS
nr 8 – 135 lat spółdzielczości kredytowych w
Polsce
rok 1997
nr 3 – 110-lecie Fabryki Narzędzi „Kuźnia”
rok 1998
nr 2 i nr 3 – 90 lat Banku Spółdzielczego w Sułkowicach
nr 9 i nr 10 – 5-lecie Domu Pomocy Społecznej
w Harbutowicach
nr 11 – rocznica nadania imienia szkole w Harbutowicach p[ołaczone z 20-leciem pontyfikatu Jana Pawła II
rok 1999
nr 8 i nr 9/10 – 30-lecie nadanai praw miejskich
Sułkowicom
nr 11 – 105 lat Zespołu Szkół Zawodowych
rok 2000
nr 1/2 – 35 lat pracy dra Adama Matogi
nr 6/7 – 100 rocznica urodzin Rozalii Szczurek
z Rudnika
nr 8 - 20 rocznic smierci ks. Jóżefa Sadzika
nr 11 – 45 lat Zakładowej OSP FN „Kuźnia”
nr 11 – 100-lecie oświaty w Harbutowicach
nr 12 – 80-lecie orkiestry detej w Rudniku
rok 2001
nr 8 – 100-lcie OSP Krzywaczka
rok 2002
nr 1/2 – 60-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Elegia
nr 4 – 103 rocznica urodzin Marianny
Szczurek z Rudnika
rok 2003
nr 6/7 i nr 8 – 60 rocznica pacyfikacji Sułkowic
nr 6/7 i nr 8 – 80-lecie KS Gościbia
nr 9 – 120-lecie budynku „starej szkoły” w Sułkowicach

nr 10 – 10-lecie Domu Pomocy Społecznej
w Harbutowicach
nr 12 – 50-lecie sułkowickiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
rok 2004
nr 4 – 120;lecie OSP Sułkowice
nr 5 – 100-lecie OSP Harbutowice
nr 6 – 60-lecie Honorowej Straży Serca Jezusowego
nr 6 – 50-lecie Zakładowej OSP Kuźnia
nr 7 – 20-lecie sekcji judo UKS „Katana”
nr 10 – 110-lecie szkolnictwa zawodowego
w Sułkowicach
rok 2005
nr 5 – 40 lat pracy dra Adama Matogi
nr 6 – 50-lecie kaplicy Corbusiera w Ronchamp
nr 6 – 50-lecie Klubu „Kuźnia”
nr 9 – 100-lecie OSP Rudnik
nr 10 – 30-lecie OSP Biertowice
nr 10 – 15-lecie zespołu tańca Retro
nr 11 – 45-lecie nowego budynku szkoły podstawowej połaczone z otwarciem hali sportowej,
nr 11 – 111 lat warsztatów szkolnych Szkoły Zawodowej w Sułkowicach
rok 2006
nr 9 – 100 rocznica urodzin Marii Postawy
(z domu Flaga) z Sułkowic
rok 2007
nr 1 – 15 finał Wielkiej Orkiesty Świątecznej
Pomocy (równeiż 15 w Sułkowicach)
nr 2 – 120-lecie Fabryki Narzędzi Kuźnia
nr 6 – 50-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Jana
Nowaka z parafii w Sułkwicach
nr 8 –111 lat targów w Sułkowicach
nr 10 – 140 lat samorządu w Sułkowicach
nr 10 – 10 rocznica wyboru patrona szkoły
w Harbutowicach
rok 2008
nr 2 – 45-lecie kapłaństwa ks. proboszcza
Aleksandra Zemły z parafii w Rudniku
nr 3 – 100-lecie Banku Spółdzielczego w Sułkowicach
nr 4 – 15-lecie Domu Pomocy Społecznej w
Harbutowicach
nr 8 – 30-lecie Przedszkola nr 3
nr 9 – 50-lecie Szkoły Podstawowej w Sułkowicach w budynku przy ul 1000-lecia.
nr 10 – 100-lecie orkiestry dętej w Krzywaczce
nr 10 – 65-lecie Przedszkola nr 1
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Ryszard Judasz

Sratolenie1
z jubileuszem w tle
Czterdzieści lat – czy to dużo, czy mało? W historii miejscowości to raczej mało, ale dla społeczeństwa to połowa życia pokolenia. Pokolenia, które w naszym środowisku zmieniło się zasadniczo. I na lepsze i na gorsze.
Podczas jubileuszów podkreśla się zwykle osiągnięcia, bo
osiągnięcia widać. Ale są sprawy
niezauważalne, a oczywiste, zmieniające wiele wśród mieszkańców.
Zwróćmy uwagę i na dobre i na
gorsze aspekty naszego czterdziestolecia.
Gorszym jest na pewno zanik
autorytetów. Chociaż jest to bolączka ogólnopolska, odczuwamy ją
u nas i to w znacznym stopniu.
Autorytet był niegdyś darem od
Boga, otrzymywanym w chwili
urodzenia. Im dalej w przeszłość,
tym mocniejsza władza, mocniejszy autorytet.
Współczesne nasze autorytety
zaczynają i niestety kończą się na
Janie Pawle II. Potem pustka. Stąd
miedzy innymi biorą się problemy
wychowawcze z dopoloną2 zgrachą3, której dawniej wystarczyła
krachla4, a dziś szkoda przypominać. Zresztą, wtedy za niesubordynację dostawało się po rzyci5
w szkole z poprawką od ojca
w domu. A dziś zdaniem dokucnioków6 i rodziców winni są nauczyciele. Pani lub pan uwzięli się na
biednego ucznia, no więc mamy
nieporozumienia i konflikty.
Poza tym do szkoły chodziło
się, a teraz młodzież zostaje dowożona samochodem. Wyrasta potem
ktoś z krzywym kręgosłupem, bez
kondycji, nie lubiący sportu, bo
ten wymaga wysiłku i wewnętrznego samozaparcia. Przed laty np.
zimą wszystkie pagórki w Sułkowicach były uszatkowane i roiło
się na nich od narciarzy. Staw pani
Bochenkowej i lodowisko przy
szkole w rynku, a później koło
internatu były zatłoczone przez
łyżwiarzy. Młodzi piłkarze KS Gościbia powoływani byli do krakowskiej kadry, grali również w Wiśle,
Hutniku i innych klubach.
Sportem zresztą interesowało
się całe środowisko. Nawet ksiądz
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proboszcz dopasowywał godziny
niedzielnych nieszporów do godzin
spotkań piłkarskich na Zielonej,
aby kibice mogli uczestniczyć w jednych i drugich. Wynagrodzeniem
piłkarzy był obiad Pod Wawrzkiem7
stawiany przez prezesa klubu. Podawano żurek, schabowy lub golonkę. Obecnie jada się pizzę, kebab
bądź różne fast foody…
Najgorzej było z wyganiackami8, bo zwykle ich pora pokrywała się z godzinami meczów.
W zocy9 była ciotka, która godziła
się zastąpić pasterza w niedzielnym pilnowaniu krów. Pasało się
w Podstajaniu, Na Pryczce, Pod
Glinikiem. Kto pamięta nazwy
tych przysiółków?
Ważnymi postaciami Sułkowic w tamtych czasach byli: Pecka
– kowal, Horoska – handlowała nabiałem, Dereś – woźny magistratu,
Goga – prowadził trafikę, Kaganek – strzygł mężczyzn, Knopek –
grabarz, Kondusz – gołębiarz, Polner – bramkarz Gościbi, Dziurwa
– szewc, Prajcyk – listonosz. Kto ich
dziś pamięta? Zresztą przydomki
wyszły z użycia i kto ma pojęcie
kim byli Ciurok, Krupecka czy
Zęgwol? Przydomki (przezwiska)
ułatwiały porozumienie i nikt się o
nie nie obrażał. W „kuźni”, gdy zatrudniała 130 osób, było 28 Janów
Bieli. Dzięki przydomkom kasjerka nigdy nie pomyliła wypłaty.
W tamtych czasach młodzież
chodziła na wieczorki i dancingi.
Chłopcy w garniturach i krawatach,
dziewczęta w eleganckich kieckach
i opankach10 z makijażem na twarzy. Do tańca grała żywa orkiestra.
Dziś nie ma dancingów. Na
dyskoteki chodzi się w luźnych
portkach z rozporkiem na wysokości kolan i podkoszulce z napisem,
którego sensu nie można zrozumieć. DJ odtwarza muzykę zespołów niewiadomej narodowości z
abstrakcyjnymi tekstami. Liczą

się decybele
i
laserowe
światło. Imprezy takie
muszą mieć
pełna
obsługę
porządkowych,
bramkarzy, zainteresowanych nie
tylko porządkiem… Dawniej na
imprezach w naszej Sali widowiskowej (450 miejsc) obsługę stanowił jeden strażak, spełniajmy role
dyżurnego p.poż, biletera i bramkarza. Było spokojnie i bezpiecznie.
W czasach gdy aspiracje młodych ludzi na prowincji biegną
raczej w stronę globalnej kultury
masowej niż poszukiwań własnych
korzeni (szkoda!), istotne sa wszelkie dostępne formy pobudzania
dumy z powodu przynależności
do danej społeczności kulturowej.
Zrozumiały to magistrat i rada
miejska, tworząc Izbę Tradycji
– z myślą o promocji kultury lokalnej i pobudzeniu świadomości
środowiska.
Do budowania poczucia dumy
z własnej przynależności kulturowej przyczyniają się niewątpliwie
wybitne osobowości. A Sułkowice
w okresie minionego czterdziestolecia mogą szczycić się takimi wybitnymi potaciami kultury i nauki
jak: ks. Józef Sadzik – dyrektor
wydawnictwa Edition de Dialoque
w Paryżu, prof. dr inż. Aleksander Sala – rektor WSI w Radomiu,
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
– rektor Politechniki Krakowskiej,
Grażyna Korpal – artysta plastyk,
dziekan Wydziału Konserwacji
-Restauracji Dzieł Sztuki ASP Kraków czy Kazimierz Kurek – aktor
scen Bydgoszy i Torunia. Miały też
wysoko postawionych dygnitarzy
PRL, takich jak m.in. dr Franciszek Rusek – minister sprawiedliwości i gen. dyw. Włodzimierz
Oliwa – dowódcza WOW, minister
administracji.
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Jesteśmy miastem i gminą
przyjazną środowisku. tytuł taki
nadali nam prezydenci Aleksander
Kwaśniewski i Lech Kaczyński.
Stało się to dzięki nowoczesnemu
składowisku śmieci z segregacją
odpadów, oczyszczalni ścieków
oraz zrealizowanej w znacznym
stopniu kanalizacji. Za to nie posiadamy publicznego wychodka,
o który starał się już wójt w 1905
roku! Istniał taki wprawdzie przez
kilka lat za komuny, ale przeciwnicy publicznego siusiania spalili go.
A czego nie udało się zrealizować pomimo istniejących
i zaakceptowanych planów? Nie
powstała
obwodnica
„Kuźni”
i rynku, nie zbudowano zbiornika wodnego powyżej stadionu
z przeznaczeniem dla rekreacji
ani nowego zakładu narzędzi lutych, który Japończycy chcieli postawić w 8 miesięcy. Nie udało się
również wybudować domu kultury na placu za pomnikiem.
Trudno. Cieszmy się dorobkiem i bądźmy optymistami.
W następnym czterdziestoleciu
siądziemy na pogródce11 i wspominać
będziemy jak dawniej w oflisach12
pływały głowoce13 i jak chodziło się
pod Bioły Brzyg14 na ostrężnice15
z tragacem16 po okocek17 siana…

Klamra na wykresach
Rodzaj materiałów w „Klamrze”

W związku z tym, że od 2008 roku gazeta nie przyjmuje płatnych ogłoszeń
i reklam, układ procentowy gatunków zmienia się w miarę ukazywania się
kolejnych numerów, niemniej nie sa to zmiany znaczące.

Układ tematyczny treści „Klamry”

Objaśnienia miejscowych wyrażeń gwarowych:
1

sratolić – abstrahować,

2

dopolony – niegrzeczny,

3

zgracha – dzieci,

4

krachla – lemoniada,

5

rzyć – tyłek,

6

dokucniok – niegrzeczny,

Pod Wawrzkiem – restauracja
„Sportowa”,

7

wyganiacki – wypędzanie bydła
na pastwisko,

8

9

w zocy – w poważaniu,

10

opanki – pantofle damskie,

11

pogródka – przyzba,

12

oflis – rów przydrożny,

13

głowoc – kijanka,

Bioły Brzyg – na trasie do Jastrzębi,

14

15

ostrężnice – czernice,

16

tragac – wózek o jednym kole

17

okocek - wiązka

na podstawie opracowania Anny Marii Pląder (obecnie Piwowarskiej)
Klamra Gazeta Gminna. Wydawca: Burmistrz Gminy Sułkowice. redaktor
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Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów bez
uprzedniego powiadomienia autorów. Zgodnie z obowiązującym prawem Klamra
nie przyjmuje reklam i ogłoszeń komercyjnych.
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Galeria gwiazd
Jana Sochy

Odmienny nieco w stylu rysunek Kozioł ofiarny ukazał
się w nrze 4. z 1996 roku obok listu otwartego wyjaśniającego przyczyny rezygnacji Jana Sochy z pełnienia funckji
dyrektora Ośrodka Kultury, Rekreacji i Sportu i jest jednoznacznie komunikatem ad vocem.

Cykl rysunków Jana Sochy pod wspólnym tytułem Galeria
Gwiazd ukazywał się w „Klamrze” w 1995 roku: Głupol – nr 3,
Rajfura – nr 4, Cymbał – nr 5 i Bufon – nr 6.
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