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Klamra 4 (213) kwiecień 2010
...Związali drutem człowiekowi ręce
I wyśmianego kładli w płytkie groby,
śeby nie wzywał prawdy w testamencie
I juŜ na zawsze był anonimowy...
Czesław Miłosz: Gwiazda Piołun

Skazani na symbole
Mieliśmy w historii polskie listopady. Współczesność postanowiła w poczet „polskich” miesięcy wpisać
kwietnie. Od zbrodni katyńskiej i powstania w warszawskim getcie, poprzez śmierć papieŜa Jana Pawła II,
po jakŜe świeŜą ranę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem - po drugiej stronie katyńskiego lasu. Kolejne ciosy
przychodzą wraz z cudem odradzającej się wiosną przyrody i misterium Wielkiej Nocy. I oŜywa po raz kolejny
tak waŜny w naszej historii narodowej i polskiej filozofii dziejów mit eleuzyjski – mit śmierci, która niesie odrodzenie, obumarłego ziarna, które wschodzi nowym Ŝyciem, niewinnej ofiary ponoszonej dla zbawienia.
Ten numer „Klamry” miał
być wiosenny i pogodny. A jest
taki, jak ostatnie dni w Polsce
– przeplatają się w nim refleksje,
zaduma nad bliską rzeczywistością oraz sprawami ostatecznymi.
W związku ze smoleńską katastrofą podzielili się z nami swoimi refleksjami i wspomnieniami goście
numeru: poseł PiS Marek Łatas
i wysoki urzędnik Unii Europejskiej dr Marian Apostoł.

Do Ŝałoby narodowej Ŝycie dopisało nam w Sułkowicach nasza
własną. PoŜegnaliśmy Józefa Oliwę, który był – z czego tak rzadko
zdawaliśmy sobie w pełni sprawę –
muzycznym sercem naszej parafii,
opiekuńczym duchem jej sztuki sakralnej, piękna i modlitwy. Dopiero
gdy go zabrakło... Jak zwykle.
Początek kwietnia, to Wielki Tydzień, Wielkanoc i rocznica
śmierci Ojca Świętego Jana Pawła

II. W numerze nie zabraknie ech
tych dni w naszej gminie.
Znajdą teŜ Państwo sprawy
codzienne i zwyczajne – z Ŝycia
gminy, choć przez co najmniej
dziesięć dni kwietnia wydawało się, Ŝe zamarło – podobnie jak
w całej Polsce. Powoli jednak Ŝycie
upomina się o swoje prawa.
Skazani na symbole, przyjmując nowe wyzwanie, staramy się wracać do względnej równowagi. (awz)

GMINA SUŁKOWICE
SZANOWNY PANIE BURMISTRZU
SUŁKOWIC
BURMISTRZ, URZĘDNICY I CAŁE
SPOŁECZEŃSTWO MIASTA CUVEGLIO
SKŁADAJĄ WYRAZY GŁĘBOKIEGO
WSPÓŁCZUCIA, DLA PANA
I WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
SUŁKOWIC,
Z POWODU OLBRZYMIEJ TRAGEDII,
JAKA DOTKNĘŁA NARÓD POLSKI.
GMINA CUVEGLIO
BURMISTRZ
DOKTOR GIORGIO PICCOLO

3

Klamra 4 (213) kwiecień 2010
Kronika 10 pamiętnych dni

Sułkowice w Ŝałobie
Śmierć tak wielu z najwaŜniejszych osób w Państwie poruszyła do głębi
mieszkańców Sułkowic. KaŜdy ma świadomość tego, Ŝe jest świadkiem i uczestnikiem
niezwykle waŜnego, strasznego wydarzenia historycznego.

Sobota 10 kwietnia

sze mieszkańców. W oprawę
liturgiczną naboŜeństwa włączył się chór Appassionata
i orkiestra dęta.
Proboszcz w pięknej homilii wyraził przekonanie, Ŝe
to straszne wydarzenie musi
nas wzmocnić, dać nadzieję,
iŜ to zło przerodzi się w dobro.
Burmistrz zabrał głos po mszy
dodając, Ŝe trudno odnaleźć
się po takiej katastrofie, cięŜko wyrazić smutek, Ŝal i cierpienie po tak duŜej stracie. Ks.
Marian Błaszczyk zaś dodał,
Ŝe odpowiedzią na wszystkie
pytania dla człowieka wierzącego jest Jezus Chrystus.

Nikt nie mógł w to uwierzyć. KaŜdy w szoku śledził telewizyjne i internetowe relacje.
Wielu ludzi płakało, szukało po
omacku wyjaśnienia, uciekało
w jakąś irracjonalną nadzieję,
Ŝe to nie jest prawda.

Niedziela 11 kwietnia
Niedziela BoŜego Miłosierdzia. Ludzie w kościołach,
ubrani na czarno, skupieni,
smutni. KsięŜa z ambon podpowiadali, jak ukierunkować
te emocje ku dobru, a nie rozgoryczeniu i Ŝalowi.
Przyciszone
rozmowy
pełne szoku, przeraŜenia
i współczucia. Dzielone z bliskimi i znajomymi refleksje
na gorąco – o rzeczy ludzkich
mijaniu, o tym, co w Ŝyciu
naprawdę waŜne, wreszcie
o słowach, które „wylatują
wróblem, a powracają wołem”,
czyli o tym, jak powinno się prowadzić Ŝycie społeczne, takŜe swoje
własne relacje międzyludzkie, by
nie pozostawały wyrzuty sumienia
nie do uspokojenia.

Poniedziałek 12 kwietnia
W południe na rynek – pod
Pomnik Ofiar Pacyfikacji Sułkowic – wyszły reprezentacje urzędu. Burmistrz Piotr Pułka wraz
z wiceburmistrz Rozalią Oliwą i sekretarz Małgorzatą Dziadkowiec,
reprezentacja
Rady
Miejskiej
i reprezentacja sołtysów złoŜyli
hołd tragicznie zmarłym w imieniu
wszystkich mieszkańców. Uczcili
ich pamięć minutą ciszy oraz złoŜyli wieńce pod Pomnikiem.
Wieczorem pracownicy Urzędu zapalili pod tym pomnikiem
96 zniczy ułoŜonych w krzyŜ. To
miejsce nabrało w czasie tej Ŝałoby narodowej całkiem nowego
znaczenia. Nasz pomnik stał się
w tych dniach Pomnikiem Ofiar
Katyńskich. Zaczęli się tam schodzić mieszkańcy gminy, świecić znicze, modlić się. Z własnej potrzeby
przyszły przedszkolaki, uczniowie
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Wtorek i środa
Pod pomnikiem przybywa kwiatów i zniczy. Ludzie
dzielą się nie tylko refleksjafot. Anna Witalis Zdrzenicka mi, ale teŜ wielu pragnie pojechać w sobotę do Warszawy lub
ze szkół podstawowych, gimnazjal- w niedzielę na pogrzeb pary prezynych, z liceum i technikum. Widać denckiej. Mają taką wewnętrzną
było pojedyncze osoby zapalające potrzebę. Razem łatwiej przejść
znicze. Stali na baczność w minu- trudne chwile. Słowa czasami pocie ciszy. Jakby pomnoŜyć liczbę magają uporządkować myśli, więc
tych minut przez kaŜdą osobę, to rozmawiają, słuchają, śledzą. Z dnia
powstaje pustka, jaką moŜe czuć na dzień przybywa w oknach flag
jedna osoba, która straciła w tej ka- narodowych z kirem Ŝałobnym.
tastrofie swoich najbliŜszych.

Wieczorem
Z inicjatywy Burmistrza i Ks.
Proboszcza Sułkowic w kościele
parafialnym księŜa naszego dekanatu odprawili uroczystą Mszę
św. w intencji ofiar katastrofy pod
Smoleńskiem. Wraz z ks. proboszczem Stanisławem Jaśkowcem
i ks. Marianem Błaszczykiem
przy ołtarzu stanęli księŜa Jacek
Budzoń z Biertowic i Zbigniew
Nowak z Harbutowic. Pełną przemyśleń bieŜących i historycznych
homilię wygłosił ks. Stanisław Jaśkowiec, burmistrz odczytał lekcję,
a straŜnik miejski Witold Światłoń
– modlitwę wiernych. Przybyły
poczty sztandarowe wszystkich
jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Sułkowice, ochotnicze
straŜe poŜarne, organizacje, rze-

Czwartek 15 kwietnia

W związku z dziewięciodniową
śałobą Narodową w czwartek 15
kwietnia 2010 r. do Warszawy wybrała się oficjalna delegacja z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, by
pod pałacem prezydenckim, w którym były wyłoŜone trumny pary
prezydenckiej, złoŜyć wiązankę
kwiatów i zapalić znicz. Burmistrz
Piotr Pułka wraz z małŜonką
oraz sekretarz gminy Małgorzata
Dziadkowiec, podobnie jak rzesze
Polaków, oczekiwali w niebotycznej kolejce, by złoŜyć hołd ofiarom
katastrofy pod Smoleńskiem.

Niedziela 18 kwietnia

W niedzielę 18 kwietnia burmistrz, podobnie jak wielu innych
mieszkańców Sułkowic, uczestniczył w pogrzebie Marii i Lecha Kaczyńskich na krakowskim rynku.
(red.)
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Korespondencja z Brukseli i Strasburga dr. Mariana Apostoła
Autor od wielu lat jest wysokim urzędnikiem w Parlamencie Europejskim, akredytowanym Konsultantem Funduszy Europejskich oraz znawcą systemów decyzyjnych w instytucjach Unii Europejskiej. Był
nauczycielem akademickim, Wojewodą Małopolskim 1997, sekretarzem w Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Małopolskich, radnym Miasta Krakowa w latach
1998–2002, długoletnim doradcą grupy największej frakcji politycznej Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów (EPP–ED) w Parlamencie Europejskim.

PodróŜ albo Misja Katyńska
Katastrofa była niespodziewana i nagła. W Katyniu w 1940 roku zginęła ogromna cześć wykształconej elity II Rzeczpospolitej. W kwietniu tego roku w smoleńskim lesie,
równieŜ na posterunku słuŜbowym, Ŝycie straciła waŜna grupa elity III Rzeczpospolitej.
Śmierć, tragiczna i niepotrzebna, jednych i drugich.
Jednak sens tej śmierci nabiera szczególnego znaczenia dla Ŝyjących. Przynosi nadzieję
na potencjalne odrodzenie w relacjach społecznych i politycznych w naszym narodzie,
a takŜe lepsze stosunki z innymi narodami, zwłaszcza z narodem rosyjskim.
O katastrofie dowiedziałem się
w sobotę rano, telefonem z Polski.
Potem przychodziły smsy i telefony
od znajomych i przyjaciół z róŜnych
krajów Europy.
Pierwszą informacją było, ze
zginął Prezydent RP wraz z małŜonką. Dopiero później rozmiar
katastrofy powiększył się o pozostałe 94 nazwiska. Słuchałem tej
listy z niedowierzaniem, dotknięty
nazwiskami kilku przyjaciół, którzy byli obecni w tym samolocie.
Informacje o katastrofie zaczęły podawać kolejne stacje radiowe
i telewizyjne Europy i świata.
W Brukseli w soboty i niedziele
zazwyczaj nie ma posłów do Parlamentu Europejskiego albo jest ich
mało, jadą oni do swoich rodzin
i na spotkania z wyborcami. Ale jest
solidna słuŜba dyplomatyczna RP
w postaci aŜ trzech Ambasad: przy
Królestwie Belgii, przy NATO i Stałe Przedstawicielstwo przy UE.
Flagi polskie zostały opuszczone do polowy. Przed Ambasadami
pojawiły się setki zniczy i kwiatów,
składanych przez mieszkańców
Brukseli i osoby przypadkowe, na
znak solidarności z narodem polskim. Ambasadorzy otworzyli podwoje Urzędów i wyłoŜyli Księgi
Kondolencyjne, do których stały
kolejki. Wielu ludzi, nie tylko Polacy, mieli łzy w oczach, kiedy wpisywali swoje odczucia, dając wyraz
swojej wraŜliwości i solidarności.
Wieczorem, księŜa Dominikanie odprawili specjalną Mszę
św. w intencji tragicznie zmarłego
Prezydenta i ofiar wypadku. Wojsko stało u ołtarza na honorowej
warcie, przy biało-czerwonej fladze przepasanej czarnym kirem
i fladze europejskiej. Msza św.
była zorganizowana w sposób spontaniczny. Informacja przekazywana

była droga elektroniczną i telefoniczną, głównie poprzez smsy. Przyszło
kilkaset osób roŜnych narodowości.
Oficerowie i wojskowi róŜnych nacji w mundurach galowych. Pieśni
narodowe i maryjne łzawiły oczy razem z dymem kadzideł.
W niedzielę 11 kwietnia po
południu, Polska Misja Katolicka
zorganizowała Mszę św. w intencji
ofiar polskiej tragedii. To było dla
mieszkającej w Brukseli Polonii.
Piękny kościół, Notre Dame de la
Chapelle był pełny.
Władze Unii Europejskiej ogłosiły poniedziałek, 12 kwietnia Dniem
śałoby. TakŜe w poniedziałek odbyło się w Brukseli nadzwyczajne
posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej NATO. Sekretarz generalny NATO, Anders F. Rasmussen zwołał ambasadorów krajów
członkowskich NATO by uczcić
pamięć ofiar katastrofy, zwłaszcza
polskich dowódców wojskowych,
z którymi współpracowali. Generał Franciszek Gągor miał wielkie
szanse, Ŝeby zostać w tym roku
Przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO.
Błękitna flaga NATO oraz flagi wszystkich sojuszników były
opuszczone do połowy masztu.
Informacja o polskiej katastrofie nabrała wielkiego wymiaru
międzynarodowego.
Polska znowu weszła do Historii wielkimi drzwiami. Powróciła atmosfera polskiej „Solidarności” oraz pojawiło się dąŜenie do
poznania wiedzy o Katyniu.
Wiele osób wyraŜało swoje
sympatie i przekazywało nam, Polakom, szczere wyrazy współczucia. Tak samo było w Parlamencie
Europejskim. Koledzy, posłowie
i asystenci z roŜnych państw przychodzili do biura lub pisali listy.

We wtorek 13 kwietnia, polscy
posłowie i urzędnicy w Parlamencie
Europejskim zorganizowali międzynarodową Mszę św. w intencji ofiar
katastrofy. Do kościoła Najświętszego Sakramentu, znajdującego
się w pobliŜu PE przyszli posłowie
i urzędnicy z roŜnych państw – nie
tylko Unii Europejskiej. Mszę św.
celebrował ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, Sekretarz Generalny COMECE (Konferencji Episkopatów UE).
Przypomniał postać Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz innych tragicznie zmarłych uczestników katyńskiego lotu. Czytania liturgiczne
zapewnili posłowie zagraniczni.
Obecny był teŜ Przewodniczący
Frakcji EPL (Europejska Partia Ludowa) w PE, Pan Joseph Daul.
Wieczorem w Parlamencie
Europejskim miało miejsce otwarcie Wystawy: „Katyń, zbrodnia polityczna, moralność”. Wystawę organizował poseł krakowski do PE,
Bogusław Sonik, natomiast miał ją
otwierać Andrzej Przewoźnik, Sekretarz generalny Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa. Był
uczestnikiem smoleńskiego lotu.
Na wystawę przyszło setki osób
z Parlamentu, ale teŜ z innych instytucji europejskich i gości. Do
wystawy, z inicjatywy posła Sławomira Nitrasa, dołączono ad hoc
długą prezentację zdjęć z opisami:
pary prezydenckiej, Prezydenta Kaczorowskiego i wszystkich
tragicznie zmarłych członków katyńskiej misji. Wystawę te poprzedziły dwa symboliczne obrazy artysty śląskiego Adama Sikory pod
tytułem „KrzyŜe”, nawiązujące do
ofiary Katynia i ofiary ostatniego
wypadku pod Katyniem.
Wystawę otworzył prezydent
PE prof. Jerzy Buzek. Wspomniał
swoich tragicznie zmarłych przy-
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jaciół i wyraził w imieniu całego
Parlamentu wyrazy współczucia i wsparcia dla rodzin oraz dla
wszystkich Polaków.
Swoją solidarność z narodem
polskim zadeklarował takŜe Przewodniczący Komisji Europejskiej
Jose Barroso. W trakcie wernisaŜu
głos zabrał ponadto Przewodniczący Polskiej Delegacji w EPL,
minister Jacek Saryusz-Wolski.
Wszyscy oni następnie podpisali Księgę Kondolencyjną, a pod
portretami Przezydenta Kaczyńskiego i jego Ŝony złoŜono kwiaty.
Słuchającym tych wystąpień
towarzyszyło marzenie, Ŝeby ci,
którzy tragicznie odeszli, w takich
niezwykłych okolicznościach, stali
się symbolem zabliźniania się podziałów miedzy ludźmi i miedzy
narodami. To wymiar duchowy, to
kwestia wiary. Ale mieliśmy tam
przyjaciół, wiec w naszej pamięci
i wg mojej wiary – oni Ŝyją.
Po otwarciu wystawy odbyła
się emisja filmu „Katyń” Andrzeja
Wajdy.
We środę, 14 kwietnia w południe
prezydent
Parlamentu
Europejskiego prof. Jerzy Buzek
zwołał nadzwyczajne posiedzenie
Parlamentu w celu uczczenia pamięci ofiar smoleńskiej katastro-

fy. Była to wzruszająca ceremonia.
Najpierw został odegrany polski
a później europejski hymn, a następnie posłowie polscy oraz z innych krajów UE wyczytali nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy
z opisem stanowisk, które zajmowali. Obok prezydenta Buzka
obecny był Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Barroso. Nie
wszyscy posłowie mogli być na tej
uroczystości, ale sala obrad oraz
galeria dla gości były pełne, gdyŜ
pozwolono wejść urzędnikom i asystentom oraz gościom z zewnątrz.
W piątek wieczorem 16 kwietnia, Arcybiskup Andre Joseph Leonard, pełniący funkcję Prymasa
Belgii, odprawił w asyście wielu
biskupów i księŜy specjalną Mszę
św. w intencji Prezydenta RP
i jego małŜonki oraz wszystkich
ofiar polskiej katastrofy. Msza św.
w Katedrze św. Goduli i św. Michała Archanioła miała charakter
uroczysty. Obecni byli przedstawiciele dyplomatyczni akredytowani
w Brukseli. Arcybiskup Leonard
wiele fragmentów liturgii czytał
w języku polskim, z ładnym akcentem i co najwaŜniejsze – zrozumiałym.
Polska dyplomacja pełniąca
słuŜbę w Brukseli odbierała ho-

nory i wyrazy kondolencji. Wiele krajów ogłosiło w solidarności
z Polską Ŝałobę narodowa. Inne
kraje ogłosiły Ŝałobę narodową
w dniu pogrzebu Prezydenckiej
pary. Wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, 96 delegacji międzynarodowych zadeklarowało udział w ceremonii pogrzebowej Prezydenta
na Wawelu. 96, to jakby jedna delegacja miała przypadać na 1 ofiarę
tego lotniczego wypadku.
Niestety, w związku z pyłem
wulkanicznym, większa cześć
tych delegacji nie mogła
przybyć. Jednak słowa tych deklaracji
były znaczące i wymowne.
To był Wielki Polski Tydzień
w Europie i na świecie. Tydzień ze
znakiem pamięci tragicznej, ale
bogaty w ludzką Ŝyczliwość i solidarność.
Nie
moŜemy
zmarnować
tego kapitału. Mamy pewien dług
wdzięczności za braterską postawę wielu ludzi i wielu narodów
w tej godzinie próby. Wszyscy będą
na nas patrzeć, jak wyjdziemy z tej
próby i jak spoŜytkujemy tę wielką ofiarę. Dobre polskie ziarno
obumarło, mam nadzieję, Ŝe wyda
równieŜ dobre i obfite w szacunek,
Ŝyczliwość i przyjaźń owoce.

Marek Łatas – poseł Prawa i Sprawiedliwości z Ziemi Myślenickiej

CięŜko to słowami opisać
Informacja o tragedii, która wydarzyła się 10 kwietnia pod Smoleńskiem, dotarła do mnie
telefonicznie z Klubu Parlamentarnego PiS, gdy w sobotę wracałem z 64. posiedzenia Sejmu RP.
Pierwsze wraŜenie – szok, ból, Ŝal…cięŜko to opisać słowami. Przed oczami stanęli Ci, którzy zginęli,
a przecieŜ w piątek – dzień wcześniej – widziałem ich na głosowaniach w Sejmie,
z niektórymi rozmawiałem…

Marek Łatas z ś.p. Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Fot. archiwalna
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Miałem zaszczyt osobiście poznać Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małŜonkę Marię.
Od czterech lat wraz z Klubem Parlamentarnym PiS spotykaliśmy
się w Pałacu Prezydenckim na tradycyjnym opłatku. Ponadto Pan
Prezydent obejmował Honorowym
Patronatem konkurs ekologiczny
„Przyjaźni środowisku”, przy okazji którego równieŜ miałem okazję
spotykać się w większym gronie
z Panem Prezydentem. Moja Ŝona
Alicja w ubiegłym roku uczestniczyła we wspomnianym spotkaniu
opłatkowym i była zachwycona
parą prezydencką, jak podkreśla
– ich ujmującym ciepłem i otwartością na drugiego człowieka.
Niewątpliwie Pan Prezydent
był wielkim patriotą. Wszystko,
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cokolwiek robił, zawsze robił z myślą o Ojczyźnie i dla Ojczyzny. To
właśnie te wartości „Bóg, Honor,
Ojczyzna” przyświecały jego działalności. Zawsze niestrudzenie
walczył o godne miejsce dla Polski,
zarówno w Europie jak i świecie.
Podkreślał zasługi naszego kraju
w II wojnie światowej czy w obalaniu komunizmu w Europie. Walczył
o prawdę, a szczególnie o prawdę
katyńską. Ofiara, którą poniósł
wraz z delegacją, spowodowała, Ŝe
cały świat Ŝywo zainteresował się
zbrodnią popełnioną przed 70 laty
na ziemi katyńskiej. Zawsze dąŜył
do tego, aby władze Rosji otwarcie i jednoznacznie przyznały, Ŝe
była to zbrodnia dokonana przez
komunistyczną Rosję na polskiej
inteligencji, polskich oficerach.
W ostatnim tygodniu cała Polska pogrąŜona w Ŝalu oddawała
cześć Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, setki tysięcy ludzi
przyjechało do Warszawy i Krakowa,
aby oddać Mu hołd. Jako Poseł Prawa i Sprawiedliwości, poprzez moje
biuro poselskie, równieŜ zorganizowałem wyjazd do Warszawy, w którym wzięło udział ponad 80 mieszkańców Powiatu Myślenickiego.
Z parlamentarzystami, którzy
zginęli w katastrofie, najbliŜszy
kontakt miałem z ministrem Zbigniewem Wassermannem, Przemysławem Gosiewskim oraz Przewodniczącą Klubu GraŜyną Gęsicką.
Przemysław Gosiewski, jako
wicepremier w rządzie Jarosława
Kaczyńskiego, pomógł Myślenicom w szybkiej realizacji przedsięwzięcia, jakim była Specjalna
Stefa Ekonomiczna, która dzięki
jego poparciu powstała w niecałe
6 miesięcy. Jako przewodniczący
był wymagający, ale zawsze gdy
tylko był potrzebny, moŜna było na
niego liczyć. Nie wahałbym się nawet uŜyć określenia „tytan pracy”
oddany sprawie. Prywatnie był człowiekiem bardzo uprzejmym i wesołym. Wielokrotnie wraz z rodziną
odwiedzał nasz okręg wyborczy.
GraŜyna
Gęsicka,
pełniąc
funkcję Ministra Rozwoju Regionalnego, zapoznała się z projektem
„Czysta woda dla Krakowa”. Gorąco
popierała ten projekt, który w chwili obecnej został doceniony i niedawno podpisano umowy zapewniające jego finansowanie. Muszę
przyznać, Ŝe jako Przewodnicząca
Klubu Parlamentarnego miała czas
dla kaŜdego z nas. Charakteryzowało ją szczególne podejście do ludzi,

Marek Łatas z ś.p. ministrem Przemysławem Gosiewskim. Fot. archiwalna

bardzo szybko potrafiła z nimi nawiązać bezpośredni kontakt. Była
osobą, której człowiek mógł nawet
zwierzyć się z kłopotów.
Zbigniew Wassermann był
posłem z naszego regionu. Znał
dobrze powiat myślenicki. Był to
człowiek bezkompromisowy w dąŜeniu do prawdy. Ostatnio bardzo
zajęty i zaangaŜowany w prace
komisji hazardowej, które wykonywał z najwyŜszą starannością.
Niemniej nawet w ostatnich miesiącach zdarzało się nam w Sejmie
wieczorami usiąść przy kawie, wymieniając poglądy na róŜne tematy. Cechowała go potęŜna wiedza
i doświadczenie.
Ofiary katastrofy smoleńskiej,
to byli ludzie niezwykli. Blisko setka osób na nowo nadała sens takim

słowom jak patriotyzm, pamięć
narodowa, polityka. Z pewnością
bardzo trudno będzie Ich teraz zastąpić, ale musimy zrobić wszystko,
aby praca i ofiara Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i jego współpracowników nie poszła na marne.
Wszystkich, którzy pragnęliby
jeszcze wpisać się do Księgi Kondolencyjnej, załoŜonej w związku
z tragiczną śmiercią w katastrofie
lotniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
jego małŜonki Marii Kaczyńskiej
oraz całej delegacji udającej się
wraz z Prezydentem na obchody
70. rocznicy zbrodni katyńskiej,
zapraszam do mojego biura poselskiego (Rynek 4/3; Myślenice) od
poniedziałku do czwartku w godz.
9.00-17.00.

Msza św. w kościele parafialnym w Sułkowicach w intencji ofiar katastrofy
pod Smoleńskiem. Fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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PoŜegnanie Józefa Oliwy

Anielski orszak niech ich dusze przyjmie
W sobotę 17 kwietnia, gdy w Warszawie trwało naboŜeństwo w intencji tragicznie zmarłych
w katastrofie pod Smoleńskiem, Sułkowice Ŝegnały swojego wieloletniego organistę, Józefa Oliwę.
Nad jego grobem prawdziwe tłumy modliły się w Jego intencji oraz przyłączyły się
do modlitwy całej Polski – za 96 dusz.

fot. Joanna Gatlik

Pan Organista
Józef Oliwa był ze swoimi
w Sułkowicach na co dzień. Przynosił opłatki przed BoŜym Narodzeniem,
uczestniczył
wraz
z księŜmi w dorocznej wizycie
duszpasterskiej. Grał na chrztach,
pierwszych komuniach, bierzmowaniach i ślubach wszystkich
parafian, a komu przyszła pora
odejść – tego Ŝegnał muzyką
i śpiewem. W swoim kościele w Sułkowicach darzył parafian muzyką
najwyŜszej próby. Wielu nawet
sobie sprawy nie zdawało z tego,
Ŝe niejednokrotnie uczestniczy
w znakomitym koncercie, ale kaŜdy czuł, jak go ta muzyka uskrzydla
i jak bardzo pomaga wznieść modlitwę przed Tron NajwyŜszego.
Nauczył wiernych wielu nowych pieśni na kaŜdy okres liturgiczny, szczególnie na Adwent
i Wielki Post. Przez kilka lat prowadził miejscową orkiestrę dętą
działającą przy Ośrodku Kultury. ZałoŜył dziewczęcą scholę
parafialną, która dała początek
czterogłosowemu chórowi mieszanemu Apassionata. Repertuar
chóru obejmuje muzykę od renesansu po współczesność. Sam
opracowywał partytury i szkolił
amatorów z takim skutkiem, Ŝe
z otwartymi ramionami witano
Apassionatę na festiwalach, przeglądach i gościnnych występach.
Prowadził go wraz z Ŝoną Janiną,
która niejednokrotnie swoim pięk-
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nym śpiewem towarzyszyła mu
podczas szczególnie uroczystych
naboŜeństw. Chór koncertował
w kościołach krakowskich (m.in.
księŜy Jezuitów, św. Mikołaja,
w Opactwie Tynieckim, w Bazylice Mariackiej, w Borku Fałęckim),
w Libertowie, wielokrotnie w Olkuszu. Kilka razy wystąpił w Łagiewnikach podczas Mszy św. transmitowanej przez TVP Kraków. Od lat
bierze udział w Tygodniu Kultury
Chrześcijańskiej w Myślenicach,
w Małopolskim Konkursie Chórów (zdobywając Brązową Wstęgę),
w myślenickim Festiwalu Kolęd
i Pastorałek. Nagrał dwie kasety
z kolędami i pieśniami wielkanocnymi. Ale przede wszystkim
uświetnia uroczystości kościelne
i gminne w Sułkowicach.
Józef Oliwa zmarł po cięŜkiej
chorobie w dniu 14 kwietnia. Miał
dwie pasje Ŝycia: muzykę i rodzinę.
Im poświęcił się bez reszty. Jako
dziecko uczył się grać na klarnecie
i fortepianie, następnie ukończył
prywatną szkołę dla organistów
w Przemyślu, prowadzoną przez
księŜy Salezjanów. Maturę zdał
w Kielcach, gdzie pracował równieŜ
jako organista w parafii św. KrzyŜa. Był absolwentem Państwowej
Szkoły Muzycznej w Warszawie
i w Państwowej WyŜszej Szkoły
Muzycznej w Krakowie. W 1974 r.
uzyskał tytuł magistra na Wydziale
Teorii Kompozycji i Dyrygentury.
Podczas studiów grał w wielu krakowskich kościołach, zastępując
profesorów organistów. Dwa lata
pracował jako wykładowca w WyŜszym Seminarium Duchownym w
Tuchowie oraz w Średniej Szkole
Muzycznej. Następnie przez sześć
lat był organistą w Olkuszu.
Swój zawód wykonywał od
46 lat, a z kościołem parafialnym
w Sułkowicach związał swoje Ŝycie
26 lat temu. Uczył muzyki w miejscowych szkołach podstawowych
w Sułkowicach, Harbutowicach
oraz w Zespole Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącym w Sułkowicach. Wykładał na

Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. Przez kilka lat był
członkiem Komisji Organistowskiej przy Kurii Metropolitarnej
w Krakowie. Był autorem opracowań na organy wielu pieśni kościelnych, umieszczonych w kilkutomowym Śpiewniku Wawelskim
dedykowanym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II (wydanym przez
Wydawnictwo Św. Stanisława BM
Archidiecezji Krakowskiej). Jego
opracowania wykorzystane zostały
takŜe w czterotomowym śpiewniku
Ciebie BoŜe chwalimy Wydawnictwa Benedyktynów Tynieckich.
Na wniosek Księdza Proboszcza Stanisława Jaśkowca w dniu 18
września 2008 r. Józef Oliwa otrzymał od Arcybiskupa Metropolity
Krakowskiego Stanisława kard.
Dziwisza Srebrny Medal Ojca
Świętego Jana Pawła II za zasługi
dla Archidiecezji Krakowskiej.

Pogrzeb
W poŜegnaniu i ostatniej drodze swojemu organiście towarzyszyła cała parafia. Takich tłumów
sułkowicki cmentarz nie widział od
dawna – chyba jedynie podczas pogrzebu tragicznie zmarłej rodziny
państwa Światłoniów. Ale nie tylko
Sułkowice Ŝegnały Józefa Oliwę.
Msze św. Ŝałobną celebrował ks.
prof. Stanisław Rabiej z Uniwersytetu Papieskiego w Opolu, a wraz
z nim stanęli do koncelebry księŜa tutejszej parafii – emerytowany
proboszcz Sułkowic, ks. prałat Jan
Nowak, ks. proboszcz Stanisław
Jaśkowiec, ks. Marian Błaszczyk
i ks. Marek Suder, a takŜe: dziekan
z Olkusza – ks. prałat Stefan Rogula i ks. Stanisław Parkita równieŜ
z Olkusza, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. kanonik
Andrzej Lichosyt, dziekan dekanatu sułkowickiego, a zarazem
probosz z Jasienicy ks. kanonik
Andrzej Kuliga, proboszcz z rudnika ks. prałat Aleksander Zemła,
proboszcz z Biertowic ks. kanonik
Jacek Budzoń, proboszcz z Radoczy i redaktor tygodnika „Carolus” ks. Henryk Młynarczyk, byli
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wikariusze parafii sułkowickiej
– ks. Mieczysław Sitko (obecnie
w Zakopanem) i ks. Paweł Drobny
(obecnie Kraków-Łagiewniki) oraz
księŜa rodacy: ks. kanonik Krzysztof Chromy (obecnie proboszcz
Kaszowa), ks. Robert Jończyk
(obecnie w Zatorze), ks. Krzysztof
Moskal (obecnie w Bielsku-Białej)
i ks. Ryszard Ptak (obecnie w Krakowie-Nowej Hucie).
Homilię wygłosił ks. Paweł
Drobny. Przypomniał nie tylko
Ŝycie i zasługi ś.p. Józefa Oliwy,
ale teŜ jego postawę pełną skromności i słuŜby. Za obecność, słowa
uznania dla Zmarłego i pociechy
dla rodziny, za wyraz przywiązania, jakie dali obecni – podziękował w imieniu rodziny celebrans
ks. prof. Stanisław Rabiej.
Wiernym w kościele i na cmentarzu towarzyszyły poczty sztandarowe, chór Apassionata i orkiestra dęta
z Sułkowic. Przy trumnie w kościele

Orszak pogrzebowy w drodze na cmentarz.
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

i nad grobem Józefa Oliwy zabrzmiała, tak jak w całym Jego Ŝyciu
– muzyka i pieśń… Otrzyjcie juŜ łzy

płaczący, Zwycięzca śmierci, piekła
i szatana wychodzi z grobu, Anielski
orszak niech Twą duszę przyjmie…
(awz)

Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Tysiaclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Nastrojowe wspomnienia i refleksje
Wielkim Ludziom, Polakom, Patriotom, którzy całe Ŝycie poświęcili dla ojczyzny,
– nawet wtedy, gdy Ŝyć im przyszło poza granicami swojego kraju –
papieŜowi Janowi Pawłowi II i kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu
gimnazjaliści z Sułkowic poświęcili wieczornicę w czwartek 8 kwietnia.
Nastrojowi i refleksjom sprzyjał czas po Święcie Zmartwychwstania Pańskiego.
Gimnazjalistki i gimnazjaliści
po raz kolejny dali pokaz profesjonalizmu i patriotyzmu, wkładając
duŜo serca i czasu w przygotowanie czwartkowej Wieczornicy
– w nastrojowej atmosferze, przy
świecach, w zadumie. Był to wieczór wyjątkowy, bo na dwa dni
przed tragedią narodową, stał się
teŜ jakby przygotowaniem do egzaminu z polskości. Choć wtedy
przecieŜ nic jeszcze nie zapowiadało tych wydarzeń.
Wiersze Karola Wojtyły przeplatane były lirykami Marii Jasek z Lipnika i Danuty DróŜdŜ
z Palczy. Mówiły o miłości bliźniego,
o współodczuwaniu, o znaczeniu pamięci. Scenariusz przeplatały fragmenty filmów i zdjęcia archiwalne.
Pierwsza część wieczornicy
miała przybliŜyć zebranym patrona gimnazjum w Sułkowicach
– Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Powstała na
podstawie scenariusza przygotowanego przez Krystynę Sosin – kierowniczkę Świetlicy Środowiskowej.

Druga część natomiast kontemplowała dzieło Ŝycia Jana Pawła II.
Wieczornicy towarzyszyła wystawa poświęcona Janowi Pawłowi
II. Przedstawiono na niej waŜniejsze daty z jego Ŝycia oraz prace nagrodzone i wyróŜnione w konkursie plastycznym zorganizowanym
przez Świetlicę Środowiskową Jan
Paweł II w moim sercu. Spotkanie było więc takŜe okazją do tego,
by wręczyć laureatom konkursu

Fot. Joanna Gatlik

nagrody ksiąŜkowe – uczynili to
pomysłodawczyni wieczornic (które gimnazjum organizuje od kilku
lat) i konkursu Krystyna Sosin,
burmistrz Piotr Pułka, dyrektor
gimnazjum Stefania Pilch oraz wicedyrektor Dorota Małek–Moskal.
Pieczę nad właściwym przebiegiem wieczornicy sprawowały Anna Miętka i Anna Bargieł,
a występowały: Anna Krzykawska, Kamila Koźlak, Sylwia Boczkaja, Karolina Boczkaja, Zuzanna
Urbańczyk, Magdalena Kuźniar,
Joanna Stokłosa, Joanna Oliwa,
Katarzyna Rak, Gabriela Jędrzejowska, Tomasz Kaciuba, Rafał
Garbień,
Dawid
Kizinkiewicz
z klasy IIIa oraz Zuzanna Flis z kl.
Ic i Paulina Rusek z kl. Ib.
Dla występujących była to
nie tylko lekcja oswajania stresu
i walki z tremą, ale takŜe toŜsamości narodowej, świadomości tego,
kim jesteśmy, skąd się wywodzimy i dokąd powinniśmy zmierzać,
wskazówka, gdzie szukać trzeba
(jg)
autorytetów.
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S esje

r a d y

m i e j s k i e j

W dniu 29 marca po informacjach na temat prac burmistrza
i rady w okresie międzysesyjnym,
swoje sprawozdania z działalności
w roku 2009 przedstawili: dyrektorzy Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej
i Świetlicy Środowiskowej.
Zmiany w budŜecie, wynikają
ze korekt w subwencjach i dotacjach celowych, wprowadzonych
przez administrację państwową.
Główną zmianą w naszym budŜecie jest zaciągnięcie kredytu
1 mln zł na szybszą realizację budowy przedszkola w Krzywaczce.
Jest to konieczne ze względu na
bardzo trudne warunki techniczne, z jakimi boryka się placówka.
Wszystkie zainteresowane komisje zaopiniowały tę zmianę pozytywnie, a podjęta została przy
jednym głosie wstrzymującym.
Z budŜetu wyodrębnione teŜ zostały środki na fundusz sołecki.
Decyzją rady Zakład Gospodarki Komunalnej przekształcony został w jednoosobową spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przekształcenie wynika z uregulowań prawnych i nie pociąga za
sobą zmian personalnych ani odczuwalnych bezpośrednio przez
pracowników i mieszkańców. Daje
natomiast ZGK szersze moŜliwości działania. Radni podjęli tę
uchwałę jednogłośnie.
Na sesji zatwierdzono ponadto
Plan Odnowy Miejscowości Rudnik, zdecydowano o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Sułkowice, uchwalono szczegółowe zasady
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat. Do statutu Świetlicy Środowiskowej wpisano organizowanie
Akcji Lato dla dzieci spędzających
wakacje w domu. Do tej pory akcje
te Świetlica prowadziła kaŜdorazowo na zlecenie burmistrza, teraz
będzie to jej działalność statutowa. Ponadto radni zadecydowali
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Harbutowic (przy
trzech głosach przeciwnych).
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29

m a r c a

W dniu 29 kwietnia głównym
punktem obrad było rozpatrzenie
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Sułkowice za 2009 r.
oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi za rok 2009. Radni podjęli tę decyzję jednogłośnie. Pozytywne opinie wystawiła komisja
rewizyjna rady i Regionalna Izba
Obrachunkowa w Krakowie.
Ponadto podczas sesji przedstawione zostały ostatnie sprawozdania z działalności w minionym
roku. ZłoŜyli je kierownicy jednostek pomocniczych Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przed-

i

29

k w i e t n i a

stawione teŜ zostało sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych
UzaleŜnień w Gminie Sułkowice.
Radni podjęli teŜ m.in. uchwałę
o przystąpieniu wraz z powiatem
do budowy dalszej części chodnika
przy drodze powiatowej ul. Dolnej
w Rudniku oraz uchwalili podział
gminy na obwody głosowania,
w zaplanowanych na czerwiec wyborach prezydenckich
Obydwie sesje zakończyły interpelacje i wnioski radnych oraz
odpowiedzi burmistrza.
(red.)

Sesję 29 marca zakończyło spotkanie wielkanocne radnych.
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Szkolenie kierowników

Audyt wewnętrzny
Audyt wewnętrzny naleŜy do nowoczesnych, waŜnych
i bardzo pomocnych narzędzi zarządzania.
Spełnia zadania doradcze i weryfikujące. Pomaga w osiąganiu
celów danych organizacji poprzez systematyczne
i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia
skuteczności kontroli i zarządzania.
Szczególnie waŜny jest tam,
gdzie w grę wchodzą m.in. finanse publiczne. Dlatego nasza gmina
zatrudnia wewnętrznego audytora
i szkoli w tym zakresie kierowników swoich placówek.
W dniu 20 kwietnia 2010 r.
w Izbie Tradycji w Starej Szkole
odbyło się zebranie kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych. Audytor wewnętrzny Urzędu
Miejskiego Piotr Mizia Ossoliński
przeprowadził dla nich szkolenie
na temat praktycznego zastosowa-

nia audytu wewnętrznego w pracy
ich jednostek.
Zostały na nim teŜ omówione obowiązki kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
wynikające z ustawy o finansach
publicznych, która m.in. stanowi,
Ŝe audyt wewnętrzny ma być prowadzony w jednostkach samorządu terytorialnego, jeŜeli w uchwale budŜetowej tej jednostki kwota
dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów przekroczyła
wysokość 40.000 tys. zł.
(red.)
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Remont placu przy straŜnicy, modernizacja budynku Centrum Kultury w Krzywaczce

Wiosenne inwestycje
Ruszyły wiosenne inwestycje i prace remontowo–inwestycyjne.
W całej gminie trwają wiosenne porządki i drobne naprawy po szkodach zimowych.
Jedną z pierwszych prac inwestycyjnych był remont placu przy
remizie straŜackiej w Krzywaczce.
Powstał nowy plac parkingowy
o powierzchni 310 m2 . WyłoŜony został kostką brukową. Prace
prowadziła nasza GG czyli Grupa
Gospodarcza Urzędu Miejskiego. Plac jest juŜ przygotowany na
straŜackie święto.
Po lewej stronie straŜnicy OSP
w Krzywaczce obecnie przygotowywany jest przez druhów teren pod
plac sportowo–rekreacyjny.

Trwają teŜ prace przy rozbudowie i modernizacji plebańskiego budynku, wydzierŜawionego
gminie na Centrum Kultury w ramach unijnego programu odnowy
i rozwoju obszarów wiejskich. Pod
koniec ubiegłego roku nasza gmina otrzymała na realizację zadania Plan Odnowy Centrum Miejscowości Krzywaczka 500 tys. zł.
Obecnie m.in. wymienane są instalacje wewnątrz budynku i wylewane posadzki. Inwestycja ma
być gotowa do końca września.

Po zimie czyszczone są jezdnie na terenie gminy i koszone
trawy na poboczach.
Drobne prace, rozpoczęte w minionym roku w centrach miejscowości dla podniesienia ich estetyki, będą
kontynuowane. Pośrednio mają one
zachęcić mieszkańców tych okolic,
by jeszcze staranniej dbali o własny
teren, tak by nasze miejscowości wyglądały naprawdę zachęcająco i by
Ŝyło się w nich przyjemniej.
(red.)

Punkt składania zeznań w gminie

Z PIT-em do Urzędu Miejskiego
Podobnie jak w ubiegłym roku, takŜe i w tym mieszkańcy naszej
gminy mogli składać roczne zeznania podatkowe bez jeŜdŜenia
do Myślenic – w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach.
W gminnym punkcie składania zeznań rocznych za rok 2009
w dniu 26 marca dyŜurował oddelegowany pracownik Urzędu
Skarbowego. Punkt mieścił się
w budynku B.

Z tej moŜliwości skorzystało wiele osób, jednak udało się
tak zorganizować pracę, Ŝe kolejki utworzyły się tylko kilka razy
– twierdzą pracownicy Urzędu
Miejskiego.
(red.)

Parking przy straŜnicy OSP
w Krzywacze. Fot. Joanna Gatlik

Porady prawne za pieniądze z UE

Prawnicy dla ludzi
Stowarzyszenie Collegium Juvenum udzielało w dniu 29 kwietnia
porad prawnych i obywatelskich mieszkańcom naszej gminy.
Akcja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.
Prawnicy dyŜurowali w godzinach od godz. 9 do 13 w Urzędzie
Miejskim w budynku B. Udzielali bezpłatnych porad prawnych
i obywatelskich.
Akcja miała za zadanie udzielenie wsparcia doświadczonych
prawników w sferze prawa odnośnie niełatwych zagadnień obywatelskich. Porady dotyczyły m.in.
spraw konsumenckich, leczenictwa
i opieki zdrowotnej, pozbawienia
wolności, a takŜe wsparcia prawnego dla osób niepełnosprawnych.
Ludzie czesto nie zdają sobie
z tego sprawy, jakie przysługują
im prawa. Akcja taka jak ta ma

podnosić świadomość prawną
zwykłych mieszkańców naszego
kraju, wskazywać im moŜliwości
rozwiązywania swoich trudnych
problemów Ŝyciowych oraz wskazywać, gdzie mogą szukać pomocy, jeśli jest im potrzebna. Nade
wszystko zaś mają pokazywać, Ŝe
człowiek nie jest sam i moŜe liczyć
na wsparcie róŜnych instytucji.
Akcja cieszyła się duŜym powodzeniem. Przy tej okazji warto przypomnieć, Ŝe dyŜury prawne z bezłatnymi poradami dla mieszkanców
systematycznie prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach.
(red.)

Remont Centrum Kultury
w Krzywaczce. Fot. Joanna Gatlik

O g łosze n ia
Urzędu Miejskiego
Burmistrz Gminy Sułkowice informuje,
Ŝe przystąpiono
do
sporządzenia
zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów
wsi Harbutowice, Gmina Sułkowice w celu wyznaczenia terenów
usług sportu i rekreacji – wyciągi
i trasy narciarskie wraz z zapleczem techniczno – socjalnym.
Pełna informacja znajduje się
na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Sułkowicach:
www.sulkowice.pl
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Egzaminowanie gimnazjalistów

Walka
o punkty
Lekko nerwowa atmosfera, bardziej chyba nawet wśród
nauczycieli niŜ uczniów. Oczekiwanie na godzinę zero. Tak było
we wtorek, środę i czwartek w
dniach od 27 – 29 kwietnia. Teraz trzecioklasiści z gimnazjum
w Sułkowicach – 157 osób oraz
z Krzywaczki – 26 osób mają juŜ
za sobą egzaminy z przedmiotów
humanistycznych, matematyczno–przyrodniczy i językowy.

Fot. Joanna Gatlik

W Sułkowicach w tym roku
dominował język niemiecki, a język angielski zdawali gimnazjaliści z Harbutowic i Krzywaczki.
W przyszłym roku angielski będzie juŜ głównym w całej gminie.
Na egzaminie humanistycznym uczniowie musieli m.in. podać trzy róŜne sposoby legalnego
wpływania obywateli na decyzje
władz gminy i je ocenić. Były pytania otwarte i zamknięte – test
wyboru i kilka wypowiedzi pisemnych. Musieli teŜ napisać rozprawkę na temat: Czy wybór przyszłej
szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją i uwzględniając cechy
gimnazjalistów oraz moŜliwości
i konsekwencje wyboru. Najtrudniejszy według nich był test matematyczno–przyrodniczy, gdyŜ zawierał wiele pytań z zakresu chemii,
czego się nie spodziewali, a do tego
pytania były trudne i szczegółowe.
Niemniej, po wnikliwszej analizie
pytania i dłuŜszym zastanowieniu,
były do rozwiązania. Egzaminy językowe teŜ były, w ocenie uczniów, do
przejścia.
Arkusze egzaminacyjne mają
być sprawdzone do końca maja,
a wyniki – ogłoszone 12 czerwca. (jg)
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Kwiecień – miesiąc pamięci

66. rocznica
Tradycyjnie w ostatnim dniu kwietnia ci, którzy pamiętają
o przeszłości, spotkali się, by uczcić rocznicę aresztowań i mordu,
dokonanego przez hitlerowców w 1944 roku na patriotach,
którzy zginęli we własnych domach i obozach kaźni.
Uroczystość zorganizował Związek Kombatantów RP
i byłych Więźniów Politycznych wraz z Urzędem Miejskim.
Scenariusz obchodów jest taki
sam od lat: Msza św. z udziałem
pocztów sztandarowych, złoŜenie
wieńców i zapalenie zniczy pod
tablicą na budynku Starej Szkoły,
upamiętniającej nazwiska pomordowanych oraz spotkanie uczestników w Izbie Tradycji, by przy
kawie, herbacie i ciastku dzielić
się wspomnieniami i nowościami
– np. wiadomościami zdobytymi
po latach na temat losu poszczególnych osób, odkryciami w badaniach nad zbrodnią hitlerowską
i stalinowską, ciekawymi publikacjami. Nie brakuje na tych spotkaniach takŜe tematów bieŜących
i komentarzy obecnych wydarzeń
tak w kraju i na świecie, jak w naszej gminie.
W przeciwieństwie do rocznicy
pacyfikacji czy obchodów 3 maja,
to święto ma charakter kameralny.
Dominują osoby bezpośrednio zainteresowane – rodziny pomordowanych, ich potomkowie. Zawsze
obecni są burmistrzowie i przedstawiciele urzędu, organizacji.
W tym roku na Mszę św. 30
kwietnia przyszło sporo osób w porównaniu z latami ubiegłymi. Jak to
podkreślił w homilii ks. proboszcz
Stanisław Jaśkowiec: W obecności
wyraŜa się wdzięczność i pamięć.
Tej miłości i pamięci nie powinno
zabraknąć, bo to jest nasz dom – nasza Ojczyzna. Nawoływał, by budować jej dalszy los w oparciu o zgodę
i porozumienie, w perspektywie tej
właśnie miłości i pamięci. Jeśli taką
drogę obierzemy, powinno nam się
udać wypełnić to trudne zadanie.
Po uroczystej Mszy św. jej
uczestnicy udali się pod Starą Szkołę. Pod tablicą pamiątkową złoŜono
wieńce i kosze kwiatów.
Na spotkaniu po uroczystości
Eugeniusz Pitala przypomniał historię walk wyzwoleńczych na naszych
terenach. Wspomniał o martyrologii
Sułkowic, ale teŜ okolicznych miejscowości naszego regionu, bo przecieŜ

Stanisław Mielecki.
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

walka prowadzona była wspólnie, ze
wspólnym wrogiem naszej ojczyzny.
W gronie stałych uczestników
zabrakło kilka osób. Byli zbyt chorzy, by przybyć na spotkanie, chociaŜ
jeszcze rok temu wydawało się, Ŝe
będą przychodzili po wieczne czasy.
Tym cenniejsza jest obecność tych,
którzy przyszli. Tym silniej dociera
świadomość, jak waŜne jest, by przyjąć dar ich pamięci, ich testament
i narodowy depozyt – i pielęgnować
go w młodszych pokoleniach, w myśl
przesłania wieszcza: Jeśli zapomnę o
nich – Ty, BoŜe na niebie, zapomnij
o mnie i psalmisty: Jeruzalem, jeśli
zapomnę o tobie, niech uschnie moja
prawica! Niech język mi przyschnie
do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie.
(awz)

Eugeniusz Pitala.
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Klamra 4 (213) kwiecień 2010
Wystąpienie Eugeniusza Pitali na uroczystości 30 kwietnia

Powiedzcie o tym swoim dzieciom
Szanowni Państwo, dzisiaj w czasie modlitwy mszalnej zostali wymienieni
tragicznie zmarli w okresie okupacji w 1944 roku – dla niektórych z Was ojcowie, matki,
wujkowie, stryjkowie, dziadkowie, a dla mnie – teść i szwagier. Przekazujmy to swoim
dzieciom i wnukom, by pamietali o rocznicach tragicznych wydarzeń.
aresztowano 65 mieszkańców Sułkowic i wywieziono do obozu w
Płaszowie.
W kwietniu 1944 spotkała
mieszkańców Sułkowic nowa tragedia. W dniu 3 kwietnia w domu
przy obecnej ulicy 11 Listopada 1
został zamordowany przez Ŝandarma niemieckiego Drachenberga
vel Szymańskiego kapitan Wojska
Polskiego Stanisław Stanaszek,
a jego siostra Maria Kocembowa,
po przesłuchaniu w katowni Ŝandarmerii w Myślenicach, została
następnego dnia rozstrzelana przy
cmentarzu w Jaworniku.
Ten sam Drachenberg z kilkoma Ŝandarmami niemieckimi
z Myślenic w dniu 5 kwietnia,
a więc w dwa dni później, otoczyli dom rodziny Fijałkowskich
w Zawadzie (17 km stad), podpalili
go, a mieszkańców uciekających
z płomieni ostrzelali z karabinu
maszynowego.
Uratował się tylko Józef i Tadeusz. Józef Fijałkowski, Ŝołnierz
AK ps. „Odwet” obserwował nadjeŜdŜających Niemców ze strychu
straŜnicy OSP w Zawadzie. I właśnie z tego strychu, widząc tragedie domu rodzinnego, wypuścił
serie z karabinu maszynowego.
Jeden z niemieckich Ŝandarmów
zginął na miejscu, a śmiertelnie
ranny kat Drachenberg zmarł

w drodze do szpitala. Sprawiedliwość go dopadła.
Tak się fatalnie złoŜyło, Ŝe dnia
28 maja takŜe Józef Fijałkowski
zginął tragicznie. Został zdradziecko zamordowany w miejscowości
Bysina przy drodze z Myślenic do
Sułkowic przez kolegę z AK, który
– jak się okazało – był agentem gestapo z Myślenic. Zakopany w polu
zboŜa, Józef Fijałkowski został po
wojnie ekshumowany i pochowany
w rodzinnej mogile na cmentarzu
sieprawskim obok grobu mojej
mamy i brata – bo dawniej Zawada
naleŜała do parafii Siepraw.
I przyszedł kolejny dramat.
3 lipca 1944 Ŝandarmeria niemiecka aresztowała 17 mieszkańców Sulkowic. Spośród nich
wróciło tylko dwóch. Pozostali ponieśli śmierć w obozach koncentracyjnych. Ale na tym nie koniec.
W październiku 1944, w dniu akcji Ŝandarmerii na Ŝycie dowódcy
OP AK „Limba” Czesława Wyrwały, na pograniczu Sułkowic
i Biertowic zginął dwudziestoletni
akowiec Kazimierz Szybowski, syn
kierownika szkoły w Rudniku.
Kwiecień jest ustanowiony
przez organizacje kombatanckie miesiącem pamięci narodowej. Dzisiaj czcimy pamięć tych
wszystkich cichych bohaterów
i męczenników.

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

W pierwszych dniach września 1939 Niemcy, łamiąc nieliczne gniazda oporu wycofujących
się wojsk polskich, wkroczyli
z łatwością na tereny województwa
krakowskiego. JuŜ w pierwszych
dniach okupacji w powiecie myślenickim padły pierwsze ofiary – takŜe wśród ludności cywilnej – m.in.:
16 osób w Rudniku i 5 uchodźców
z Cieciny koło śywca.
Rozpoczął się najtragiczniejszy okres w dziejach Polski i ziemi myślenickiej. Masowe morderstwa, eksterminacja śydów, ciągłe
aresztowania i transporty na roboty do Niemiec – stały się wydarzeniami dnia powszedniego.
W czerwcu 1940 hitlerowcy
upozorowali napad na centralę telefoniczną w Myślenicach i rzekomo w odwet aresztowali 40 zakładników, którzy zostali przewiezieni
do Krakowa i rozstrzelani w forcie
krzesławickim. Dzień ten nazwano
w Myślenicach Czarną Niedzielą.
Z początkiem okupacji ludność była zaskoczona, jednak
w miarę upływu czasu rodziła się
wola walki i stawienia czoła okupantowi. Powstaje Związek Walki
Zbrojnej, przekształcony później
w Armię Krajową. Organizują się
Bataliony Chłopskie, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa. Wszystkie
te organizacje walczyły przeciwko
jednemu wrogowi – Niemcom hitlerowskim.
Na terenie Sułkowic – Harbutowic powstały w lasach Gościbi ugrupowania partyzanckie
i oddziały terenowe AK „Setka”
i AK „Limba”. Działały oddziały
GL „Surowiec”, „Ludwik Waryński”, „Rudnik”, a takŜe radziecki
oddział wywiadowczy Michałowa.
Mieszkańcy Sułkowic bardzo
zostali pokrzywdzeni przez okupanta. W dniu 24 lipca 1943 – pacyfikacja Sułkowic. Zamordowano
tu, za budynkiem Starej Szkoły
w stodole plebańskiej, 20 mieszkańców Sułkowic i 6 mieszkańców
Harbutowic. W czasie pacyfikacji
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Klamra 4 (213) kwiecień 2010
Koło Łowieckie „Myśliwiec”

Ludzie z miłością do natury
Myśliwi dbają o gospodarkę leśną i dokarmiają zwierzynę. Koło Łowieckie „Myśliwiec”
urzadziło na swoim terenie łowieckim cztery magazynopaśniki, gdzie trzyma się siano i owies,
21 mniejszych paśników oraz lizawki (sól) na zimę.
Koło Łowieckie „Myśliwiec”
swoją główną siedzibę ma w Lanckoronie, jednak od czasów nowego
prezesa Piotra Trzebońskiego zaczęło być bardziej widoczne takŜe
w Sułkowicach. Przez 30 lat – czyli
od początku istnienia Koła – jego
prezesem był Marek Krzemień.
Dziś funkcję tę pełni mieszkaniec
Biertowic, który związany jest zarówno pracą jak i rodziną z gminą Sułkowice. Tutaj teŜ, za zgodą
władz urzędu i biblioteki, postanowił zaprezentować działalność
Koła, organizując mini-wystawę
w Izbie Tradycji – ze sztandarem,
trofeami i dokumentami związanymi z „Myśliwcem”.
Koło liczy w sumie 17 członków, a dwóch staŜystów kończy
właśnie kurs przygotowawczy do
myślistwa dla nowo wstępujących
i wkrótce przystąpi do egzaminu.
Łowczym koła jest Adam DróŜdŜ
z Rudnika, skarbnikiem Wiesław
Czarniak z Leńcz, a sekretarzem –
Tomasz Cora z Izdebnika.
Obszar, który przypada „Myśliwcowi” to w sumie 4600 ha,
jednakŜe uŜytkowych jest to ok.
3900 ha. Z roku na rok te liczby się
jednak kurczą i musi być przeprowadzana korekta z uwagi na to, Ŝe
coraz więcej ludzi buduje domy
i obszar się zaludnia. Lasy, którymi zajmują się myśliwi z tego
Koła, połoŜone są na terenie pięciu gmin: Sułkowice, Lanckorona, Stryszów, Budzów i Kalwaria
Zebrzydowska. Koło podlega więc
pod trzy nadleśnictwa: w Myślenicach, Andrychowie i Palczy.
Koło Łowieckie „Myśliwiec”
powstało 30 lat temu, na skutek
podziału jednego duŜego koła,
które miało dwa obwody i za duŜo
myśliwych w swoich szeregach.
Zatem istniejące od 60 lat Koło
Łowieckie „Jarząbek” pozostało w
Kalwarii Zebrzydowskiej, a z drugiej jego części powstał właśnie
„Myśliwiec”.
Koła prowadzą odstrzał i wypłacają rolnikom odszkodowania za
straty spowodowane przez zwierzy-
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Poczet sztandarowy Koła Łowieckiego „Myśliwiec” od ponad roku uczestniczy
w sułkowickich uroczystościach. Fot. Joanna Gatlik

nę leśną. Odstrzał jest koniecznością, bo zapewnia regulację liczby
zwierzyny Ŝyjącej w lesie. Polowania dewizowe, czyli takie, na które
przyjeŜdŜają myśliwi z całej Europy Zachodniej, to dla kaŜdego koła
łowieckiego w Polsce konieczny
i porządny zastrzyk pienięŜny, który w duŜym stopniu pomaga opłacić wyŜej wymienione naleŜności.
Goście z zagranicy często mają
w kołach w Polsce zarezerwowaną
1/3 z planowych odstrzałów.
Myśliwi polują i wychodzą
w las według ściśle określonych zasad bezpieczeństwa. KaŜde wyjście
musi być wpisane do ksiąŜki z dokładną informacją, gdzie, o której
godzinie lub na jaką ambonę. Na
kaŜdy odstrzał trzeba mieć zgodę
i upowaŜnienie od łowczego.
Na rok koło moŜe pozyskać 50
sztuk sarny, w tym 30 kozłów i 20
kóz. Jak mówią myśliwi: wzrosło
pozyskanie dzików – kiedyś były
to 2 sztuki, a teraz nawet 15 – 20
sztuk. Spadła liczba odstrzałów
zwierzyny drobnej – kiedyś 120 szt.,
teraz ok. 5 szt. Zmieniły się uprawy
a to nie sprzyja zwierzynie drob-

nej. Koło organizuje teŜ polowania
na kuropatwy i baŜanty. Jeśli chodzi o jelenie, to w zeszłym roku pozyskali łanię i cielę. Myśliwi z koła
„Myśliwiec” tępią szkodniki, czyli
lisy (ok. 50 sztuk rocznie).
Łowcy z „Myśliwca”, zapytani,
czy są chętni młodzi ludzie zainteresowani łowiectwem, odpowiadają, Ŝe zainteresowanie jest duŜe,
ale powaŜnym ograniczeniem są
jednak spore koszty, które adept
tej trudnej i zarazem zaszczytnej
funkcji musi ponieść. Na początek
musi mieć przynajmniej 10 tys. zł,
Ŝeby zapłacić za kurs myśliwski,
broń, wpisowe i składki. Trzeba teŜ
mieć odpowiednie cechy charakteru, Ŝeby w ogóle dostać pozwolenie na broń. W łowiectwie nie wystarczy sam spokój i opanowanie.
Konieczna jest takŜe siła i hart
ducha oraz wysoka świadomość
i odpowiedzialność, bo myślistwo
to nie tylko przyjemność obcowania z naturą i ludźmi o podobnych
zainteresowaniach, lecz takŜe cięŜka praca na rzecz lasu i przyrody.
Darz Bór
Joanna Gatlik

Klamra 4 (213) kwiecień 2010
Apel Eugeniusza Pitali w imieniu kombatantów

Potrzebni harcerze
Tyle jest szkół w naszej gminie, mają takie świetne warunki. I tyle dzieci i młodzieŜy.
Jak to moŜliwe, Ŝeby nie było u nas ani jednej druŜyny harcerskiej. Kiedyś mieliśmy
silne harcerstwo, a teraz co. Przyjdzie nam chyba oddać sztandar do muzeum AK
w Krakowie, bo nie ma go komu przekazać. Marzyłem, Ŝe przekaŜemy go naszym harcerzom
i zostanie w Sułkowicach. Zróbcie coś, Ŝeby i u nas powstała chociaŜ jedna druŜyna harcerska.
Mogłaby nosić imię prezydenta Kaczorowskiego, bo to przecieŜ legenda
polskiego harcerstwa – apeluje Eugeniusz Pitala, prezes sułkowickiego Koła
Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych.
na co dzień. Gdzieś
Kombatanci są juŜ
po drodze „umknęła”
ludźmi
wiekowymi.
akcja naborowa, przeCi, którzy podczas II
rwana została ciągłość
wojny światowej mieli
i to się właśnie zemścipo kilkanaście lat, dziś
ło. Ale przecieŜ nie jest
przekroczyli granicę
to sytuacja nieodwra80. Najstarsi dobiegają
calna.
100 lat. Nestorzy to ŜołCzego więc ponierz września i obrońtrzeba? Jak zwykle
ca spod Monte Casi– człowieka. Pasjonano Władysław Rusek
ta, który podejmie się
i Ŝołnierz AK Stanizorganizowania
na
sław Ziembla.
nowo druŜyny w naNaturalnymi
szej gminie, druŜynospadkobiercami
trawego z krwi i kości.
dycji i straŜnikami
Taki odwaŜny śmiałek
pamięci
o narodonie zostanie sam. Bęwych bohaterach są
dzie miał serdeczność
harcerze – ruch, który
środowiska i wsparcie
w tym roku świętuje
instytucjonalne. Wszak
swoje stulecie.
W
Sułkowicach
nasza gmina nie raz
Sztandar kombatantów i harcerska połatka – czekają na harcerzy.
harcerstwo miało swoje
udowodniła, jak otwarFot. Anna Witalis Zdrzenicka
piękne chwile i dostarta jest na wszelkie
czyło wielu mieszkańcom naszej finansować to zadanie w ramach działania obywatelskie. Co więcej,
ziemi niezapomnianych przeŜyć. poŜytku publicznego dla miesz- w dojrzałym pokoleniu Ŝyją ludzie
Przyjęło się od kilku lat, Ŝe harce- kańców swojej gminy. Organizacja zasłuŜeni dla ruchu harcerskiego.
rze asystują takŜe pocztowi sztan- musi złoŜyć ofertę i przystąpić do Wystarczy wymienić emerytowadarowemu koła Kombatantów RP konkursu. Takie jest obowiązujące ne nauczycielki Zofię Kostowal i
i byłych Więźniów Politycznych, bo prawo. Do naszej nie ma kto wystą- Zofię Kurowską, dyrektor ZSZiO
starszym, schorowanym ludziom pić z ofertą konkursową, a gmina Aleksandrę Korpal czy dyrektor
cięŜko juŜ dźwigać sztandar. Jednak nie ma komu przyznać środków na Świetlicy Krystynę Sosin. A druhod co najmniej dwóch lat harcerze to zadanie. Inne gminy mogą finan- ny i druhowie – studenci z pewnopojawiają się w poczcie i na sułko- sować tylko swoich mieszkańców,
ścią teŜ nie odmówią rady i pomowickich uroczystościach dzięki oso- więc rodzice dzieci jadących na
cy, gdy będą mieli komu przekazać
bistym sympatiom, pomocnej dłoni obozy z druŜynami działającymi
swoje doświadczenia.
Hufca Myślenice i solidarności har- w innych gminach, muszą sami fiHarcerstwo to przygoda Ŝycia,
cerskiego środowiska, które wspie- nansować ten koszt lub skorzystać
moŜliwość wędrowania po kraju
ra nasze harcerskie „niedobitki”. z dofinansowania z Ośrodka Poi świecie, szkoła charakteru i przyBo w naszej gminie – jak to podkre- mocy Społecznej. Gdybyśmy miejaźnie na całe Ŝycie. To środowisko,
ślał Eugeniusz Pitala – nie ma ani li swoją druŜynę, sprawa wyglądaktóre pielęgnuje wartości, za któjednej działającej druŜyny harcer- łaby znacznie prościej.
rymi tęskni kaŜdy młody człowiek:
skiej czy zuchowej. Pojedynczy harJak to się stało, Ŝe nie mamy
cerze z poszczególnych miejscowo- harcerstwa? Ci, którzy tworzy- przyjaźń, szczerość, sprawiedliwość,
ści dojeŜdŜają na zbiórki do druŜyn li druŜyny w Krzywaczce czy umiłowanie prawdy i niechęć do
w innych gminach.
Sułkowicach dorośli, pozdawa- wszelkiego fałszu. To duŜo radości
Nawiasem mówiąc, to dlatego li matury, poszli na studia lub i śmiechu oraz łez wzruszenia, któnasi harcerze mają problem z dofi- wyjechali za pracą. Najmłod- re się wspomina jak najcenniejszy
nansowaniem wyjazdów na obozy si zdają maturę w tym roku skarb. Warto być harcerzem.
Anna Witalis Zdrzenicka
letnie i zimowiska. Gmina moŜe i za chwilę teŜ ich tu nie będzie
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Powiatowe zawody matematyków szkół średnich

Zadanie trudne – czyli ciekawe
Nie kaŜdemu matura z matematyki spędza sen z powiek. Zadania maturalne to drobiazg
dla pasjonatów, którzy zmierzyli się z własną wiedzą i umiejętnościami podczas
VIII Powiatowych Zawodów Matematycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
naszego powiatu. W tym roku odbywały się one w Sułkowicach
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcąch.
Na zawody zapisały się 294 osoby, z czego
faktycznie wzięło w nich
udział prawie 250. To
liczba rekordowa. Podczas poprzednich edycji
zawodów liczba uczestników nie przekroczyła
200 – twierdzi dyrektor
Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego
w Myślenicach, Jerzy
Cachel, pomysłodawca
i główny organizator zawodów od 8 lat.
Tradycją zawodów jest to, Ŝe co
roku rozgrywane są w innej szkole
średniej naszego powiatu, która jest
ich współorganizatorem. W przygotowanie zawodów zaangaŜowani są
matematycy wszystkich szkół średnich powiatu. Dzięki konkursowi
stworzyli tak zgraną „ekipę”, Ŝe od
dwóch lat otrzymali nawet od OKE
moŜliwość poprawiania prac maturalnych u siebie – w Myślenicach,
bez jeŜdŜenia do Krakowa. Zawody
zaś zyskały sobie patronat starostwa
powiatowego i Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Gdy obowiązywały
jeszcze stare zasady naboru na wyŜsze uczelnie, laureaci otrzymywali
premie do indeksów.
W tym roku, 27 marca, zawody
rozegrane zostały w Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących
w Sułkowicach. Piszących uczniów
i nauczycieli czuwających nad
sprawnym przebiegiem zawodów
odwiedził burmistrz Piotr Pułka
– niegdyś nauczyciel tej szkoły i jej
wicedyrektor. W dowód uznania za
cięŜką i poŜyteczną pracę wręczył
nauczycielom upominki z akcentem świątecznym i promocyjnym
gminy. TakŜe sułkowicka szkoła
dołoŜyła wszelkich starań, by matematycy czuli się w niej bardzo
dobrze. Dyskretnie usuwająca się
w cień – Ŝeby matematykom nie
przeszkadzać – dyrektor Aleksandra Korpal dbała, by nikomu niczego nie brakowało.
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matyków. Laureaci tych
zawodów zwykle podejmują naukę na prestiŜowych uczelniach lub brylują w kolejnych edycjach
zawodów. Do konkursu
bowiem stanąć mogą
uczniowie
wszystkich
klas i oceniani są według
swoich moŜliwości: osobno klasy ogólne, osobno
o programie rozszerzonym
matematycznym, na kaŜdym poziomie edukacji.
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka
Oficjalne
ogłowyników
i
wręczeKonkurs przebiegał w dwóch szenie
etapach, do których przystąpili nie nagród laureatom w szekategoriach
odbyło
się
wszyscy zawodnicy. Na pierwszy ściu
składały się pytania testowe wie- w starostwie powiatowym w Mylokrotnego wyboru. Po krótkiej ślenicach w dniu 31 marca. Naprzerwie nauczyciele przystąpi- grody wręczyli: starszy wizytator
li do poprawy prac z pierwszego Kuratorium Oświaty w Krakowie
etapu, a zawodnicy – do rozwiązy- Dorota Skwarek, starosta Józef
wania zadań otwartych. Pytania Tomal, wicestarosta Krzysztof
układali nauczyciele matematyki Halek, przewodniczący Komisji
z „ekipy”, reprezentanci wszyst- Edukacji Rady Powiatu Stanisław
kich szkół powiatu. Jak zwykle Cichoń i dyrektor Zespołu Szkół
koordynacja zwodów przypadła im. Andrzeja Średniawskiego Jew udziale Jerzemu Cachlowi oraz rzy Cachel. Specjalne nagrody dla
Marcie Biernat i Bogdanowi Dą- laureatów pochodzacych z gminy
Sułkowice ufundowali burmistrz
browskiemu.
Zawody były cenną szansą Piotr Pułka i dyrektor ZSZiO
sprawdzenia się młodych mate- Aleksandra Korpal.
(awz)
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Kategoria A (klasy pierwsze ogólne) 1. Mateusz Cienkosz ZST-E
Myślenice, 2. Mariola śądło ZST
-E, 3. Paulina Latosiewicz ZSO
Myślenice.
Kategoria A’ (klasy pierwsze
z rozszerzonym programem matematycznym) 1. Michał Suder ZSO,
2. Piotr Łapa ZSO, 3. Janusz Tomasik ZSO.
Kategoria B (klasy drugie ogólne)
1. Paweł Kiszka ZSO, 2. Szymon
Owca ZSO, 3. Anna Motyka ZST-E,
4. Agnieszka Jasuba ZST-E.
Kategoria B’ (klasy drugie z rozszerzonym programem matema-

e

a

c

i

tycznym) 1. Marek Szlachetka
ZSO (rudniczanin), 2. Ilona Bargieł ZSO, 3. Aleksandra śak ZSO,
4. Kinga Węgrecka ZSO.
Kategoria C (klasy trzecie ogólne) 1. Piotr Mierzejewski ZSO,
2. Krzysztof Rymarczyk ZS Dobczyce, 3. Marcin Horabik ZSO,
4. Sławomir Poluszak ZS Średniawski
Kategoria C’ (klasy trzecie z rozszerzonym programem matematycznym) 1. Damian Kudas ZSO,
2. Dariusz Świętek ZSO, 3. Joanna
Wróblewska ZSO.
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Gala Laureatów w ZSZiO w Sułkowicach

VII Festiwal Nauki
Marzec i kwiecień były bardzo intensywnymi miesiącami dla pracowników ZSZiO i jej uczniów.
Zorganizowany przez szkołę siódmy juŜ Festiwal Nauki, wyłonił talenty językowe, matematyczne,
techniczno – mechaniczne, informatyczne i ekologiczne. Podczas dni otwartych
drzwi zjeŜdŜali się gimnazjaliści z okolicznych szkół, by zdecydować o wyborze
szkoły średniej. Przeprowadzono równieŜ kilka prezentacji i sesji naukowych.
przygotowuje
swoich
uczniów do egzaminu
zawodowego i matury,
rozwijając ich zainteresowania i umiejętności,
ale jeszcze stara się przybliŜyć im pojęcia patriotyzmu, kultury, sztuki
i historii. Na sesjach naukowych WaŜne roczniDyplom 2000
ce 2010 przypomniano
Laureaci tego kono postaciach takiego forkursu walczą o tytuł
matu, jak Matka Teresa
Najlepszy w Zawodzie.
z Kalkuty, Eliza OrzeszW jego XI Edycji tytuł ten
kowa, Maria Konopniczdobyli: Łukasz Kęsek
Najlepsi w zawodzie – z lewej Marcin Kowaniecki.
ka, Maria Skłodowska–
z Zespołu Szkół TechCurie, Fryderyk Chopin,
Fot. Wojciech Ćwiekała.
niczno–Ekonomicznych
Ignacy Jan Paderewski,
w Myślenicach w zawodzie tech- wiatu Waldemara Wolskiego oraz Karol Wojtyła, Wojciech Weiss,
nik budownictwa oraz Marcin Ko- burmistrza Piotra Pułkę. Uroczy- Aleksander Gierymski czy Tadewenicki z ZSZiO w Sułkowicach stość odbywała się w obecności mało- usz Kantor. MłodzieŜy przybliŜow zawodzie technik mechanik. polskiego kuratora oświaty Aleksan- no te wzorce osobowe oraz waŜne
Poprzeczkę mieli postawioną bar- dra Palczewskiego, który osobiście rocznice historyczne.
dzo wysoko, gdyŜ musieli zdobyć pogratulował wszystkim zwycięzW ramach prezentacji pn.
ponad 85 % punktów, Ŝeby zy- com i wyróŜnionym oraz podzię- Spotkanie z Turyngią moŜna teŜ
skać ten zaszczytny tytuł. W kon- kował za zaangaŜowanie dyrektor było zapoznać się z miejscem zakursie wzięło udział 34 uczniów Aleksandrze Korpal i gronu pedago- granicznych praktyk zawodowych
z czterech szkół ponadgimnazjal- gicznemu. Wyraził teŜ wdzięczność dla techników organizacji usług
nych – ze szkoły sułkowickiej, władzom samorządowym za to, Ŝe gastronomicznych.
z Zespołu Szkół Techniczno– Eko- wspierają przedsięwzięcia szkoły i
nomicznych w Myślenicach, Ze- potrafią zaangaŜować młodych ludzi „Szkoła z metalu wykuta”
W bieŜącym roku swoje jubilespołu Szkół Ogólnokształcących do czynnego uczestnictwa w Ŝyciu
i Zawodowych w Lubniu oraz Ze- szkoły i rozwijania swoich zawodo- usze obchodzi takŜe Szkoła z Metalu Wykuta. Cztery okrągłe rocznice
społu Szkół im. Witolda Wyspiań- wych ambicji.
to: 115 lat Zasadniczej Szkoły Zaskiego w Dobczycach.
wodowej, 35 lat Technikum, 15 lat
Laureaci otrzymali dyplomy, Sesje i prezentacje
nagrody oraz medal Najlepszy
Zespół Szkół Zawodowych Liceum Ogólnokształcącego i 35
w Zawodzie. przynano takŜe osiem Ogólnokształcących
nie
tylko lat Szkolnictwa dla Dorosłych. Jak
zauwaŜył jeden z tamtejwyróźnień.
szych pedagogów – SzkoStrona www
ła bardzo dynamicznie
i językowe talnety
się zmienia, dostosowuje
do potrzeb rynku. Sami
Podczas
gali
nawychowankowie są inni.
grodzono
zwycięzców
Zmieniają się ich spokonkursu Strona www,
soby zachowań.
Pedaw którym brały udział
godzy narzekają teŜ na
klasy trzecie okolicznych
coraz brzydsze pismo u
gimnazjów oraz wyróŜuczniów. Komputer wynieni zostali najlepsi na
piera pismo ręczne i nic
przeglądzie
inscenizacji
nie moŜna na to poradzić
i piosenek obcojęzycznych
– twierdą. A sama szkoła?
Językowe Talenty. NaPrzecieŜ ona takŜe przegrody ufundowane przez
chodzi transformację od
Starostwo Powiatowe oraz
kowadła do komputera.
Burmistrza wręczane były
Gala Laureatów z udziałem małopolskiego Kuratora
przez członka zarządu poJoanna Gatlik
Oświaty. Fot. Wojciech Ćwiekała.
Na uroczystej Gali
Laureatów w dniu 21
kwietnia 2010 r. odbyło się podsumowanie
tych pracowitych zarówno dla młodzieŜy jak
i jej opiekunów dni oraz
nagrodzenie zwycięzców
w 3 konkursach.
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Gminny Turniej Ekologiczny w Dniu Ziemi

Bardzo jest nam bliska – ochrona środowiska
W Dniu Ziemi – 22 kwietnia – sala gimnastyczna sułkowickiego ZSZiO rozbrzmiała śmiechem,
dopingiem i krzykami, zakwitła na zielono i wypełniła się po brzegi transparentami z hasłami
proekologicznymi. Wszystko to za sprawą Gminnego Turnieju Ekologicznego, którego uczestnikami byli uczniowie klas VI szkół podstawowych oraz klas I i II gimnazjów Gminy Sułkowice.
Po raz pierwszy turniej zorganizowany został w ubiegłym
roku i pomysł od razu bardzo się
spodobał, stąd tegoroczna, druga edycja. Jego twórczyniami
i organizatorkami są: Klaudia
Zborowska, Katarzyna Makuch
i Barbara Bobeł – nauczycielki geografii, biologii i chemii
w ZSZiO. One teŜ zasiadły w jury
konkursu.
Do turnieju zgłosiło się siedem druŜyn wyłonionych w etapie szkolnym. W etapie gminnym
uczestnicy musieli przejść następujące konkurencje: udzielanie
odpowiedzi na wylosowane zestawy pytań, prezentację przygotowanego plakatu, krzyŜówkę, analizę
przeprowadzonego doświadczenia
chemicznego, segregację informacji o zanieczyszczeniach i ocenę
wizerunku druŜyny oraz zaangaŜowanie kolegów w kibicowanie.
Pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum w Sułkowicach, drugie Szkoła Podstawowa w Harbutowicach,
trzecie – Gimnazjum w Krzywaczce.

fot. Joanna Gatlik

Imprezy takie, jak ten turniej,
lubiane przez uczestników i obserwatorów, podnoszą świadomość
ekologiczną wśród młodych ludzi,
zwiększają ich zainteresowanie środowiskiem i uczą, jak szanować naturę. PrzecieŜ gmina Sułkowice nie
na darmo nosi miano EkoLogicznej.

Do konkursu indywidualnego
przystąpiło 21 uczniów. Najlepsi
wsród nich okazali się: I miejsce
Zuzanna Flis z sułkowickiego
gimnazjum, II – Szymon Kania
z harbutowskiej podstawówki,
III miejsce przypadło natomiast
Klaudii Ruszkowskiej z gimnazjum w Rudniku.

Joanna Gatlik

Gminny Konkurs Mitologiczny

Rudniczanie vincit
Gminny Konkurs Mitologiczny zorganizowała szkoła podstawowa w Biertowicach w dniu 18 marca. Uczniowie klas piątych szkół
podstawowych musieli zmierzyć
się z sześcioma konkurencjami
dotyczącymi mitologicznej Grecji.
Efekty ich zmagań oceniała
komisja w składzie: Anna Golonka, Danuta Nykiel, Bogusława
Moskała, Agnieszka Lipczyńska
-Łabędź i Bogusław Kozioł.
Po
podsumowaniu
punktów okazało się, Ŝe taki sam wynik maja dwie grupy z Rudnika.
W efekcie dogrywki pierwsze
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fot. Joanna Gatlik

Testy, rebusy, krzyŜówki, odgadywanie postaci mitologicznych po przeczytaniu fragmentu
mitologii i pytania szczegółowe dotyczące mitów – to zadania konkursowe dla... piątoklasistów.
O palmę pierszeństwa walczyły w dogrywce dwie ekipy – obydwie ze szkoły podstawowej w Rudniku.
miejsce zdobyli – Klaudia Król
i Wojciech Koziołek, a drugie
– Joanna Liszka i Bartłomiej
Koźlak. Trzecie miejsce naleŜało
do reprezentantów sułkowickiej
podstawówki – Katarzyny Repeć
i Rafała Jani. WyróŜnienia otrzymali Mateusz Bobeł i Mariusz
Chwała ze szkoły w Harbutowicach oraz Maria Pitala i Magdalena Profic z Sułkowic.
Zwycięzcy otrzymali nagrody
ksiąŜkowe, które wręczyła im dyrektor Renata Skrzeczek, gratulując wiedzy, refleksu i oczytania.
(jg)
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Spotkanie z Romanem Gancarczykiem

Teatralnie w Izbie Tradycji
Spotkanie z Romanem Gancarczykiem – aktorem Teatru Starego, rudniczaninem z pochodzenia,
które odbyło się w Izbie Tadycji w dniu jego urodzin, 17 marca,
otworzyło cykl spotkań z wybitnymi rodakami, zaplanowany przez Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej Małgorzatę Dzidek i kustosza Izby Tradycji Ryszarda Judasza.
„zmianą płci”. Wyzwaniem są dla niego role emocjonalne, w których trzeba
utrzymywać stan napięcia graniczącego z histerią. Najmilej wspomina rolę
w „Moim Nikiforze”.
Role filmowe są dla niego odskocznią od codzienności teatralnej, a zmiana miejsca okazją do
poznania nowych ludzi i zbierania
ciekawych doświadczeń. Jedzie do
serialu, Ŝeby złapać oddech i w celach towarzyskich.

Ma 46 lat. Urodził się w Rudniku, ukończył Technikum Łączności w Krakowie, czuł jednakŜe,
Ŝe największą satysfakcję da mu
„łączność” z teatrem i sceną.

Trzeba iść za swoimi marzeniami
Postanowił więc zdawać do
szkoły teatralnej w Krakowie, jednak za pierwszym razem się nie
dostał. Po raz drugi spróbował
w 1984 r., gdy rektorem krakowskiej PWST był Jerzy Trela. Drugi
raz był szczęśliwy.
Nie pomyliłem się, nie Ŝałuję,
Ŝe nie zostałem architektem, jak
chcieli moi rodzice. Trzeba iść za
swoimi marzeniami – oświadczył
zgromadzonym licznie słuchaczom na spotkaniu.
Na początku grał w dwóch teatrach – Jaracza w Łodzi i Nowym
w Nowej Hucie. Obecnie naleŜy
do utytułowanego zespołu Teatru
Starego w Krakowie.
Większe role telewizyjne zagrał w serialach „BoŜa Podszewka” i „Na dobre i na złe”, w filmach
„Mój Nikifor” z Krystyną Feldman
w reŜyserii Krzysztofa Krauze i Joanny Kos–Krauze (wspomina ten
duet bardzo pozytywnie), „Śmierć
jak kromka chleba” w reŜyserii
Kazimierza Kutza. Grał takŜe w Teatrze Telewizji główną rolę we „Wrogu Publicznym” Henryka Ibsena.
W Polsce niewiele się o się
o nim mówi w tabloidach, rzadko nagradza. DostrzeŜony za to
został w... Ameryce, gdzie za rolę
w „Moim Nikiforze” otrzymał nagrodę Srebrnego Hugo w Chicago.

W Rudniku się zaczęło
Pierwszy kontakt z teatrem
miał juŜ jako młody chłopak w ówczesnym rudnickim Domu Kultury, gdzie wystawiano jednoaktówki
Antoniego Czechowa. Wspomina
ten kontakt z Czechowem i sceną
jako duŜe przeŜycie, niosące w sobie siłę i wdzięk.
Zapytany, jak radził sobie
z faktem, Ŝe pochodzi z małej miejscowości, powiedział, Ŝe na począt-

Ryszard Judasz wręczył Romanowi
Gancarczykowi sułkowicką podkowę
fot. Joanna Gatlik

ku miał kompleksy, bo spodziewał
się, Ŝe ludzie z miasta są w świecie
kultury bardziej obyci od niego,
okazało się jednak, Ŝe było wręcz
odwrotnie. Według niego wychowanie w naturze jest o wiele bardziej
stymulujące, wnosi się ze sobą
pewien rodzaj prawdy, czystości,
skromności i harmonii. Jak mówi:
Wpływ naturalnego środowiska
jest nie do przecenienia. A nie jest
stratą, którą trzeba nadrobić. Sam
wolałby mieszkać na wsi, ale jest
to dla niego ze względów logistycznych niemoŜliwe, gdyŜ rano ma
próby, a wieczorem spektakle.

Gra i uczy
Obecnie Roman Gancarczyk,
oprócz czynnej gry aktorskiej,
równieŜ naucza adeptów tej trudnej sztuki w krakowskiej PWST,
co, jak twierdzi, kosztuje go duŜo
więcej stresu niŜ samo granie.
Ze studentami prowadzi zajęcia
z wiersza, prozy, sceny i elementarnych zadań aktorskich.
Zapamiętanie tekstu nie jest
dla niego problemem, bo często powtarza się go na próbach. Zwierzył
się, Ŝe najtrudniejszym zadaniem
aktorskim była dla niego rola we
współczesnej sztuce Wracaj natychmiast Jimmy Dean, Jimmy
Dean, gdzie jako jedyny męŜczyzna grał u boku 8 kobiet, co okazało się dla niego wielce stresujące.
Grał takŜe kobietę Ewę Lasek,
przez co miał okazję zmierzyć się ze

Autorytety
Jego największym autorytetem zawodowym jest Krystian
Lupa. Aktor mówił o nim: to jest
prawdziwy mistrz, niesie w sobie
element energii i wizji, rodzaj tajemnicy i metafizyki, daje z siebie
wszystko, tak, jakby po spektaklu
miał umrzeć, ma w sobie specyficzny rodzaj pasji. Wysoko ceni
Andrzeja Wajdę i Jerzego Jarockiego.

Rodzinne ciągoty aktorskie
Roman Gancarczyk w szkole
teatralnej poznał swoją pierwszą
miłość – Dorotę Segdę, byli ze sobą
przez trzy lata. Jego druga miłość
i obecna Ŝona to Anna Radwan
– równieŜ aktorka. Mają razem
piętnastoletnią córkę Zosię, która
fascynuje się tańcem i ciągnie ją
na scenę. Jego mama – Irena oraz
jej siostra tańczyły w Zespole Pieśni i Tańca „Elegia” w Rudniku,
natomiast siostra ojca Zofia Szuba
była wieloletnim dyrektorem dawnego Gminnego Ośrodka Kultury
w Rudniku.
Z okazji urodzin Roman Gancarczyk otrzymał od dyrektor biblioteki wiązankę kwiatów, a od
kustosza Izby Tradycji sułkowicką
podkowę na szczęście. Na zakończenie Roman Gancarczyk wpisał
się do kroniki tymi słowami:
Dziękuję za wspaniałe spotkanie! To było pierwsze dla mnie
tego typu doświadczenie i cieszę
się, Ŝe odbyło się właśnie tutaj, w
Sułkowicach! Wszystkiego najlepszego! Pomyślności wszelkiej!
(jg)
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Tradycja, która oŜyła

Krzy waczka w Palmach
Konkurs obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Do konkursu przystąpiło 31 okazów,
ale na sumę do kościoła wszyscy przyszli z palmami. Imponująco wyglądała procesja po poświęceniu.
MoŜna było odnieść wraŜenie, Ŝe cała Krzywaczka zakwitła palmami.
Niewątpliwie konkurs pobudził parafian do „palmowej” twórczości.
– Ile mamy palm? Więcej czy
mniej niŜ w zeszłym roku? – dopytuje ks. proboszcz Zbigniew Drobny.
– Więcej! O siedem więcej! –
odpowiadają chórem.
– To rozwijamy się. Dobrze, Ŝe
się rozwijamy – konstatuje półŜartem, ale całkiem serio proboszcz
i przystępuje do wręczania ufundowanych przez siebie nagród
uczestnikom konkursu palm: albumów ksiąŜkowych i słodyczy.
Krzysztof Dźwig wraz z ojcem
robią palmy konkursowe od 10 lat.
Wcześniej takiego zwyczaju u nas
nie było. Przynajmniej odkąd sam
pamiętam. Ale teraz cały rok myśli
się o palmie: np. Ŝeby nie przegapić, kiedy dojrzeje ozdobna trawka. U nas palmę robi cała rodzina. śona przygotowuje bibułkowe
kwiaty. Jest ich tu z 60. Ubieranie
palmy trwa cały dzień. Robimy
ją na brzozie, z jednego kawałka
– mówi ojciec Adam Dźwig.
Palma Krzysztofa Dźwiga
i rodziny mierzy 6,5 metra. To największa palma w tym roku. Najmniejsze bardzo trudno porównać. W końcu jury decyduje się
poukładać, je jedna obok drugiej,
według wielkości, na balaskach
przed ołtarzem. Jurorzy sprawdzają przy okazji, czy te miniaturki jeszcze zachowują podstawowe
cechy palmy. Okazuje się, Ŝe tak.
Najmniejsza jest palemka Pauliny
Pawlik. O milimetry większą palmę zrobiła Oliwia Świerczyńska
i nieco większą – Marysia Dusza.
Oceniane są teŜ najpiękniejsze palmy – jak zwykle ta kategoria przysparza jurorom najwięcej
problemów, wszak wszystkie są
przecudnej urody. W końcu decydują się nagrodzić pierwszym
miejscem palmę Tomasza Dymka, drugie miejsce przyznać Oldze
Wilk, a trzecie – Darii Pawlik ex
equo z ElŜbietą Dźwig.
Ludzie
wspominali
czasy
sprzed 10 lat, kiedy w Krzywaczce juŜ prawie nikt nie robił palm.
Wspominają teŜ okaz, który kilka lat temu zrobili harcerze. Była
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Najmniejsze palemki są mniejsze od
palca dziecka.
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

wyŜsza niŜ kościelne nawy – trzeba
ją było wnieść na leŜąco, a w całej

krasie mogła się pokazać dopiero
na kościelnym placu.
Dawno zapomniana tradycja
oŜywiona została przez nauczycielki tamtejszej szkoły – Joannę
Szafraniec i Rozalię Oliwę, które
zwróciły się z tym pomysłem do
ówczesnego ks. proboszcza Stanisława Kurka. Proboszcz zaangaŜował się całym sercem w ten
konkurs, a odchodząc z parafii,
przekazał palmową pasję swojemu następcy. Dziś Krzywaczka zaczyna chlubić się palmami jak nie
przymierzając Tokarnia czy Lipnica Murowana.
(awz)

W Polsce i na ziemi sułkowickiej

Z historii palmy wielkanocnej
Zwyczaj święcenia palm, znany jest w Polsce od średniowiecza.
W Wielką Sobotę palmy są palone, a popiół z nich uŜywa się w
następnym roku, w środę popielcową do posypywania głów.
Dzisiaj większość ludzi kupuje palmy do święcenia, ale nie zdajemy
sobie sprawy, Ŝe te misternie plecione, z suszonych kwiatów,
mchów i traw, kupowane w kwiaciarni czy na placu,
to tzw. palemki wileńskie. Odkąd przywędrowały do Polski,
zyskały sobie duŜą popularność.
Z palmami wielkanocnymi
wiąŜe się wiele ludowych zwyczajów i wierzeń:
– poświęcona palma chroni ludzi,
zwierzęta, domy, pola przed czarami, ogniem i wszelkim złem,
– połykanie bazi zapobiega bólom
gardła i głowy, a sproszkowane
kotki dodawane do naparów z ziół
mają moc uzdrawiającą,
– bazie z poświęconej palmy, zmieszane z ziarnem siewnym i podłoŜone pod pierwszą zaoraną skibę,
zapewnią urodzaj,
– krzyŜyki z palmowych gałązek
zatknięte w ziemię bronią pola
przed gradobiciem i burzami,
– poświęcone palmy wystawiane
podczas burzy w oknie chronią
dom przed piorunem,
– poświęconą palmą naleŜy pokropić rodzinę, co zabezpieczy ją
przed chorobami i głodem,
– uderzenie dzieci witką z palmy
zapewnia zdrowie,

– wysoka palma przyniesie jej
twórcy długie i szczęśliwe Ŝycie,
– piękna palma sprawi, Ŝe dzieci
będą dorodne.
Na naszym terenie z palmy
wielkanocnej w części wsi robiono krzyŜyki, które zatykane były
w pola uprawne w wielki piątek
przed świtem, by chroniły zasiewy. KrzyŜyki robił ojciec, ale na
pole koniecznie musiała wynosić
je młodzieŜ. TuŜ przed wschodem
słońca trzeba było po obchodzie
pól umyć twarz w strumieniu, co
miało chronić cerę przed pryszczami. Po tych zabiegach, kto tylko
mógł, szedł na Kalwarię na Drogę KrzyŜową i naboŜeństwo wielkopiątkowe. A w sobotę popiołem
z palmy znaczono krzyŜem drzwi
domów, co miało chronić go, przede
wszystkim przed piorunem. Do
dziś w gminie Sułkowice spotkać
moŜna jeszcze stare drewniane
domy z charakterystycznym krzyŜykiem z popiołu. Niektóre wyglą(awz)
dają na całkiem nowe.
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90 młodych piłkarzy „Gościbi” gra w I ligach – a klub na granicy bakructwa

SOS dla Gościbi
Sytuacja w klubie jest dramatyczna. Większość sponsorów zawiesiła finansowanie klubu. Niektórzy
sami mają trudną sytuację w dobie kryzysu, a inni, którzy by mogli, po prostu nie chcą. Oprócz
dotacji z Urzędu Miejskiego i firmy „Juco” nie ma innych źródeł utrzymania, a potrzeby są ogromne.
Dramat
dotyczy
przede
wszystkim druŜyn dorosłych. JeŜeli KS „Gościbia” jeszcze w ogóle
funkcjonuje, to dzięki największym w historii Klubu dotacjom
z gminy na prowadzenie działalności z dziećmi i młodzieŜą. Jednak
gmina nie ma moŜliwości utrzymywania druŜyn seniorów.
Przez dziesiątki lat klub „Gościbia” działał dzięki wsparciu największego, nie tylko w okolicy, ale
i w Polsce, zakładu produkującego
narzędzia „Kuźnia”. W 2008 roku
nowy właściciel „Kuźni” zaprzestał finansowania klubu i zaczęły
się finansowe kłopoty.
Rozumiemy, Ŝe czasy kryzysu
nie sprzyjają sponsorowaniu, ale
przeŜyliśmy w historii niejedną sytuację kryzysową i jakoś współpraca
między „Kuźnią” a klubem „Gościbi” układała się nie najgorzej. Klub
z pieniędzy sponsorów utrzymuje
I druŜynę seniorów, opłaca trenera, sędziów, transport na mecze
I druŜyny, sprzęt sportowy, a takŜe wynajem hali na treningi dorosłych zawodników.
Jak widać działalność klubu
bez środków finansowych jest niemoŜliwa. Dlatego zarząd rozpatruje
decyzję o wycofaniu pierwszej druŜyny z rozgrywek klasy okręgowej.
W tym miejscu zwracam się
z apelem do wszystkich, którym
los naszego 87 letniego klubu jest
nieobojętny, o pomoc. Proszę naszych przedsiębiorców o wsparcie.
Proszę właścicieli Fabryki Narzędzi „Kuźnia” o wsparcie. Nasza
współpraca przez lata układała się
wspaniale, klub odnosił wiele sukcesów, dzięki tej współpracy klub
rozsławiał imię Sułkowic i samej
Fabryki w województwie, a w czasach triumfów sułkowickiej piłki
ręcznej – takŜe w Polsce i poza jej
granicami. Dziś brak pieniędzy
nie pozwala nam nawet na solidne konkurowanie w okręgu. Klub
znalazł się w takiej sytuacji, Ŝe nawet najmniejsza kwota moŜe pomóc uchronić go od bankructwa.
Jeszcze raz w imię zarządu
proszę o wsparcie dla klubu „Go-

Najmłodsi „Gościbianie” – pod bramką dosłownie i w przenośni.
Fot. Joanna Gatlik

ścibia”, który przez blisko 90 lat
jest związany z naszą miejscowością i gminą, chce dalej działać.
Rośnie nasza klubowa młodzieŜ. Środki na działalność grup
młodzieŜowych i dziecięcych zapewnia nam gmina. Dzięki burmistrzowi i radzie miejskiej, pomimo
tak dramatycznej sytuacji finansowej w klubie, grupy te działają
pręŜnie. Wszystkie grają w I lidze
swoich kategorii.
Najmłodszą grupę trampkarzy prowadzi trener Janusz Tyrawa. Grupa liczy 25 chłopców. Są
to: Jakub Bartosz, Jan Betlej, Michał Bobeł, Jan Burkat, Bartłomiej
Bysina, Adam Bysina, Zbigniew
Czaderski, Jakub Dąbrowa, Filip
Garbień, Jakub Garbień, Jarosław
Golonka, Amadeusz Kania, Dawid
Krawczyński, Kamil Kuchta, Mateusz Kulesza, Eryk Machowski, Filip
Majocha, Andrzej Malina, Jarosław
Mateja, Miłosz Nowak, Artur Profic,
Wiktor Skorut, Piotr Szuba, Arkadiusz Światłoń, Piotr Światłoń.
Trampkarzy młodszych – grupę liczącą 20 osób – trenuje Mariusz Stokłosa. RównieŜ oni grają
w I lidze: Norbert Bąchor, Damian
Bogdał, Hubert Burkat, Dawid
Chodnik, Krzysztof Chwała, Piotr
Garbień, Dariusz Górnisiewicz,
Jan Irzyk, Andrzej Jończyk, Grzegorz Kozik, Dawid Koźlak, Mateusz Krupa, Piotr Listwan, Krzysztof Majocha, Rafał Mielecki, Jacek

Moskała, Filip Sroka, Paweł Sroka,
Patryk Wata, Arkadiusz Ryś.
Trampkarze starsi, to 16 osób
prowadzonych przez Sławomira
Urbańczyka: Dawid Bernecki, Dominik Bernecki, Adrian Biela, Dawid Dzidek, Maksymilian Dzidek,
Jakub Jędrzejowski, Michał Jończyk, Bartłomiej Kiebzak, Patryk
Konik, Artur Krzywoń, Łukasz
Mardaus, Rafał Moskal, Kamil
Ostafin, Krzysztof Śliwa, Jakub
Tyrawa, Jakub Urbańczyk.
Juniorów prowadzi trener
Wiesław Garbień. 27 naszych obiecujących juniorów to: Aleksander
Blak, Sebastian Bylica, Jarosław
Frączek, Dominik Garbień, Paweł
Golonka, Konrad Kopeć, Grzegorz Kowalczyk, Maciej Kuchta,
Bartosz Kudła, Andrzej Listwan,
Artur Majocha, Kamil Małota, Jacek Mardaus, Jarosław Mardaus,
Mateusz Moskal, Krzysztof Ostafin, Marcin Piątek, Maciej Pitala,
Adrian Profic, Eryk Ptak, Przemysław Stokłosa, Adrian Surmiak,
Łukasz Sztebel, Jacek Śmiłek, Damian Tyrawa, Wojciech Tyrawa.
Jak łatwo policzyć, mamy prawie 90 chłopców, którzy regularnie
uczestniczą w zajęciach i zawodach
sportowych. Jest dla kogo ratować
ten klub. Jako zarząd robimy co
moŜemy, by klub „Gościbia” dalej
istniał, szkolił i wychowywał nasze
młode pokolenia.
Leszek Tyrawa
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Z Józefem Boczkają, zwycięzcą powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
rozmawia Joanna Gatlik

Pasja i tradycja rodzinna
Józef Boczkaja jest uczniem trzeciej klasy gimnazjum w Krzywaczce. Jego trenerzy i opiekunowie
podczas zawodów – Tomasz Trzeboński i Grzegorz Bochenek – twierdzą, Ŝe z przepisów ruchu
drogowego w ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Józek jest
jednym z najlepszych zawodników w Polsce i „to on ciągnie ten wózek jeśli chodzi o szkołę w Krzywaczce w turnieju BRD”. Jest zawsze w ścisłej czołówce i zajmuje jedno z trzech
pierwszych miejsc. Ambitny, zawodowiec, podchodzi do tej sprawy bardzo profesjonalnie, poświęca jej duŜo czasu. Wcześniej do etapu ogólnopolskiego doszedł jego brat Andrzej.
– Kiedy zacząłeś się interesować turniejem BRD?
– JuŜ w 5 klasie podstawówki.
Od tego czasu co roku siadam przy
kodeksie drogowym, a przed samym
turniejem duŜo ćwiczę na boisku.
NajwaŜniejsza jest jednak znajomość kodeksu drogowego. Przygotowanie do niego wygląda podobnie,
jak do egzaminu na prawo jazdy.
Rozwiązuję w internecie róŜne testy.
Potem sprawdzam w kluczu, czy odpowiedzi się zgadzają.
– Na ile przed turniejem zaczynasz się uczyć?
– Na miesiąc przed zawodami
zaczynam regularne rozwiązywanie testów poprzedzone czytaniem
kodeksu. Poświęcam temu ok. godziny dziennie.
– Co zamierzasz zrobić z tą
wiedzą w przyszłości?
– Ta wiedza i znajomość przepisów ruchu drogowego pozwoli
mi podejść do egzaminu na prawo
jazdy praktycznie bez nauki. Za
zajęcie dobrego miejsca otrzymujemy takŜe nagrody. Wymierną korzyścią dla mnie jest jednak przede
wszystkim zdobyta wiedza.
– A jakie masz hobby poza motoryzacją?
– Informatyka, komputery.
Po gimnazjum chciałbym pójść do
technikum albo liceum.
– Opowiedz, jak wyglądał w
tym roku etap powiatowy turnieju BRD.
J.B. – W tym roku turniej odbył się w Dobczycach. Było 15 druŜyn gimnazjalnych i 29 ze szkół
podstawowych z całego powiatu.
Walczyliśmy o wejście do finału wo-

jewódzkiego. Z powiatu myślenickiego wygrali reprezentanci szkoły
podstawowej z Trzemeśni. Szkoła
podstawowa z Krzywaczki zajęła
4 miejsce – zabrakło jej 1 punktu
do trzeciego! Ale w kategorii gimnazjalnej wygrało nasze gimnazjum w Krzywaczce.
– Kto oprócz Ciebie był w tej
zwycięskiej druŜynie?
– Kamil Dąbrowa i Krystian
Brózda. A w druŜynie z podstawówki z Krzywaczki byli Jakub
Oliwa, Bartłomiej Rapciak, Kamil
Burda i Daniel Burda.
– Jak wyglądały zawody?
– Najpierw trzeba było napisać test złoŜony z 25 pytań. Był to
test wielokrotnego wyboru. Jako
jedynemu zawodnikowi udało
mi się zdobyć maksymalną ilość
punktów. Ale wynik ten przekłada
się na ciągłą pracę z kodeksem. Po
teście jest zazwyczaj miasteczko
komunikacyjne. Trzeba po nim
jeździć zgodnie z przepisami, tak,
Ŝeby nie zdobyć punktów karnych. Następnie jest jazda przez
tor przeszkód. Nie wolno się podpierać, kaŜdy błąd jest punktowa-

ny ujemnie. Wygrywa ten, kto zdobył najwięcej najwyŜszych miejsc
w poszczególnych kategoriach.
– Kiedy następny etap turnieju BRD?
– Finał wojewódzki odbędzie
się 7 maja w Skawinie.
– Czy w szkole ponadgimnazjalnej teŜ będziesz chciał brać
udział w podobnych zawodach, jeśli takowe są?
– W szkołach średnich są podobne zawody, ale juŜ na poziomie
motoryzacji – jazda na motorach
i wszystko z tym związane – czyli
etap wyŜszy niŜ rowery. Jeśli będzie taka szansa, to wezmę udział.
– Jak się czujesz przed etapem
wojewódzkim?
– Na etapie powiatowym
wszystko zaleŜy od druŜyny, na wojewódzkim to juŜ indywidualnie.
W tym roku mamy szansę wygrać,
bo znamy juŜ to miasteczko komunikacyjne. NajwaŜniejsze jest
bezbłędne zdanie testu, a dopełnieniem bezbłędne przejechanie
rowerem. Przed zawodami zawsze
jest stres, ale mnie on mobilizuje
do jak najlepszego występu. Wielu osobom wydaje się, Ŝe wygrana
w tych zawodach jest prosta, jednak wbrew pozorom, aby coś
w nich osiągnąć, trzeba poświęcić
na to duŜo czasu i pracy, w którą
wkładamy wiele zaangaŜowania.
Natomiast jej ukoronowaniem są
zdobywane nagrody.
– Gratulujemy Ci dotychczasowych osiągnięć i Ŝyczymy kolejnych sukcesów. Mamy nadzieję, Ŝe
opowiesz nam, jak było na etapie
wojewódzkim.
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fot. Anna Witalis Zdrzenicka
fot. Max Malkus

Niedziela Palmowa w Krzywaczce

fot. Max Malkus

i Wielka Sobota w kościołach gminy Sułkowice

fot. Jan Zdrzenicki

Pogrzeb
wieloletniego organisty

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

ś. p. Józefa Oliwy

Uroczystość
ku czci
pomordowanych
z ziemi sułkowickiej

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

w czasie II wojny światowej

fot. Joanna Gatlik

Wieczornica poświęcona papieŜowi Janowi Pawłowi II i prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu

