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We wtorek 11 XI o godzinie ósmej od-
by³a siê XXV sesja Rady Miejskiej w Su³-
kowicach. Obecnych by³o 14 radnych oraz
burmistrz Piotr Pu³ka, zast. burmistrza Ro-
zalia Oliwa, so³tys Biertowic Lucyna Biela,
przewodnicz¹cy Rady Osiedla  Adam Bar-
gie³, zaproszeni goœcie i pracownicy Urzê-
du Miejskiego.

Radni jednog³oœnie uchwalili uchwa³ê
nr XXV/198/08 w sprawie ustanowienia
sztandaru Gminy Su³kowice.

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznacze-
niach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130
ze zm.) – Rada Miejska w Su³kowicach
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
Ustanawia siê sztandar Gminy Su³ko-

wice, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y. (zob. str. 24)

Opis sztandaru stanowi za³¹cznik nr 2
do niniejszej uchwa³y.

§ 2.
Sztandar Gminy Su³kowice jest u¿ywany

podczas uroczystoœci pañstwowych, gmin-
nych i miejskich, a tak¿e podczas wybranych
sesji Rady Miejskiej w Su³kowicach.

Na obszarze Gminy Su³kowice sztanda-
rowi oddawana jest czeœæ w sposób przewi-
dziany dla flagi pañstwowej i ma on zawsze
pierwszeñstwo przed innymi sztandarami.

§ 3.
Wizerunek sztandaru oraz treœæ umiesz-

czonej na nim dewizy „BÓG, HONOR, OJ-
CZYZNA” mo¿e byæ wykorzystywana na
wydawnictwach, materia³ach i przedmiotach
promocyjnych wykonanych na zlecenie
Gminy Su³kowice. W celach handlowych
i reklamowych wizerunek sztandaru i treœæ
dewizy mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cz-
nie za zgod¹ Burmistrza Gminy Su³kowice.

§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Gminy Su³kowice.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie

14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Ma³opolskiego”.

Za³¹cznik nr 2
Opis sztandaru

„Sztandarem Gminy Su³kowice jest pro-
stok¹tny p³at tkaniny o wymiarach 110 cm
szerokoœci i 100 cm d³ugoœci o bokach wy-
koñczonych z³otymi frêdzlami, przymoco-
wany do drzewca zwieñczonego g³owic¹ w
kszta³cie Or³a Bia³ego, god³a Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Strona prawa w kolorze bia³ym ze srebr-
nym napisem „GMINA SU£KOWICE” po-
nad herbem Gminy Su³kowice ustanowio-
nym uchwa³¹ Nr XXXIX/257/06 Rady Miej-
skiej w Su³kowicach z dn. 26 paŸdziernika
2006 r.

Herb Gminy Su³kowice otaczaj¹ herby
poszczególnych miejscowoœci Gminy za-
projektowane w oparciu o wzory starych
pieczêci, wykorzystywanych w przesz³oœci.
Obramowania herbów s¹ w kolorze srebr-
nym. Po prawej stronie g³ównego herbu
znajduj¹ siê herby: Krzywaczki i Biertowic.
W dolnej czêœci umiejscowiono herb Su³-
kowic. Z kolei po lewej stronie umieszczo-
no herby: Rudnika i Harbutowic. Nad ka¿-
dym z herbów wyhaftowano w kolorze czar-
nym nazwy miejscowoœci. Lewa strona
sztandaru ma kolor czerwony z umiejsco-
wionym w jej centralnej czêœci srebrnym
or³em. W dolnej jej czêœci znajduje siê wy-
haftowany z³otymi literami patriotyczny na-
pis: „BÓG, HONOR, OJCZYZNA”, u³o¿o-
ny eliptycznie”.

SZTANDAR GMINY SU£KOWICE W numerze

cd. na str. 4

OK£ADKA Zdjêcia

Nagrody Samorz¹dowe Rady Miej-
skiej w Su³kowicach                  s. 4

Nagroda I stopnia: W³adys³awa
                                  Ko³odziejczyk
Nagroda II stopnia: Wojciech Madej
Nagroda III stopnia: Stanis³aw Judasz

Dzieñ Niepodleg³oœci w Su³kowi-
cach                                      s. 5 - 8

m.in. wspomnienia Wies³awa Korpala
i Stanis³awa Ziembli

Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz pob³o-
gos³awi³ prace                      s. 8 - 9

„Uda³ siê nowy proboszcz Su³kowic.
Przecie¿ w ci¹gu tak krótkiego czasu tyle
rzeczy tu siê dokona³o”.

Historia budowy Szko³y Podstawo-
wej w Su³kowicach            s. 10 - 11

Do budowy przyst¹piono w dniu 18
kwietnia 1957 roku. W chwili wmurowania
kamienia wêgielnego i zamurowania kroni-
ki, w dniu 29 czerwca 1958 roku, stan budo-
wy przedstawia³ siê nastêpuj¹co: wykona-
no czêœæ œrodkow¹ budynku i skrzyd³o
wschodnie do wysokoœci stropu, a w skrzy-
dle zachodnim ³awy fundamentowe.

Jubileusz 1958 – 2008        s. 12 - 13
Obchody uroczystoœci jubileuszowej

rozpoczêliœmy Msz¹ œwiêt¹ koncelebro-
wan¹ w koœciele parafialnym, której prze-
wodniczy³ i kazanie wyg³osi³ ks. infu³at Ja-
kub Gil.

Su³kowiczanie w obozie koncentra-
cyjnym Gross Rosen          s. 14 - 17

List z obozu œp. Tomasza Strêka, wspo-
mnienia œp. Józefa Moskala i œp. Stefana
Maliny

Œp. Czes³aw Zarzecki               s. 18
Jak wiele milionów Polaków dzieli³ los

tu³acza i zes³añca. Po 17 wrzeœnia 1939 r.
NKWD wywioz³a ca³¹ rodzinê na Syberiê.
Pan Czes³aw bardzo ciê¿ko pracowa³ przy
wyrêbie i sp³awie drzew. Przymiera³ g³odem.
Na Syberii pozna³ smak poni¿enia, pogar-
dy i upodlenia, a to czêsto rani³o bardziej
ni¿ kamienie.

Pracowite ¿ycie su³kowickiego ko-
wala                                         s. 19

Roman Œwiat³oñ: Najpierw pracowa³em
w fabryce jako pomocnik, powszechnie na-
zywany „przynieœ, zanieœ, pozamiataj”.

Gimnazjalista                           s. 20

Gazetka Szkolna ZSZiO             s. 21

Informacje                                s. 22

zdjêcie du¿e: Poœwiêcenie sztandaru
Gminy Su³kowice przez Jego Ekscelen-
cjê Ks. Biskupa Albina Ma³ysiaka

zdjêcia ma³e: przedstawienie uczniów
SP Su³kowice
Œwiêto Niepodleg³oœci: dzieci pamiêtaj¹

Monika Widlarz – s. 2 (jedno na dole) i s. 3.
Archiwum SP Su³kowice i Klamry s. 10 - 11
Archiwum rodzinne Zofii Gieratowej s. 11
Archiwum rodzinne Aleksandry i Janusza
Zarzeckich s. 18
Archiwum ZSZiO w Su³kowicach s. 21
Zak³ad Fot. Krzysztofa Oprycha s. 23
Stefan Bochenek – pozosta³e zdjêcia
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W³adys³awa
Ko³odziejczyk

Wojciech
Madej

Stanis³aw
Judasz

NAGRODY SAMORZ¥DOWE
W drugim punkcie obrad sesji przewod-

nicz¹ca Komisji Nagród na 2008 r. Danuta
Chodnik (Komisjê powo³ano Uchwa³¹ Nr
XXI/174/08 Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 26 czerwca 2008 r. w sk³adzie: Piotr
Budzoñ, Danuta Chodnik, Jan Hodurek,
Stanis³aw Latoñ, Leszek Moskal) przeczy-
ta³a nastêpuj¹cy tekst:

„Uchwa³a Nr XXIV/197/08 Rady Miej-
skiej w Su³kowicach z dnia 30 paŸdzier-
nika 2008 r. w sprawie przyznania Nagród
Samorz¹dowych Rady Miejskiej w Su³ko-
wicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1, w zwi¹zku z
art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸ-
niejszymi zmianami) oraz na podstawie §5.
„Regulaminu przyznawania Nagród Samo-
rz¹dowych Rady Miejskiej w Su³kowicach”
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XXI/
173/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie
ustalenia Nagrody Samorz¹dowej Rady
Miejskiej w Su³kowicach – Rada Miejska w
Su³kowicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
Przyznaje siê Nagrody Samorz¹dowe

nastêpuj¹cym osobom:
Nagrodê I stopnia – Pani W³adys³awie

Ko³odziejczyk.
Nagrodê II stopnia – Panu Wojciecho-

wi Madejowi.
Nagrodê III stopnia – Panu Stanis³a-

wowi Judaszowi.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Gminy Su³kowice.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia”.

„Za aktywne uczestnic-
two w Stowarzyszeniu
Wspierania Osób Niepe³-
nosprawnych KOLONIA
oraz w jego akcjach chary-
tatywnych, za 10. letni¹ pra-
cê ma stanowisku Prezesa
Zarz¹du Gminnego Zwi¹z-
ku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych, za anga¿owanie
siê na rzecz rozwoju tury-
styki w Gminie Su³kowice
oraz d³ugoletnie propago-
wanie swoj¹ osob¹ idei sa-
morz¹dnoœci w Gminie Su³-
kowice”.

„Za zaanga¿owanie w
funkcjonowanie i pracê
Oœrodka Kultury w Su³ko-
wicach wspieraj¹c jego pra-
cê i zasiêg projektuj¹c opra-
wê graficzn¹, promocyjn¹ i
reklamow¹ przez co wp³y-
wa na poprawê wizerunku
Gminy Su³kowice oraz za
wspieranie inicjatyw lokal-
nych o znaczeniu kulturo-
wym. Przyczyni³ siê do po-
wstania herbu Gminy Su³-
kowice”.

„Za zaanga¿owanie od
najm³odszych lat wraz z ro-
dzin¹ w dzia³alnoœæ zespo³u
„Elegia”, kultywuj¹c jego
tradycjê, przez co promuje
Gminê Su³kowice i jej wize-
runek wœród spo³ecznoœci
lokalnej oraz poza jej grani-
cami, za przekazywanie re-
gionalizmu i zwyczajów lu-
dowych m³odemu pokole-
niu. W trudnym okresie
funkcjonowania „Elegii”
przyczyni³ siê do rozwoju
zespo³u”.

Gratulacje nagrodzonym z³o¿y³ bur-
mistrz. Powiedzia³:

Komisja Nagród uzna³a, ¿e to wy swo-
j¹ postaw¹, prac¹, oddaniem i zaanga¿o-
waniem zas³u¿yliœcie na nagrody. Na na-
grody niecodzienne, poniewa¿ wrêczane
raz w roku z okazji Œwiêta Niepodleg³o-
œci. Tym bardziej jest mi mi³o wrêczyæ wraz
z panem przewodnicz¹cym i pani¹ prze-
wodnicz¹c¹ Komisji Nagród te wyró¿nie-
nia.

Po wrêczeniu nagród laureatom prze-
wodnicz¹cy rady zakoñczy³ sesjê.

„Uzasadnienie do projektu uchwa³y w
sprawie Przyznania Nagród Samorz¹do-
wych Rady Miejskiej w Su³kowicach

W dniu 22.10.2008 Komisja Nagród
obraduj¹ca w pe³nym sk³adzie dokona³a
wyboru laureatów Nagrody Samorz¹dowej.
W g³osowaniu tajnym spoœród siedmiu no-
minowanych osób dokonano wyboru
trzech laureatów.

Nagroda I stopnia: W³adys³awa Ko³o-
dziejczyk z liczb¹ g³osów 5.

Nagroda II stopnia: Wojciech Madej z
liczb¹ g³osów 3,

Nagroda III stopnia: Stanis³aw Judasz
z licz¹ g³osów 3”.

Przewodnicz¹ca komisji odczyta³a tak-
¿e uzasadnienie (zmieszczone pod fot.).

Radni jednog³oœnie uchwalili tê uchwa³ê.
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Gmina Su³kowice jako jedyna dot¹d w
powiecie myœlenickim ma w³asny sztan-
dar. Tak¹ decyzjê podjê³a Rada Miejska
na uroczystej sesji w dniu 11 listopada.
Sztandar poœwiêci³ biskup Albin Ma³ysiak
i pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji przed-
stawiciele Rady Miejskiej przekazali go
burmistrzowi.

W ten sposób samorz¹d Su³kowic po-
stanowi³ w sposób szczególny uczciæ Rok
Niepodleg³oœci og³oszony w 90-lecie od-
zyskania przez nasz kraj to¿samoœci pañ-
stwowej. Sztandar na rewersie ma wyha-
ftowanego srebrnego or³a w z³otej koronie
i napis: Bóg – Honor – Ojczyzna, a na awer-
sie – herb gminy otoczony pieczêciami so-
³ectw gminy Biertowic, Harbutowic, Krzy-
waczki, Rudnika i Su³kowic. Podczas uro-
czystej Mszy œw. w intencji Ojczyzny, kon-
celebrowanej przez biskupa Albina Ma³y-
siaka w asyœcie proboszczów wszystkich
parafii gminy, ks. biskup powiedzia³: „Praw-
dziwej Polski trzeba szukaæ na dole: w so-
³ectwach, gminach, powiatach. Tutaj bije
prawdziwe serce naszej ojczyzny i jest ono
zawsze wierne Panu Jezusowi i jego Mat-
ce”. W Mszy œw. udzia³ wziêli przedstawi-
ciele wszystkich organizacji i œrodowisk
gminy, wraz z pocztami sztandarowymi, o
oprawê liturgii zadba³ chór Apassionata
oraz orkiestra dêta gminy.

Uczestnicy nabo¿eñstwa przeszli do
koœcio³a parafialnego w rytm piosenek mar-
szowych i patriotycznych granych przez
orkiestrê spod stra¿nicy OSP i spod Urzê-
du Miejskiego. Wszystkie reprezentacji nio-
s³y wieñce i kwiaty, które po mszy œw. z³o-
¿y³y pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji, w
ho³dzie przodkom, którzy walczyli za woln¹
Polskê, poœwiêcili tej idei ¿ycie oraz zdro-
wie, a tak¿e tym, którzy ponosili najwy¿sze
ofiary w imiê mi³oœci ojczyzny. Wartê ho-
norow¹ przy pomniku zaci¹gnêli harcerze z
su³kowickiej dru¿yny ,,Rewelacja” Hufca
ZHP Myœlenice.

Przemówienie wyg³osi³ burmistrz
Piotr Pu³ka.

„Wasza Ekscelencjo Ksiê¿e Biskupie,
Ksiê¿a Proboszczowie, Panie Przewodni-
cz¹cy, Szanowni Pañstwo!

11 Listopada to wyj¹tkowe œwiêto dla
ka¿dego Polaka. Narodowe Œwiêto Niepod-
leg³oœci. 11 listopada 1918 roku, po 123 la-
tach niewoli, Polska powróci³a na mapy Eu-
ropy i œwiata. Ziœci³y siê marzenia pokoleñ

Polaków, wyra¿one s³o-
wami poety w „Ksiêgach
Pielgrzymstwa”

O niepodleg³oœæ,
ca³oœæ
i wolnoœæ
Ojczyzny naszej
Prosimy Ciê,
Panie...

11 listopada 1918
roku dope³ni³ siê akt od-
rodzenia niepodleg³ej,
suwerennej i wolnej
Rzeczypospolitej. Pañ-
stwa równego wœród równych w Europie.

,,Niepodobna oddaæ tego upojenia,
tego sza³u radoœci, jaki ludnoœæ polsk¹ w
tym momencie ogarn¹³” – takimi s³owami
w historycznych przekazach zapisa³ siê 11
listopada przed 90 laty.

Mija 90 rocznica odzyskania Niepodle-
g³oœci. My, wspó³czeœni, winni jesteœmy
wdziêcznoœæ, szacunek i pamiêæ tym poko-
leniom Polaków, którzy odwa¿yli siê prze-
ciwstawiæ zaborcom i walczyæ o nasze pra-
wa narodowe. Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, pamiêtaj¹c o tych wszystkich, którzy
walczyli i trudzili siê w s³u¿bie Ojczyzny,
oddaj¹c ho³d Jej twórcom i obroñcom, og³o-
si³ rok 2008 Rokiem Niepodleg³oœci.

Ten szczególny dzieñ sk³ania do reflek-
sji na temat patriotyzmu. Wolnoœæ Polski
zosta³a nam bowiem – dana, ale i – zadana.
Ka¿dy Polak musi tê wolnoœæ budowaæ i
umacniaæ – uczciw¹ prac¹, zgod¹, poczu-
ciem odpowiedzialnoœci.

Pragn¹c uczciæ ten wyj¹tkowy rok, Rada
Miejska ufundowa³a Sztandar Gminy Su³-
kowice, który przypominaæ nam bêdzie wiel-
kie dzie³o odzyskania niepodleg³oœci.

Pamiêtajmy tych wszystkich, czêsto
bezimiennych bohaterów, którzy pozosta-
wili w naszej gminie piêkne œlady obywa-
telskiego czynu.

Mamy obowi¹zek dbaæ o to, by ich trud
i wysi³ek nie zosta³y zmarnowane. Takich
oddanych i anga¿uj¹cych siê dla dobra
wspólnego obywateli Su³kowice potrze-
buj¹ równie¿ dzisiaj. Aktywnych i przed-
siêbiorczych. Jednocz¹cych siê wokó³ naj-
bardziej istotnych spraw miasta. Takich,
które przynosz¹ rozwój i buduj¹ to¿samoœæ
naszej ma³ej Ojczyzny.

Dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili
siê do uœwietnienia tej uroczystoœci, Jego
Ekscelencji Ksiêdzu Biskupowi Albinowi
Ma³ysiakowi, Proboszczom Parafii z terenu
gminy, druhom stra¿akom, chórowi, orkie-
strze dêtej, pocztom sztandarowym, dele-
gacjom, wspó³pracownikom i wszystkim
Pañstwu tutaj zgromadzonym.

Dziêkujê”.

Pamiêæ o korzeniach narodu i jego bo-
haterach jest w Su³kowicach wa¿nym sk³ad-
nikiem kszta³towania œwiadomoœci miesz-
kañców, a samorz¹dy tej gminy dbaj¹, by
pamiêæ nie zginê³a. Dlatego uroczystoœci pa-
triotyczne zyskuj¹ tu szczególnie starann¹
oprawê. Ich organizatorzy dbaj¹, by nigdy
nie brakowa³o przy ich okazji elementów,
które uatrakcyjniaj¹ spotkania okoliczno-
œciowe. Takie podejœcie s³u¿y równie¿ inte-
gracji ró¿nych œrodowisk gminy, budowa-
niu poczucia przynale¿noœci do niej i dumy
z tego powodu. Sztandar gminy ma byæ ko-
lejnym znakiem ³¹cz¹cym su³kowickie miej-
scowoœci i ich mieszkañców oraz pog³êbia-
j¹cym poczucie narodowej to¿samoœci.

Uroczystoœci pod pomnikiem zakoñczy³
koncert pieœni legionowych w wykonaniu
orkiestry dêtej oraz modlitwa Anio³ Pañski,
zaintonowana przez ks. biskupa, w intencji
narodowych bohaterów i mêczenników.
Nastêpnie uczestnicy zaproszeni zostali do
remizy OSP na poczêstunek przygotowa-
ny przez Stowarzyszenie Gospodyñ. Obok
tradycyjnie ju¿ znakomitych smako³yków
gwoŸdziem program by³ Tort Niepodleg³o-
œci – potê¿ny, bia³o-czerwony, z symbolicz-
nymi dekoracjami, który sprawiedliwie dzieli³
burmistrz Piotr Pu³ka. Delicje na sto³ach oraz
tych, którzy je przygotowali i spo¿ywali
pob³ogos³awi³ biskup Albin Ma³ysiak.

W Dniu Niepodleg³oœci goœæmi hono-
rowymi spotkañ byli beneficjenci nagród
samorz¹dowych, wrêczonych w tym dniu
podczas uroczystego posiedzenia Rady
Miejskiej: wiceburmistrz poprzednich
dwóch kadencji i by³a przewodnicz¹ca
Rady W³adys³awa Ko³odziejczyk, instruk-
tor Zespo³u Pieœni i Tañca „Elegia”, jego
wieloletni muzyk i animator Stanis³aw Ju-
dasz oraz Wojciech Madej.

Œwi¹teczny dzieñ w gminie Su³kowice
zakoñczy³ po po³udniu wspólny œpiew pie-
œni patriotycznych w Oœrodku Kultury.

Anna Witalis-Zdrzenicka

Pod w³asnym
sztandarem
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Przypominamy wspomnienia pana dok-
tora Wies³awa Korpala z Su³kowic.

„Jako maleñki ch³opiec pamiêtam po-
wrót z Legionów mego ojca Tadeusza Kor-
pala, jego szaro-niebieski mundur i d³ug¹
szablê u boku. To moje pierwsze wspomnie-
nie o ojcu. Zbyt by³em ma³y, by pamiêtaæ
dzieñ 11 listopada 1918 roku, ale ju¿ w
pierwszych latach szkolnych, dziêki wyso-
ce patriotycznemu wychowaniu przez ro-
dziców, dzieñ ten i postaæ Józefa Pi³sud-
skiego przybiera³y w³aœciw¹ barwê i sta-
wa³y siê mi bliskie. Pamiêtam d³ugie opo-

wiadania ojca o walkach Legionów i ko-
mendancie Pi³sudskim oraz, bêd¹c artyst¹
malarzem i poet¹, pokazywa³ mi swoje szki-
ce legionowe, które po dzieñ dzisiejszy prze-
chowujê, i recytowa³ swoje wiersze. Histo-
ria naszych walk o niepodleg³oœæ g³êboko
wry³a siê mi w moj¹ pamiêæ i ukszta³towa³a
moj¹ osobowoœæ.

Walka o wolnoœæ, gdy siê zaczyna,
Z ojca krwi¹ pada dziedzictwem na syna...

Prawdziwoœæ tych s³ów udokumento-
wali nasi przodkowie. Nazywano ich ryce-
rzami wolnoœci, bo od Insurekcji Koœciusz-
kowskiej licz¹c do ostatniego powstania
1863 roku ka¿de pokolenie chwyta³o za
broñ, walcz¹c i poza granicami naszego kra-
ju, wszêdzie tam, gdzie przelewano krew „za
nasz¹ i wasz¹ wolnoœæ”. Po klêsce powsta-
nia styczniowego zaczê³a jednak jakby za-
mieraæ idea walki zbrojnej o niepodleg³oœæ.
Wysuwaæ zaczêto tak zwany program mi-
nimalny, polegaj¹cy na ocaleniu i zacho-
waniu kulturalnej odrêbnoœci narodu za
cenê wyrzeczenia siê walki o w³asne pañ-
stwo, przynajmniej na razie, jak sugerowali
pozytywiœci. Rych³o jednak zrozumiano, ¿e
naród, który utraci³ niepodleg³oœæ, musi
udowodniæ wobec œwiata swoje prawo do
wolnego ¿ycia; i to walk¹ z broni¹ w rêku –
tak naucza³a historia. Powstania polskie,
aczkolwiek zakoñczone doraŸn¹ klêsk¹,
by³y posiewem przysz³ej wolnoœci i dawa-
³y œwiatu dowód niewygas³ej woli narodu
do niepodleg³ego bytu, a przede wszyst-
kim ugruntowa³y one poczucie odrêbnoœci
narodowej, pog³êbia³y przepaœæ miêdzy za-
borc¹ a spo³eczeñstwem i ratowa³y honor
narodu. Zaczêto siê organizowaæ, konspi-
rowaæ, wstydz¹c siê ugodowoœci ró¿nych
organizacji politycznych. Wtedy to na cze-
le garstki dzia³aczy stan¹³ Józef Pi³sudski z
planem stworzenia samodzielnej si³y zbroj-
nej walcz¹cej o wolnoœæ Polski.

Przytaczam fragmenty wiersza mojego
ojca, sk³adaj¹c ho³d patriotyzmowi Komen-
danta i podziwiaj¹c jego intuicjê, któr¹ tak
wczeœnie kaza³a pomyœleæ o wyszkoleniu
kadry oficerskiej (wiersz œpiewany na me-
lodiê Pierwszej Brygady):

Choæ braci¹ w³adn¹³ marazm straszny
I nikt nie myœla³ przelaæ krew
Tyœ szlak wolnoœci widzia³ jasny
I Króla Ducha s³ysza³ zew
Za nic Sybir, mêk¹
Zda³a siê udrêk¹
Bez z³ud
Da³eœ na cud
Szarych straceñców
Zbrojny huf
Zbudzi³eœ ze snu or³y bia³e
Na g³ód i trud i ci¹g³y znój

11 LISTOPADA  W SU£KOWICACH
Uroczystoœci zwi¹zane z obchodami

Œwiêta Niepodleg³oœci rozpoczêli w pi¹tek
7 listopada uczniowie. Delegacje z ka¿dej
placówki oœwiatowej w gminie oraz w³adze
samorz¹dowe obejrzeli w oœrodku kultury
wystêpy artystyczne blisko stu uczniów
su³kowickiej szko³y podstawowej. Nie by³o
przemówieñ ani nadmiernego patosu. Wi-
dzowie ze wzruszeniem s³uchali przedsta-
wienia o losach Polski podczas zaborów.
Szczególnie im siê podoba³y piosenki le-
gionowe. Podobne uroczystoœci odby³y
siê w innych szko³ach.

11 listopada 1918

W monografii Mieczys³awa Stanaszka
„Su³kowice osiedle 1000 kowali”  czytamy:

„Poniewa¿ w Su³kowicach nie by³o gar-
nizonu, przejêcie w³adzy przez czynniki
polskie odby³o siê bardzo spokojnie, nie-
mniej jednak uroczyœcie. W niedzielê 5 li-
stopada 1918 r. zorganizowano na rynku
masowy wiec mieszkañców, na którym wy-
g³oszono kilka patriotycznych przemówieñ,
a na zakoñczenie odœpiewano z wielkim
wzruszeniem polski hymn Jeszcze Polska
nie zginê³a. Portrety cesarza i or³y austriac-
kie na posterunku ¿andarmerii, urzêdzie
pocztowym, gminie i szkole zawodowej zo-
sta³y ju¿ dawniej zrzucone. (...)

Wybuch³a Polska (jak siê wówczas po-
pularnie w Su³kowicach mówi³o) da³a miesz-
kañcom asumpt do wielu rozmów i przemy-
œleñ. Bezrolni i ma³orolni spodziewali siê
parcelacji okolicznych maj¹tków obszarni-
czych, ogó³ zaœ lepszych warunków ¿ycia i
pracy. Tymczasem w Su³kowicach szala³a
zaraŸliwa grypa, zwana hiszpank¹, przywle-
czona zapewne przez wynêdznia³ych ¿o³-
nierzy. Mimo zabiegów jedynego podów-
czas miejscowego lekarza, g³ównie z braku
lekarstw, zapad³o na tê chorobê kilkuset
mieszkañców, z których zmar³o oko³o 60
osób. Trapi³ mieszkañców te¿ wielki brak
œrodków ¿ywnoœci (co odczuwali zw³asz-
cza bezrolni i ma³orolni) oraz niedostatek
ubrañ i obuwia.

Zahamowane przez wojnê ¿ycie poli-
tyczne krzewi³o siê teraz bujnie, wieœ po-
dzieli³a siê na stronnictwa za¿arcie walcz¹ce
o mandaty do pierwszego polskiego sejmu
ustawodawczego. Najwiêksz¹ sympati¹
cieszy³o siê stronnictwo ludowe „Piast”,
którego umiarkowany program polityczny
propagowa³ tygodnik „Piast” oraz ludowe
stronnictwo radykalne, kierowane przez
Jana Stapiñskiego, domagaj¹ce siê miêdzy
innymi parcelacji gruntów obszarniczych;
organem jego by³ „Przyjaciel Ludu”.

Niektórzy kowale (ci bez ziemi) oraz nie-
mal wszyscy ̄ ydzi znaleŸli siê w szeregach
Polskiej Partii Socjalistycznej, której orga-

nem prasowym by³ krakowski „Naprzód”.
Inne stronnictwa nie mia³y wiêkszego zna-
czenia. Katolickie Stronnictwo Ludowe,
znajdowa³o poparcie na plebanii, podczas
gdy Narodowa Demokracja (endecja) mo-
g³a liczyæ na dwór izdebnicki oraz na garst-
kê ludzi, przewa¿nie materialnie zale¿nych
od dworu. Warto podkreœliæ, ¿e pogl¹dy
nielicznej miejscowej inteligencji pod wzglê-
dem politycznym by³y niejednolite. Jej
przedstawiciele nale¿eli do wszystkich
wymienionych stronnictw politycznych.
Gor¹czkowe dyskusje i agitacja wyborcza
zwiêkszy³y niew¹tpliwie zainteresowanie
pras¹; wzros³a iloœæ prenumeratorów.

W wyniku wyborów do pierwszego
sejmu polskiego, zosta³ wybrany pos³em
(1919) z ramienia „stapiñczyków” su³kowi-
czanin, Józef Bochenek, syn wójta, Jana
Bochenka. Ten zawdziêcza³ popularnoœæ
zmar³emu ojcu, a tak¿e du¿y maj¹tek. W
czasie wyborów g³osowali na niego ma³o-
rolni ch³opi oraz znaczna czêœæ kowali, tak
¿e uzyska³ najwiêksz¹ iloœæ g³osów w Su³-
kowicach. Spora iloœæ ch³opów oraz pew-
na grupa kowali odda³a swe g³osy na za-
s³u¿onego parlamentarzystê, rolnika po-
chodz¹cego z niedalekiej Górnej Wsi, An-
drzeja Œredniawskiego, reprezentuj¹cego
„Piasta”. ( s. 104-105)

W „Klamrze” nr 7 z 1990 r. równie¿ jest
wzmianka o tym dniu:

„Na pami¹tkê odzyskania niepodleg³o-
œci odby³ siê uroczysty wieczór w dniu 10
listopada w szkole tutejszej i zasadziliœmy
w ten dzieñ dwie lipki u wejœcia za bramê
szkoln¹. Jedn¹ z góry nazwaliœmy „Pade-
rewski”, a drug¹ z do³u „Pi³sudskim”. (Kro-
nika parafii w Harbutowicach)

Do rodzinnych miejscowoœci wracali
¿o³nierze. Tak powróci³ nieznany z nazwi-
ska su³kowianin Józef oraz inni podku-
wacze, o których pisa³ w „Klamrze” pp³k
dr in¿. Kazimierz Dymek. Powróci³ te¿ z
¿o³nierskiej tu³aczki  ojciec Stanis³awa
Ziembli (zob. nastêpna strona).
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I poszli jako lwiêta œmia³e
W porannej mgle na krwawy bój
Strzelcy or³y bia³e
OjczyŸnie na chwa³ê
Sw¹ krew, wolnoœci siew
Oddali ¿ycie – wiêc im czeœæ

I tak od 1910 roku tworzono odzia³y strze-
leckie, które w dniu wybuchu wojny œwiato-
wej gotowe by³y do boju i ruszy³y pod wodz¹
Józefa Pi³sudskiego do walki o niepodleg³oœæ
Polski. Ciê¿kie boje pod Kielcami a potem nad
Nid¹, na Wo³yniu i przelana obficie krew ¿o³-
nierska nie posz³y na marne. Polska odzyska-
³a niepodleg³oœæ, a polski czyn zbrojny Le-
gionów Pi³sudskiego by³ g³ównym atutem w
czasie traktatu wersalskiego.

W okresie miêdzywojennym dzieñ 11
listopada, dzieñ odzyskania niepodleg³o-
œci po 123 latach niewoli i powrotu Józefa
Pi³sudskiego z wiêzienia magdeburskiego
do Warszawy, sta³ siê naszym najwiêkszym
œwiêtem narodowym. Postaæ Józefa Pi³sud-
skiego by³a nam bardzo droga, czciliœmy w
niej twórcê naszej niepodleg³oœci i nasze-
go pañstwa.

Dwa razy w ¿yciu widzia³em marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Pierwszy raz w czasie
uroczystoœci sprowadzenia prochów Juliu-
sza S³owackiego do Polski (1927 r.). Na Wa-
welu ¿egna³ S³owackiego s³owami: „IdŸ Kró-
lu Ducha miêdzy duchy”. Drugi raz w 1933
roku na B³oniach w Krakowie, gdy przyj-
mowa³ defiladê kawalerii polskiej – ostat-
niej ju¿ tak wspania³ej defilady kawalerii w
Europie. Marsza³ek sta³ ze swym adiutan-
tem na oddzielnej, ma³ej trybunie wysuniê-
tej do przodu, a przed nim defilowa³y
wszystkie pu³ki kawalerii. Sta³ w swym nie-
biesko-szarym legionowym p³aszczu, w
maciejówce na g³owie, jak zawsze skrom-
ny, uœmiechniêty do swych ¿o³nierzy, choæ
znaæ ju¿ by³o, ¿e jest chory i kres jego ¿ycia
jest bliski. Ostatni raz widzia³em ju¿ tylko
trumnê Józefa Pi³sudskiego wiezion¹ na la-
wecie armatniej w kondukcie pogrzebowym
na Wawel. Te wspomnienia o Józefie Pi³-
sudskim pozostan¹ mi do koñca ¿ycia.

Cieszê siê niezmiernie, ¿e
znów mo¿emy obchodziæ 11 li-
stopada jako wielkie narodowe
Œwiêto Odzyskania Niepodleg³o-
œci. Tegoroczne uroczystoœci w
dniu 11 listopada by³y w Su³ko-
wicach bardzo podnios³e. Msza
œw. za Ojczyznê pod Pomnikiem,
kazanie i czêœæ artystyczna w
wykonaniu harcerzy by³y bar-
dzo wzruszaj¹ce. Brak by³o tyl-
ko szerszej oprawy. To, ¿e nie
by³o wywieszonych flag naro-
dowych na zak³adach pracy i
szko³ach – to t³umaczyæ mo¿na,
¿e „nie otrzymali nakazu”, do

którego byli przez 45 lat przyzwyczajeni. ̄ e
nie wywiesili flag mieszkañcy na prywat-
nych domach – to mo¿e zapomnieli ju¿ o
tym œwiêcie lub jego znaczenia nie znaj¹.
Ale zdziwi³em siê bardzo, ¿e na budynku
Urzêdu Miasta i Gminy nie by³o bia³o-czer-
wonej flagi narodowej.

Klamra, nr 8 z 1990 r.

Starszy o rok od p. Wies³awa Korpala
p. Stanis³aw Ziembla (rocznik 1912) wspo-
mina:

Mój ojciec wróci³ z wojny. Pamiêtam, ¿e
nam opowiada³ o walkach na ró¿nych fron-
tach. Inni su³kowianie powracali do rodzin-
nych stron z robót z Niemiec oraz ze zes³a-
nia w Rosji. Oni inaczej mówili, œpiewali.
Mieli nawet czasami trochê myd³a, wiêc i
mniej pche³ i wszy. Przywozili natomiast z
Niemiec powszechne tam karaluchy nazy-
wane szwabami.

Podczas wojny i w latach nastêpnych
panowa³a bieda. Nie mo¿na by³o kupiæ na-
wet chleba. Matka chowa³a krowê i dwie
kury. Mleko jedliœmy tylko kwaœne, z któ-
rego ca³¹ œmietanê zbiera³a na mas³o, sprze-
dawane kupiecce (handlarce).

Ziemniaki z barszczem
Zdarza³a siê raz na dwa tygodnie, ¿e

mieliœmy maœlankê do zacierki. Ziemniaki
jedliœmy przewa¿nie z barszczem, ale czê-
sto gotowane na rzadko w garnku ¿eliw-
nym. Z jarzyn to przewa¿nie pokrzywa lub
miêtka. Niekiedy matka kupowa³a trochê
³oju, który trzyma³a d³ugo, by siê postarza³.
Gdy by³ ca³kiem ¿ó³ty, topi³a go (skwarzy³a
jak mawia³a), bo taki by³ sporszy i by³o go
czuæ. Zacierkê rzadko gotowa³a z mlekiem,
czêœciej z barszczem z miêt¹ lub omaszczon¹
tym ³ojem. Czasami do kila ³oju kupi³a æwiart-
kê spyrki (25 deko s³oniny). To by³o coœ!

Kapustê kisi³o siê powszechnie, z któ-
rej kwaœnicê jad³o siê z zacierk¹. Uda³o siê
czasami matce kupiæ u rzeŸnika g³owê z kro-
wy. Rosó³ jedliœmy przez kilka dni. W nie-
dzielê, ale to ju¿ w latach 20-tych, gotowa³a
fasolê z jêczmieniem okraszone ³ojem. To
by³a niedziela syta.

Placek z przemarzniêtych ziemniaków
W ka¿dym domu by³ kwasiok do robie-

nia barszczu. Matka gotowa³a co mog³a, na
przyk³ad placek z przemarzniêtych ziemnia-
ków. Ziemniaki kupowa³a w Spó³ce Kowal-
skiej i suszy³a na piecu. Ususzone st³uk³a
na drobne kawa³ki, a nastêpnie me³³a na
m¹kê. Jeden kilogramowy placek starcza³
najwy¿ej na cztery dni dla 10-ciorga ludzi,
bo tyle liczy³a moja rodzina.

Matka ca³ymi dniami latem robi³a w
polu, zaœ wieczorami lub od godziny dru-
giej nad ranem me³³a zbo¿e czy te ususzone
ziemniaki, a przy tym œpiewa³a godzinki.

Uprawa roli
Pod uprawê ziemniaków ora³o siê zago-

ny takie w¹skie z szeœciu skib. Rzêdowa³o
siê je kopaczkami w poprzek. By³o to pra-
coch³onne i bardzo mêcz¹ce, bo twarde ski-
by trzeba by³o kopaczk¹ poci¹æ i uprawiæ.
Gdy ziemniaki wysz³y na wierzch, to siê je
okopa³o, plewi³o z chwastów. W dobrym
roku z 10 arów wykopaliœmy 500 kg ziem-
niaków. Miêdzy tymi ziemniakami sadzi³o
siê tak¿e groch, fasolê kras¹, karpiele, ka-
pustê i inne.

Panowie Wies³aw Korpal i Stanis³aw
Ziembla s¹ oficerami Wojska Polskiego i
cz³onkami Ko³a Miejsko-Gminnego Zwi¹z-
ku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i By³ych WiêŸniów Politycznych w Su³ko-
wicach.

Z panem Ziembl¹ opracowaliœmy ob-
szerne fragmenty jego pamiêtników, m.in.
o kampanii wrzeœniowej, OSP w Su³kowi-
cach i inne. Warto, aby zosta³y opubliko-
wane na ³amach gazety gminnej lub jako
ksi¹¿ka.

Sylwetkê pana Wies³awa Korpala przed-
stawiliœmy w numerze 3 „Klamry” z bie¿¹-
cego roku.

Zdjêcia pochodz¹ z roku 2007.

Wies³aw i Maria Korpalowie

Stanis³aw Ziembla

cd. na str. 8
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ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
W SU£KOWICACH

Uroczystoœæ Œwiêta Niepodleg³oœci w
Su³kowicach zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹
Ks. Biskup Albin Ma³ysiak.

 Przypomnijmy, ¿e za swoj¹ wieloletni¹
pracê dla Koœcio³a, Polski, Archidiecezji
Krakowskiej otrzyma³ wielorakie nagrody i
tytu³y. Prezydent Lech Kaczyñski odzna-
czy³ go 10 paŸdziernika 2007 Krzy¿em Ko-
mandorskim z Gwiazd¹. Dla niego jednak
najwa¿niejsza jest mi³oœæ ludu Bo¿ego, któr¹
odczuwa  na ka¿dym kroku. Jest niezmor-
dowanym obroñc¹ ¿ycia cz³owieka od po-
czêcia do naturalnej œmierci ci. Ju¿ w czasie
wojny z nara¿eniem w³asnego ¿ycia ukry-
wa³ piêæ osób narodowoœci ¿ydowskiej, za
co otrzyma³ medal „Sprawiedliwy wœród
narodów œwiata”.

Ks. Biskup odprawi³ Mszê œw. za Oj-
czyznê i wyg³osi³ p³omienne patriotyczne
kazanie. Mówi³ piêknie o mi³oœci, patrioty-
zmie, solidarnoœci i potrzebie niesienia po-
mocy. By³y to s³owa zapadaj¹ce g³êboko w
pamiêæ i serce.

Ks. Biskup poœwiêci³ nowy sztandar
naszej gminy.

Podnios³y charakter uroczystoœci pod-
kreœli³ œpiew Apassionaty i scholi parafial-
nej.

Przy dŸwiêkach orkiestry dêtej uczest-
nicz¹cy we Mszy przeszli pod Pomnik Ofiar
Pacyfikacji, gdzie delegacje w³adz samorz¹-
dowych, szkó³, organizacji i stowarzyszeñ,
oddaj¹c ho³d Bohaterom walki o wolnoœæ
Polski, z³o¿y³y wieñce i wi¹zanki kwiatów.
Harcerze zaci¹gnêli wartê, zabrzmia³ Hymn
narodowy. Poczet z³o¿ony z radnych prze-
kaza³ sztandar gminy burmistrzowi Piotro-
wi Pu³ce. Burmistrz sztandar uca³owa³.

Nastêpnie Ks. Biskup wraz ze zgroma-
dzonymi odmówi³ Anio³ Pañski w intencji
Ojczyzny.

Uroczystoœæ pod Pomnikiem zakoñczy³
koncert orkiestry dêtej. Burmistrz zaprosi³
wszystkich do stra¿nicy, gdzie przy „szwedz-
kim stole” mogli smakowaæ potrawy przy-
gotowane przez panie ze Stowarzyszenia
Gospodyñ. By³ równie¿ Ks. Biskup Ma³y-
siak, który podziêkowa³ su³kowickim go-
spodyniom za smaczne jedzenie. Przy oka-
zji powiedzia³ im anegdotê.

„Wiadomo, ¿e biskup w czasie wizyta-
cji kanoniczej odwiedza ludzi chorych, sa-
motnych, w podesz³ym wieku. W pewnej
parafii ksi¹dz proboszcz powiedzia³ mi, ¿e
w pobli¿u mieszka stuletnia pani. Oczywi-
œcie wybra³em siê z ksiêdzem proboszczem,
by j¹ odwiedziæ. Do³¹czyli do nas wójt i
dyrektor miejscowej szko³y. Staruszka mia-
³a jeszcze œwietn¹ pamiêæ. Pomodli³em siê,
pokropi³em j¹ œwiêcon¹ wod¹, pob³ogos³a-
wi³em, a potem trochê porozmawialiœmy.
Gdy wychodziliœmy, wójt rzuci³ jeszcze ta-
kie pytanie: «A czy za rok mo¿emy jeszcze
przyjœæ i pani pogratulowaæ?». Staruszka
chwilê siê zastanowi³a i doœæ pewnym g³o-
sem powiedzia³a: «No, jak do¿yjecie, to
przyjdŸcie!». Gdy opowiedzia³em tê histo-
riê, Ojciec Œwiêty siê œmia³”.

Anegdota pochodzi z ksi¹¿ki Ks. Bisku-
pa „S³u¿y³em z Janem Paw³em Wielkim” pod
redakcj¹ Ma³gorzaty i Mieczys³awa Pabi-
sów, wydan¹ przez Fundacjê Nasza Przy-
sz³oœæ. Biskup wspomina w niej swojego
przyjaciela Jana Paw³a II, z którym przez 20
lat w Krakowie bardzo œciœle wspó³praco-
wa³.

Stefan Bochenek

Kardyna³ Stanis³aw
Dziwisz pob³ogo-

s³awi³ prace
20 listopada su³kowick¹ parafiê odwie-

dzi³ Kardyna³ Dziwisz. Na zakoñczenia
prac remontowych koœcio³a odprawi³ Mszê
œw. i wyg³osi³ kazanie. [Tekst poda³ para-
fialny miesiêcznik „Od Serca”, który reda-
guj¹ ksiê¿¹ i katecheci œwieccy pod spraw-
nym kierunkiem ks. Marka Sudra.]

Eminencjê powita³ ks. proboszcz Stani-
s³aw Jaœkowiec, przedstawiaj¹c w skrócie
trwaj¹ce od roku prace w koœciele i na ple-
banii. [zob. równie¿ „Od Serca]

Kardyna³ odpowiedzia³:
„Uda³ siê nowy proboszcz Su³kowic.

Przecie¿ w ci¹gu tak krótkiego czasu tyle
rzeczy tu siê dokona³o. (...) Ksiêdzu pro-
boszczowi Stanis³awowi Jaœkowcowi bar-
dzo dziêkujê, ¿e podj¹³ te zadania w tutej-
szej parafii razem z wami i myœlê, ¿e ta gor-
liwoœæ jest nie tylko do spraw materialnych,
ale równie¿ do spraw duchowych, które s¹
najwa¿niejsze”.

W darze o³tarza przysz³y przedszkolaki,
uczniowie SP Su³kowice wraz z dyrektork¹
i przedstawicielami rodziców, stra¿acy (ofia-
rowali Kardyna³owi miecz), rada parafialna
oraz w³adze gminne. Burmistrz Piotr Pu³ka
powiedzia³:

„Wasza Eminencjo! Ksiê¿e Kardynale,
W kwietniu 1978 roku su³kowick¹ para-

fiê wizytowa³ ksi¹dz Kardyna³ Karol Woj-
ty³a. Pamiêtam, celebrê Mszy œwiêtej, do
której s³u¿y³em jako ministrant. Dziœ, po
trzydziestu latach jest mi dane, ¿e mogê
znowu staæ tak blisko nastêpcy  œw. Stani-
s³awa i zarazem najbli¿szego wspó³pracow-
nika Jana Paw³a II.

Czujemy siê zaszczyceni, ¿e mogliœmy
wys³uchaæ s³owa Bo¿ego z ust Jego Wier-
nego Przyjaciela w naszej su³kowickiej œwi¹-
tyni. Dziêkujemy za to spotkanie, bo jest to
dla nas chleb duchowy, na nastêpne dni,
miesi¹ce i lata.

Na pami¹tkê tych uroczystoœci w³adze
Gminy Su³kowice ufundowa³y tubê, do któ-
rej zosta³y w³o¿one pami¹tkowe dokumen-
ty. (zob. nastêpna strona)

Eminencjo! Proszê przyj¹æ w prezencie
te skromne dary, które maj¹ przypominaæ
wierny Lud Bo¿y su³kowickiej ziemi.

Niech Wszechmog¹cy Bóg zachowa
Ciê w zdrowiu. Niech Nasz Pan i Jego Mat-
ka Obdarz¹ Ciê wszelkimi ³askami na dalsze
lata pos³ugi kardynalskiej. Szczêœæ Bo¿e!”

Kardyna³ odpowiedzia³, ¿e dobrze pamiê-
ta tamt¹ wizytê w Su³kowicach. Po zakoñ-
czeniu Eucharystii stra¿acy poprosili Go o
wspólne zdjêcie jak w Watykanie, kiedy byli
z pielgrzymk¹ do grobu S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II. (zob. Klamra nr 5 z 2005 r.)      (B)
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Ju¿ w starej kronice szko³y ludowej w
Su³kowicach znajduje siê notatka z 1900
roku, ¿e ówczesny budynek szkolny (obec-
nie budynek starej szko³y w rynku z 1883
roku) jest za ciasny.

Wobec powy¿szego zaczêto czyniæ sta-
rania o nowy wiêkszy budynek szkolny. W
1914 roku zakupiono parcelê przez Gminn¹
Radê Szkoln¹ w Su³kowicach o powierzch-
ni 1 ha od Katarzyny Tyrawy, miêdzy par-
celami Stanis³awa Kiebzaka, W³adys³awa
Tyrawy i Jana Barg³a. W 1915 r. powódŸ
zabra³a czêœæ parceli, na skutek czego bu-
dowa szko³y zosta³a zaniechana. Od 1915 r.
do 1929 r. budowa szko³y nie zosta³a pod-
jêta ze wzglêdu dzia³ania wojenne.

Okres od 1920 do 1939 by³ okresem mar-
twym, je¿eli chodzi o budownictwo szkol-
ne w Polsce. Okres od 1939 do 1945 by³
okresem okupacji niemieckiej. W okresie
powojennym przyrost naturalny ludnoœci
wzrasta³ stale, wobec czego obywatele Su³-
kowic wszczêli starania o budowê nowej
szko³y.

W roku 1948 Komitet Budowy Szko³y
po nieudanych próbach i staraniach uzy-
skania parceli i niemo¿noœci w³¹czenia do
planu pañstwowego, postanowi³ sprowa-
dziæ barak z Piechowic ko³o Cieplic, który
móg³by zaspokoiæ tymczasowo potrzeby
lokalowe szko³y. Po przyznaniu baraku oka-
za³o siê, ¿e nie nadaje siê na pomieszczenie
szko³y.

Dopiero w roku 1952 Komitet Rodzi-
cielski przy Szkole Podstawowej w sk³a-
dzie:

Kurowski Jan, Socha Józef, Papierz Sta-
nis³aw, Nêdza Franciszek, Oliwa Stanis³aw,
Piechota Franciszek, Ziembla £ucja, Latoñ
Szczepan, Czepiel Maria, Karwasz Emilia
oraz Piechota W³adys³aw i Moskal Roza-
lia, zacz¹³ czyniæ starania o budowê nowej
szko³y. Uzyska³ pierwsze fundusze na bu-
dowê nowej szko³y ze sprzeda¿y baraku za
kwotê 10.000 tys. z³otych.

W roku 1953 za-
kupiono parcelê o
obszarze 1,5 ha od
Komitetu Parafialne-
go za administratora
ks. dziekana Jana Si-
de³ki za kwotê 5.000
z³, któr¹ uzyskano ze
sk³adek obywateli
Su³kowic. Równo-
czeœnie rozpoczêto
starania o uzyskanie
dokumentacji i w³¹czanie do Planu Inwe-
stycyjnego Pañstwowego. W trakcie czy-
nienia starañ przez Komitet Rodzicielski,
pomimo przychylnej decyzji Ministerstwa
Oœwiaty z 14 marca 1953 r. w³adze woje-
wódzkie i powiatowe odnios³y siê obojêt-
nie do inicjatywy Komitetu Rodzicielskie-
go.

W roku 1954 po roku zastoju w tej spra-
wie Prezydium nowego Komitetu Rodziciel-
skiego w sk³adzie: Karwasz Emilii, Kurow-
skiego Jana, Kowenickiej Janiny, £apowej
Józefy i Kierownika Szko³y Papierza Stani-
s³awa z powodu odmowy wykonania do-
kumentacji budowy szko³y przez Wojewódz-
ki Wydzia³ Oœwiatowy w Krakowie, zleci³
wykonanie tej¿e in¿. Fedakowi, a nastêp-
nie in¿. Architektowi Powiatowemu Bielec-
kiemu Hieronimowi. Pierwszy projekt by³
wykonany na budynek szko³y jedenasto-
izbowy, który ze wzglêdu na du¿¹ kubaturê
zosta³ odrzucony przez w³adze wojewódz-
kie. Wobec tego polecono wykonanie no-
wego projektu planu wed³ug zarz¹dzenia
Ministerstwa Oœwiaty na budynek szkol-
ny siedmioizbowy. Projekt ten by³ trzykrot-
nie zmieniany na zarz¹dzenie Komisji In-
westycyjnej w Krakowie. Wed³ug umowy
koszt wykonania ca³kowitej dokumentacji
mia³ wynieœæ 35.000 z³. Komitet Rodziciel-
ski wp³aci³ na konto powy¿szej kwoty
20.000 z³ z w³asnych funduszów, uzyska-
nych z zabaw, itp.

Na zarz¹dzenie w³adz powiatowych 12
stycznia 1955 r. wy³oniono z Komitetu
Rodzicielskiego Komitet Budowy Szko-
³y. W sk³ad Komitetu wybrano nastêpu-
j¹ce osoby:

Oliwa Stanis³aw – przewodnicz¹cy, Tyr-
pa Franciszek – zastêpca przewodnicz¹ce-
go, Nêdza Franciszek – drugi zastêpca prze-
wodnicz¹cego, Kowenicka Janina – sekre-
tarz, Gawêda Zofia – zastêpca sekretarza,
£apa Józefa – ksiêgowa, Biela Stanis³aw –
skarbnik, Mateja W³adys³aw – zastêpca
skarbnika, KoŸlak Karol, Czarnecki Tade-
usz, Studencki Zbigniew.

Komisja Rewizyjna: Kurowska Stanis³a-
wa – przewodnicz¹ca, Moskal W³adys³aw,
Francuziak Franciszek.

Komitet w powy¿szym sk³adzie przej¹³
od Komitetu Rodzicielskiego dalsze prowa-
dzenie prac zwi¹zanych z budow¹. Przyst¹-
piono natychmiast do dokoñczenia doku-
mentacji, któr¹ odebrano in¿. Bieleckiemu,
a zlecono wykonanie in¿. Litwinowi Edwar-
dowi w Krakowie. Na skutek czêstych zmian
w projekcie planu, przez wszystkie instan-
cje nadrzêdne, skompletowanie dokumen-
tacji trwa³o do wiosny 1958 r. Po dokona-
niu ró¿nych zmian przez czynnik kompe-
tentne i fachowe, powrócono jednak po
trzech latach do pierwotnego projektu wy-
suniêtego przez Komitet Rodzicielski, któ-
ry najbardziej odpowiada³ nowoczesnym
wymaganiom szko³y. Dziêki temu zyskano

Historia budowy Szko³y
Podstawowej w Su³kowicach
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podpiwniczenie ca³oœci budynku, gdzie
znalaz³a pomieszczenie kuchnia, jadalnia,
szatnia, kot³ownia, piwnice i sk³ady opa³u.
Zamiast siedmiu – dziesiêæ izb lekcyjnych
oraz mieszkanie dla woŸnego i kierownika
szko³y. Jednak w trakcie budowy Komisja
Ministerstwa wstrzyma³a zachodni¹ czêœæ
budowy, t³umacz¹c wzglêdami oszczêdno-
œciowymi, w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ fi-
nansow¹ pañstwa. Tu w³adze powiatowe
w osobach przewodnicz¹cego Æwika Józe-
fa, zastêpcy przewodnicz¹cego Kapki Ka-
rola, kierownika Wydzia³u Oœwiaty Salet-
nika Jana zadecydowa³y o ca³kowitej bu-
dowie szko³y wed³ug planu wraz z dokona-
nymi poprawkami.

Do budowy przyst¹piono w dniu 18
kwietnia 1957 roku. W chwili wmurowania
kamienia wêgielnego i zamurowania kroni-
ki, w dniu 29 czerwca 1958 roku, stan budo-
wy przedstawia³ siê nastêpuj¹co: wykona-
no czêœæ œrodkow¹ budynku i skrzyd³o
wschodnie do wysokoœci stropu, a w skrzy-
dle zachodnim ³awy fundamentowe.

W realizacji ca³oœci budowy budynku
szkolnego najwiêksze zas³ugi po³o¿yli ni-
¿ej wymienieni:

Oliwa Stanis³aw – pracownik Metalo-
wej Spó³dzielni Pracy „KuŸnia”, Kowenic-
ka Janina – ¿ona miejscowego lekarza dr.
Kowenickiego Tadeusza, Mateja W³ady-
s³aw – pracownik Krakowskich Zak³adów
Przemys³u Zabawkarskiego w Su³kowicach,
Papierz Stanis³aw – kierownik Szko³y Pod-
stawowej w Su³kowicach, Szybowski Sta-
nis³aw– zastêpca kierownika Szko³y, £apa

Józefa – pracownik Prezydium Gromadzkiej
Rady Narodowej w Su³kowicach, £ukasik
Stanis³aw – pracownik „KuŸni”, Czarnecki
Tadeusz – pracownik „KuŸni” (dyrektor),
Studencki Zbigniew – dyrektor „KuŸni”,
Pu³ka W³adys³aw – dyrektor „KuŸni”, Ze-
mbaty Wiktor – g³ówny ksiêgowy „KuŸ-
ni”, ksi¹dz Jan Side³ko – dziekan i proboszcz
Su³kowic, Piegza Franciszek – szewc, Pieg-
za Józef – elektromonter, Grabowski Jan –
pracownik „KuŸni”, Gola Zygmunt – pra-
cownik „KuŸni”, Kosek Antoni –rolnik, Ryœ
Józef – cieœla, Latoñ Jan – rolnik, Nêdza
Franciszek – nauczyciel zawodu Zasadni-
czej Szko³y Mechanizacji Rolnictwa, Mo-
skal Rozalia – gospodyni domowa, Sroka
Adam – œlusarz, Kurowska Stanis³awa –
sekretarz Prezydium Gromadzkiej Rady Na-
rodowej, Moskal W³adys³aw – pracownik
„KuŸni”, Moskal Stanis³aw – pracownik
„KuŸni”, Gatlik Jan – rolnik, Francuziak
Franciszek – pracownik „KuŸni”, Tyrpa
Franciszek, Sroka Józef, Gawe³ Stefania,
Kuchta Maria, £abêdŸ Zofia, £aski Maria,
Gawêda Zofia, Skorut Franciszek, Lisow-
ska Salomea, Czepiel Maria – nauczycielka
szko³y podstawowej, Socha Józef – kierow-
nik Krakowskich Zak³adów Przemys³u Za-
bawkarskiego w Su³kowicach, Wawrzkie-
wicz Rozalia, Galus Irena, Galus Julian, Ga-
lus Stefania, Kostowal Halina, Gawe³ Jó-
zef, Bednarczyk Stanis³aw, Jêdrzejowski
Wincenty, Lisowska Aniela, Bargie³ Jan,
Biela Stanis³aw, Oliwa W³adys³aw, Twar-
dosz Jan, Ostafin Jan, Pu³ka Nemezy, Betlej

Maria, Krzywoñ
Szczepan, Mateja
Józef, Sroka Stani-
s³aw, Siedleczka Ire-
na, Bochenek W³a-
dys³aw, Strêk Ama-
lia, Rusek Bronis³aw,
Bochenek Franci-
szek, Ziembla £ucja,
Nêdza Aniela.

Przy wyrobie ce-
g³y pracowali: Hele-
na W³och ( z domu
Bochenek), rozpo-
czê³a pracê w wieku
17 lat, Maria Ciem-

bronowicz, rozpoczê³a pracê w wieku 17 lat,
Antonina Ptak (z domu Frosztêga), Maria
Szebesta (z domu Chowaniec), Antonina
Piechota (z domu Stopa), Stefania Biela (z
domu Oliwa), pracowa³a rok, Mieczys³aw Ga-
siñski, Jan Ziêba, Henryk Twardosz, Stani-
s³aw Kaleta. Wyrób ceg³y trwa³ przez trzy
lata i obejmowa³ równie¿ rok budowy szko-
³y. W szopie postawionej na terenie budo-
wy produkowano ok. 12 tysiêcy ceg³y na
raz. Wy¿ej wymienione osoby pomaga³y
równie¿ w mierzeniu gruntów, w budowie
ogrodzenia wokó³ szko³y, w budowie drogi
dojazdowej do szko³y, w sadzeniu drzew
wokó³ szko³y. Wœród budowniczych szko-
³y pracowali murarze z Chocho³owa.

Oprócz wy¿ej wymienionych osób
wszyscy pracownicy Metalowej Spó³dziel-
ni Pracy „KuŸnia” i Krakowskich Zak³adów
Przemys³u Zabawkarskiego dobrowolnie
opodatkowali siê na fundusz budowy szko-
³y w wysokoœci 0,5 % od zarobków mie-
siêcznych. Na budowê szko³y uzyskano
sk³adki: z imprez i opodatkowania zak³adów
oraz z funduszu Odbudowy Stolicy – 97.000
z³. a tak¿e z Funduszu Budowy Szkó³ kwotê
500.000 z³.

W roku 1958 z funduszów pañstwo-
wych 1.400 tys. z³. Z funduszów w³asnych
wybudowano szopy, cegielniê, doprowa-
dzono liniê elektryczn¹, dwie studnie, op³a-
cono dokumentacjê. Zakupiono: wapno,
piasek, kamieñ, s³upki i bramki do ogrodze-
nia. Wybudowano drogê od plebanii a¿ na
teren budowy szko³y.

Poœwiêcenia kamienia wêgielnego do-
kona³ ksi¹dz dziekan Jan Side³ko przy
udziale cz³onków Komitetu i miejscowej
ludnoœci. Wmurowania dokona³ przewod-
nicz¹cy Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej w Myœlenicach Æwik Józef, kierow-
nik budowy Gomulak Jerzy, dyrektor Przed-
siêbiorstwa Budownictwa Terenowego
Kowalski Henryk, zastêpca przewodnicz¹-
cego Prezydium Powiatowej Rady Narodo-
wej Kapka Karol, kierownik Wydzia³u
Oœwiaty Saletnik Jan.

Informacje na podstawie Kroniki Szko³y
 zebra³a i opracowa³a

Iwona Dzidek
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W bie¿¹cym roku szkolnym do Szko-
³y Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Su³kowicach uczêszcza 493 uczniów,
zgrupowanych w 23 oddzia³ach, w tym sze-
œciu integracyjnych i jednym sportowym.
Sportowa klasa IV uruchomiona zosta³a od
tego roku szkolnego. W szkole pracuje 48
nauczycieli i 16 pracowników administracji
i obs³ugi. Dyrektorem szko³y jest mgr Iwo-
na Dzidek a zastêpc¹ dyrektora szko³y mgr
£ukasz Zaj¹c.

Uczniowie ucz¹ siê w dwóch budyn-
kach: „A” i „B”, a zajêcia sportowe odby-
waj¹ siê w dwóch salach gimnastycznych i
jednej salce do gimnastyki korekcyjnej.

Co roku nasza szko³a, chocia¿ Jubilat-
ka, zmienia swój wygl¹d, bowiem dokony-
wane s¹ w niej i wokó³ niej liczne remonty.
Nale¿y tutaj wspomnieæ o malowaniu sal,
wymianie mebli, pod³óg, okien, elewacji, za-
³o¿eniu wentylacji w sto³ówce szkolnej, od-
wodnieniu budynku, po³o¿eniu kostki bru-
kowej, kanalizacji wokó³ szko³y i na placu
apelowym, remoncie boiska szkolnego.
Zmieni³ siê równie¿ hol szko³y, w którym
zosta³a zamontowana ozdobna brama, wy-
konana przez su³kowickich kowali – firmê
pana Leszka Kiebzaka. Brama ta jest sym-
bolem naszego jubileuszu. Nawi¹zuje do
przesz³oœci, otwiera na to, co nowe, przy-
pomina o nieustannym wyk³uwaniu w³a-
snych talentów i jest ¿yczeniem dla wszyst-
kich w niej obecnych: ¿ycia us³anego ró¿a-
mi. Wszystkie te dzia³ania nie by³yby mo¿-
liwe bez zaanga¿owania dyrekcji, grona
pedagogicznego, pracowników szko³y, ro-
dziców, a tak¿e organu prowadz¹cego szko-
³ê, reprezentowanego przez Burmistrza
Gminy Su³kowice.

Uczniowie naszej szko³y chêtnie uczêsz-
czaj¹ na dodatkowe zajêcia, czyli ko³a: tury-
styczne, teatralne, matematyczne, dziennikar-
skie, ekologiczne, przyrodnicze, plastyczne,
historyczne, jêzyka niemieckiego, informa-
tyczne, origami, misyjne, Caritas oraz zajêcia
umuzykalniaj¹ce i zespó³ muzyczny. W szkole
dzia³a równie¿ Klub D¿entelmena i Klub Mi-
³oœników Su³kowic, Grupa Œrodowiskowa

Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepe³no-
sprawnych „Kolonia” prowadzona przez
Danutê i Roberta Suwajów. Ponadto odby-
waj¹ siê tak¿e zajêcia wyrównawcze z przed-
miotów nauczania, zajêcia logopedyczne,
zajêcia rewalidacyjne, gimnastyka korekcyj-
na. Dodatkowo prowadzone s¹ przez Jacka
Bugajskiego zajêcia judo, na które uczêsz-
czaj¹ nie tylko uczniowie, ale tak¿e absol-
wenci szko³y. Bardzo chêtnie uczniowie ko-
rzystaj¹ z zajêæ tañca towarzyskiego, pro-
wadzonych przez posiadaczy Miêdzynaro-
dowej Klasy Tanecznej „S” oraz zdobyw-
ców wielu tytu³ów w dziedzinie tañca Jo-
annê i Grzegorza Kowalskich.

Uczniowie naszej szko³y z powodze-
niem bior¹ udzia³ w licznych konkursach i
zawodach sportowych, o czym œwiadczy
ogromna iloœæ pucharów. Nasza szko³a jest
organizatorem ¯ywej Szopki – przegl¹du
szkolnych grup kolêdniczych z terenu Gmi-
ny Su³kowice. Spotkania kolêdnicze zaini-
cjowa³ ks. Pawe³ Drobny z grup¹ ministran-
tów, a tak¿e druhów Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Su³kowicach oraz Iwona Dzi-
dek z cz³onkami ko³a teatralnego. Przez
wiele lat szko³a by³a organizatorem Prze-
gl¹dów Poezji i Piosenki Religijnej pod prze-
wodnictwem Danuty Dyl¹g, a od 2006 roku
organizowany jest Festiwal Twórczoœci
Religijnej pod przewodnictwem Iwony Dzi-
dek i przy wspó³pracy z Parafi¹ Su³kowice.
Nad Festiwalem Twórczoœci Religijnej w
2006 r. Honorowy Patronat obj¹³ Jego Emi-
nencja Ks. Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz,
Pose³ na Sejm RP Marek £atas, Starosta
Powiatu Myœlenice Stanis³aw Chorobik i
Burmistrz Gminy Su³kowice Piotr Pu³ka.
Szko³a organizuje równie¿ konkursy o za-
siêgu gminnym, m.in.: Konkurs Regional-
no - Ekologiczny, Konkurs Matematyczny,
Konkurs Moja ma³a Ojczyzna oraz Gminne
Zawody Gimnastyczne.

Szko³a wspó³pracuje z licznymi insty-
tucjami wspieraj¹cymi rozwój uczniów:

Poradni¹ Psychologiczno – Pedago-
giczn¹ w Myœlenicach, Poradni¹ Psycho-
logiczno - Pedagogiczn¹ ( Pó³kole) w Kra-
kowie, Stowarzyszeniem Wspierania Osób
Niepe³nosprawnych „Kolonia” w Harbuto-
wicach, Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w Su³-
kowicach, Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w
Myœlenicach, Ko³em £owieckim „Myœli-

wiec” z Lanckorony, Oœrodkiem Kultury
„KuŸnia” w Su³kowicach, Policj¹, Parafi¹
pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Su³-
kowicach, Szko³¹ Tañca „Professional Dan-
ce”, Klubem Sportowym „Katana”, Gmin-
nym Zwi¹zkiem Sportowym, Izb¹ Gospo-
darcz¹ w Su³kowicach.

Wy¿ej wymienione Instytucje przepro-
wadzaj¹ w naszej szkole prelekcje, kursy
pierwszej pomocy przedmedycznej, poma-
gaj¹ w organizacji szkolnych uroczystoœci
i uwra¿liwiaj¹ na potrzeby drugiego cz³o-
wieka oraz ucz¹ szacunku do przyrody
wszystkich uczniów.

W szkole przyznawany jest równie¿
tytu³ Przyjaciela Szko³y dla instytucji i osób,
wspieraj¹cych dzia³alnoœæ dydaktyczno –
wychowawcz¹ szko³y. Tytu³ Przyjaciela
Szko³y w Roku Jubileuszowym otrzymali:
Pose³ na Sejm RP Marek £atas
Burmistrz Gminy Su³kowice Piotr Pu³ka
Zastêpca Burmistrza Gminy Su³kowice Ro-
zalia Oliwa
Rada Miejska w Su³kowicach
Starosta Powiatu Myœlenice
Stanis³aw Chorobik
Zastêpca Starosty Powiatu Myœlenice
Waldemar Wolski
Ks. Infu³at Jakub Gil
Ks. Pra³at Tadeusz Dziedzic
Ks. Andrzej Lichosyt
Ks. Proboszcz Stanis³aw Jaœkowiec
Ks. Pawe³ Drobny
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Su³kowicach
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w Myœlenicach
Ko³o £owieckie „Myœliwiec” z Lanckorony
Zak³ad Gospodarki Komunalnej
Gminna Spó³dzielnia w Su³kowicach
Oœrodek Kultury w Su³kowicach
Orkiestra Dêta w Su³kowicach
Fabryka Narzêdzi „KuŸnia”
Fabryka Narzêdzi „Juco”
„Edex - Pol”
Stanis³aw W³och
Su³kowicka Izba Gospodarcza
Kapela Dudy
Szko³a Tañca „Professional Dance”
Agencja Artystyczna „Pro - Art.” Wojciech
Habela, Jacek Lecznar
Wojciech Madej
Zak³ad Fotograficzny Krzysztofa Oprycha
Stowarzyszenie Gospodyñ z Su³kowic
Studio Nagrañ „Amadeusz Studio”

Jubileusz
1958 – 2008
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Dnia 22 listopada 2008 roku odby³ siê
Jubileusz 50-lecia istnienia budynku
szko³y przy ulicy Tysi¹clecia 17, wmuro-
wania kamienia wêgielnego i 10. rocznica
nadania szkole sztandaru.

Do tej uroczystoœci przygotowywali-
œmy siê od ubieg³ego roku szkolnego.
Uczniowie bardzo chêtnie zgrupowali siê
w zespo³ach, które mia³y zaprezentowaæ siê
podczas wystêpów jubileuszowych. Na-
uczyciele stworzyli scenariusze przedsta-
wieñ oraz przygotowali wystawy okolicz-
noœciowe. Rodzice wsparli to dzie³o nie tyl-
ko finansowo, ale bardzo licznie pomagali
przy dekoracji szko³y, przygotowali wspól-
nie ze Stowarzyszeniem Gospodyñ stó³
szwedzki, sprz¹tali i dekorowali koœció³
przed uroczystoœci¹ oraz obs³ugiwali tech-
nicznie, razem z pracownikami szko³y, ca³¹
uroczystoœæ. S³owem: ca³a spo³ecznoœæ
szkolna zaanga¿owa³a siê w przygotowa-
nie i przebieg tej wyj¹tkowej w historii na-
szej szko³y uroczystoœci.

Obchody uroczystoœci jubileuszowej
rozpoczêliœmy Msz¹ œwiêt¹ koncelebro-
wan¹ w koœciele parafialnym, której prze-
wodniczy³ i kazanie wyg³osi³ ks. infu³at Ja-
kub Gil. Na nasze zaproszenie odpowiedzia-
³o wielu ksiê¿y, którzy tak¿e na co dzieñ
pamiêtaj¹ o naszej szkole. Byli to: ks. pra³at
Tadeusz Dziedzic, ks. Pawe³ Drobny, ks.
Krzysztof Chromy, ks. Zbigniew Biskup i
ks. Marian B³aszczyk. Ks. proboszcz Stani-
s³aw Jaœkowiec pos³ugiwa³ w konfesjona-
le, zaœ ks. Marek Suder wraz z katechetami
naszej szko³y przygotowywali oprawê litur-
giczn¹.Wzruszaj¹cy by³ szczególnie mo-
ment, kiedy uczniowie t³umnie przyst¹pili
do komunii œwiêtej. Wówczas mo¿na by³o
zobaczyæ, ¿e nasz szkolny jubileusz by³ dla
wielu prze¿yciem równie¿ duchowym.

Po zakoñczonej mszy œwiêtej, przy prze-
wodnictwie orkiestry dêtej z Su³kowic, prze-
maszerowaliœmy do szko³y, by rozpocz¹æ
drug¹ czeœæ naszych uroczystoœci. G³ów-
na uroczystoœæ, prezentuj¹ca dzia³alnoœæ
dydaktyczno - wychowawcz¹ naszej szko-
³y odby³ siê w hali sportowej budynku „B”.
Po rozpoczêciu uroczystoœci przez prze-
wodnicz¹cego Samorz¹du Uczniowskiego
Damiana Jêdrzejowskiego, dyrektor szko³y
powita³a wszystkich zaproszonych goœci.

Na zaproszenie odpowiedzia³o ok. 300
osób. Wœród nich: Pose³ na Sejm RP Ma-
rek £atas, Burmistrz Gminy Su³kowice Piotr
Pu³ka, Zastêpca Burmistrza Gminy Su³ko-
wice Rozalia Oliwa, Radni Gminy Su³kowi-
ce na czele z Przewodnicz¹cym Janem
Soch¹, Wicestarosta Powiatu Myœlenice
Waldemar Wolski, Dyrektor Wydzia³u Nad-
zoru Kszta³cenia Ogólnego i Specjalnego
Kuratorium Oœwiaty w Krakowie Marcin

Mi³kowski, Starszy Wizytator Kuratorium
Oœwiaty w Krakowie Monika Walden-
Chmielowska, Wizytator Kuratorium
Oœwiaty Ma³gorzata Wajda, Komendant
Powiatowej Policji w Myœlenicach M³od-
szy Inspektor Zbigniew Filiczak, Kierow-
nik Posterunku Policji w Su³kowicach Aspi-
rant Sztabowy Kazimierz Bielski, Zarz¹d
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Su³kowi-
cach, Zarz¹d Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Myœlenicach, Zarz¹d Ko³a £owieckiego
„Myœliwiec” z Lanckorony, Zarz¹d Su³ko-
wickiej Izby Gospodarczej, Zarz¹d Firmy
„Juco”, przedstawiciele Firmy „Su³ – Met”,
Pracownicy Urzêdu Miejskiego, Dyrektor
Banku Spó³dzielczego Rzemios³a Kazimierz
Szafraniec, Dyrektorzy szkó³ i przedszkoli z
terenu Gminy Su³kowice, Pracownicy Po-
radni Psychologiczno - Pedagogicznej w
Myœlenicach na czele z Dyrektorem Mariu-
szem Manieckim, Dyrektor Oœrodka Kultu-
ry w Su³kowicach Krzysztof Trojan, Prezes
SWON „Kolonia” Krystyna Stolarska, po-
przedni Burmistrzowie: Józef Mardaus i
Adam Gumularz, Nauczyciele, którzy pe³-
nili funkcjê Dyrektorów Szko³y: Edward
Dunaj, Stanis³awa Sroka, Janina Górkiewicz,
Danuta Dyl¹g, Nauczyciele Seniorzy, Na-
uczyciele i Pracownicy, którzy pracowali w
naszej szkole, Emerytowani Pracownicy ad-
ministracji i obs³ugi, Rzemieœlnicy, Rodzice
i wszyscy, którzy wspieraj¹ dzia³alnoœæ na-
szej szko³y.

Przedstawienie artystyczne rozpoczêli
cz³onkowie Ko³a £owieckiego „Myœliwiec”
z Lanckorony sygna³em „Powitanie” oraz
hejna³em „Na ³owy”. Nastêpnie zaprezen-
towali siê cz³onkowie ko³a teatralnego na-
szej szko³y z przedstawieniem „Pani Twar-
dowska”, „Œwitezianka”, fragmentem „Pana
Tadeusza” (Polonez), ku pamiêci Patrona
naszej szko³y Adama Mickiewicza. Ucznio-
wie klas czwartych i pi¹tych piêknie zatañ-
czyli poloneza, a aktorzy scen krakowskich
Wojciech Habela i Jacek Lecznar przedsta-
wili fragmenty protoko³ów spotkañ z rodzi-
cami z 1935 roku oraz balladê „Powrót taty”
Adama Mickiewicza. Uczniowie klasy IV „a”
wyst¹pili z przedstawieniem pt. „Straszny
Dwór”. Cz³onkowie ko³a muzycznego na-
szej szko³y zaœpiewali piosenkê „Jak to na
przerwie”, a uczennice z ko³a teatralnego,
jako Hesia i Mela („Moralnoœæ Pani Dul-
skiej”) z³o¿y³y dedykacjê rodzicom.

Po recytacji i œpiewie przyszed³ czas na
taniec i sport, tak¿e uczniowie naszej szko-
³y przedstawili pokazy gimnastyczne. Go-
œcinnie w wystêpach wziê³y udzia³ zespo-
³y, które wywodz¹ siê z naszej szko³y i
wspó³pracuj¹ z nami: Zespó³ „Retro”, Ze-
spó³ „Elegia”, Klub Tañca „Professional
Dance”, Zespó³ Integracyjny „Kolonia”,
Klub Sportowy „Katana” i absolwenci –
gimnastycy.

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê obiadem.
W czasie uroczystoœci goœcie otrzymali
okolicznoœciowy biuletyn, mogli nabyæ
cegie³ki w postaci zdjêcia panoramicznego,
kalendarza szkolnego, p³yty CD – S³ucho-
wisko „Goœæ oczekiwany” oraz obejrzeæ film
o szkole.

W tym miejscu pragniemy podziêkowaæ
wszystkim, którzy zaszczycili nas swoja
obecnoœci¹.

Dziêkujemy wszystkim, którzy odpowie-
dzieli na nasz apel i dostarczyli nam zdjêcia
archiwalne.

Dziêkujemy Paniom: Helenie W³och i
Marii Ciembronowicz za przedstawienie hi-
storii budowy szko³y.

Dziêkujemy Pani Zofii Jod³owskiej i
Panu Stefanowi Matule za pomoc w deko-
racji koœcio³a.

Dziêkujemy Pani Zofii Gumularz za po-
moc w rozprowadzeniu zaproszeñ.

Dziêkujemy Stowarzyszeniu Gospodyñ.
Dziêkujemy za przygotowanie obiadu

Paniom: Karolinie Górkiewicz, Marii Kurek
i Wies³awie Gielacie.

Dziêkujemy wszystkim Rodzicom, Ra-
dzie Rodziców z Pani¹ Angelik¹ Obajtek i
Panem Zbigniewem Czaderskim na czele.

Dziêkujemy wszystkim Zespo³om, któ-
re wyst¹pi³y goœcinnie w naszej szkole pod-
czas uroczystoœci.

Dziêkujemy Orkiestrze Dêtej.
Dziêkujemy Policji i Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej z Su³kowic za s³u¿bê porz¹dkow¹.
Dziêkujemy Pani El¿biecie Œwiat³oñ za

opiekê medyczn¹.
Dziêkujemy Oœrodkowi Kultury za

sprzêt nag³aœniaj¹cy.
Dziêkujemy za patronat medialny: Ga-

zecie „Klamra” i „Dziennikowi Polskiemu”.
Dziêkujemy Panu Grzegorzowi Fladze za

fotografowanie naszej uroczystoœci.
Dziêkujemy wszystkim darczyñcom: Ra-

dzie Rodziców, Panu Burmistrzowi Gminy
Su³kowice, Pani Zastêpcy Burmistrza Gmi-
ny Su³kowice, Firmie„Betix” Pana Krzyszto-
fa Betleja, ZPCH Producentowi Narzêdzi
„Juco”, FUCH ADI Pana Adama Ziêby, Fir-
mie„Auto ALFA”, Fabryce Narzêdzi „KuŸ-
nia”, Firmie„Wiech” Pana Wies³awa Stok³o-
sy, Stowarzyszeniu Wspierania Osób Nie-
pe³nosprawnych „Kolonia” w Harbutowi-
cach, Paniom i Panom: Krzysztofowi Œwia-
t³oniowi, Piotrowi Œwiat³oniowi, Anicie i
Grzegorzowi Pyrtkom, Monice i Grzegorzo-
wi Matulskim, Annie i Mateuszowi Pydom,
Dorocie i Tadeuszowi Latoniom, Marzenie
Wêgrzyn, Józefie i Stefanowi Dzidkom,
Krzysztofowi Oprychowi, Beacie Turek.

W imieniu spo³ecznoœci szkolnej
Iwona Dzidek

Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Su³kowicach



14 Klamra - nr 9 / 2008

Moja Kochana ¯ono!

Piszê ten list zgodnie z zarz¹dzeniem Komendanta Obozu. Ja je-
stem zdrowy i czujê siê dobrze. Nie mam ¿adnych trosk. Bardzo siê
natomiast niepokojê, co s³ychaæ u Was w domu, czy wszyscy s¹
zdrowi?
Czekam teraz na d³ugi list od Was. Jak ¿yjecie i radzicie sobie bez
mojej pomocy.
Czy ¿yje szwagier W³adek i dlaczego chcesz dostaæ ostatni¹ wia-
domoœæ od niego.
Przesy³am Wam moje serdeczne pozdrowienia!

Tomasz Strêk
(t³umaczenie z j. niemieckiego: Rozalia Oliwa)

Obóz koncentracyjny Gross Rosen

Czytelnicy prosili, aby przypomnieæ wybrane teksty o su³ko-
wianach – wiêŸniach obozu koncentracyjnego w Gross Rosen.

W tym roku zrobi³em kilka zdjêæ w tym obozie.

Od pani Zofii Gieratowej (z domu Strêk) wypo¿yczyliœmy zdjêcie i
kartkê od jej ojca Tomasza Strêka, który zgin¹³ w Gross Rosen.
Na zdjêciu (od lewej): ojciec Tomasz Strêk, córka Janina, matka Stefa-
nia, córka Zofia; powy¿ej synowie: W³adys³aw, Kazimierz i Franciszek
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Przypominamy wspomnienia su³ko-
wianina Józefa Moskala – wiêŸnia obo-
zu koncentracyjnego w Gross Rosen, za-
mieszczone w Klamrze nr 3 z 2001 roku.

Józefa Moskala pierwszy raz odwiedzi-
³em w s³oneczne, lutowe przedpo³udnie.
W³aœnie ze Stefanem Malin¹ wybraliœmy
siê do góry Su³kowic do tzw. Olsyn (inna
nazwa Boksówka). Stefan Malina, mimo
ostatnio przebytej choroby, z ochot¹ szed³
do swego przyjaciela. Kilka razy przysta-
waliœmy i wówczas s³ucha³em starych opo-
wiastek, jednej nawet o duchu listonosza!
Przeszliœmy mostek nad œmierdz¹c¹, za-
œmiecon¹ Harbutówk¹ i dotarliœmy do Ol-
syn.

- Józek tu mieszka, ko³o tej starej kuŸni
– objaœni³ Malina.

- A co was oba Stefany tu sprowadza?
– spyta³ wyraŸnie ucieszony Józef Moskal,
który siê serdecznie z nami przywita³. Jego
¿ona Zofia zaprasza³a do domu, jednak my
korzystaj¹c ze s³oneczka, usiedliœmy ko³o
pogródki. Zaraz zjawi³a siê herbata i po-
czêstunek. Wyjaœni³em cel wizyty. Dalej
bêdê dok³adnie podawa³ wypowiedzi, tyl-
ko niekiedy niechêtnie zmieniaj¹c piêkn¹
su³kowsk¹ gwarê.

- Mam ju¿ 82 lata – zacz¹³ sw¹ opo-
wieœæ Dziadek Moskal (tak go bowiem w
Su³kowicach wielu nazywa).

- Ca³e ¿ycie by³em kowolem. A i teroz
niekiedy idê do kuŸni i robiê np. pami¹tko-
we podkuwki. Mocie tu po jedny. Mój oj-
ciec Szymon tyz by³ kowolem. Mama Ma-
ria by³a z domu KoŸlak. Razem z ojcem ro-
bi³em w nasy kuŸni a nie w fabryce, bo tam
ma³o ludzi robi³o.

Kiedy wybuch³a wojna, toœmy poszli
na ucieczkê. Ale nied³ugo, ino 2 tygodnie.
Kapral polski nas opieprzy³: Ka idziecie?
Na œmieræ?! Uciekocie przed Niemcem, a
na ogieñ siê pchocie! No to my wrócili do
Su³kowic. 12 nos by³o, jak aposto³ów.

W czasie wojny normalnie siê robi³o w
kuŸni, np. podkowy, klamry na niemieckie
bunkry. W lipcu 1944 nas zaaresztowali.
Mnie pomy³kowo za Dominka, tyz Mosko-
la Józka. Dominka nie by³o, wiêc wziêli
mnie. Jo by³ na warcie stra¿acki do pi¹te
rano i przysedem do cho³py spaæ. Za ja-
kieœ 15 minut drzwi wywalili Niemcy i mnie
zabrali. Zabrali wielu ze Su³kowic. Piso³eœ
o tym w Klamrze. Franka Berneckiego-
Pawloka postrzelili w nogê jak ucieko³. Kie-
dy my jechali autem, to Franek jêcza³ z bólu,
bo mu koœæ z nogi wystawa³a. Jo mu te
nogê podtrzymywo³em.

WywieŸli nos na Montelupich. Krótko
tam byliœmy. Z koñcem lipca ca³e to wiê-
zienie ewakuowano do Gross Rosen.

Jechalimy poci¹giem towarowym w by-
dlêcych wagonach. Nie by³o wody. W jed-
nym wagonie upchali stu ludzi. Dla higie-
ny pod³ogi wysypano wopnem. Ludzie siê
w wagonie za³atwiali, wiêc to wopno siê
lasowa³o. Strasny odór mieso³ siê z odcho-
dami. Jechalimy wiele godzin, czêsto po-
ci¹g stawo³. Wyjechalimy o 9 rano w jeden
dzieñ, a przyjechalimy o szarówce na dru-
gi dzieñ. Ko³o Gross Rosen pozwolili nom
wyjœæ z wagonów siê za³atwiæ. Ka¿dy sed³
jak pijany.

W obozie spotka³em wielu su³kowion.
Ksi¹dz Selwa powiedzio³ do nas: Nie ga-
dajcie do mnie „ksi¹dz” tylko „wujek”. Ka-
rol Szatan ¿ali³ siê do mnie: Tyœ m³ody, to
przetrzytnos, ale jo stary... Wkrótce umar³
na rewirze. Tam ciebie, Malina Stefku, spo-
tko³em.

Pamiêtosz tego hrabiego? Radziwi³³ siê
nazywo³, z rodu Potockich. Mo¿e mio³ z 30
lot. By³ w karnej kompanii. Od 4 rano do 9
wiecór w tej kompanii musieli biegaæ. Gdy
któryœ pad³, to go strasznie bili, zêby wy-
bijali. Niemcy chcieli, by hrabia poda³ siê
za folksdojcza. On odmówi³. I kiedy ostat-
ni raz maszerowa³ w karny kompanii, to œpie-
wo³ Jeszcze Polska nie zginê³a. Niemcy
zabili hrabiego.

W Gross Rosen nie by³em d³ugo. Prze-
niesiono mnie do Landeshut (dziœ Kamien-
nej Góry). Tam spotka³em goroli: Zaj¹ca,
Nêdzê, Moækê, wiêcy ich by³o, partyzan-
tów spod ¯ywca, Suchej i Bielska. Opo-
wiedzio³em im, ¿e kapitan Stanaszek nie
¿yje. Rozpaczali. To by³ nas ojciec – goda-
li. On im tam wojsko organizowa³. By³ dla
nich tak dobry jak ojciec.

W Kamiennej Górze robi³em pierœcie-
nie do ³o¿ysk kulkowych. Nojpierw maj-
ster mi kozo³ wióra spod maszyn wynosiæ.
- Nie bêdê tego robi³ – powiedzio³em do
niego. Ten Niemiec to by³ dobry ch³op.
Pokozo³ mi jak robiæ te pierœcienie. To dla
mnie nie by³o trudne. Ten majster dawo³
nom papierosy, chlyb. To by³ dobry ch³op.
A nie posed³ na wojnê, bo by³ ma³y, mo¿e
mio³ z pó³tora metra. Jego narzecono siê
do mnie zalyca³a, ale kie zobacy³a, ile mom
na nogach wielkich wszy, to siê ji odniech-
cia³o.

Niemieccy stra¿nicy, m³ode ch³opy, nie
gnêbili nas, niekiedy pomagali, dawali pa-
pierosy, chleb.

Fabrykê wywieŸli ca³¹ i nie mielimy co
robiæ. Przydzielili nas do kopania okopów,
rowów przeciwczo³gowych. By³o nas coœ
z szeœæ tysiêcy ludzi. Raportfuhrer pijany
wywijo³ pistoletem, ale nikogo nie zabi³.

Kiedy przysz³y ruskie wojska i nas wy-
zwoli³y, wtedy tych stra¿ników ustawili do
rozstrzelania. My, wiêŸniowie, przystaliœmy
za Niemcami i Ruscy ich nie rozstrzelali.

A ten kapo Krwawy Iwan, o czym Ma-
lina piso³eœ, to go go³ymi rêkami ruscy wiêŸ-
niowie rozszarpali.

 Wyzwolenie przysz³o dopiero 9 maja
1945 roku o 5 rano. To ju¿ by³o po wojnie
przecie. Niemcy uciekli, a nas Ruscy wy-
zwolili. Wielu wiêŸniów z radoœci dosta-
wa³o ataków serca i umiera³o. Inni tyz umie-
rali, bo za ³akomie zaceni jeœæ. Przeszliœmy
w okolice Wroc³awia. W jakieœ ma³ej miej-
scowoœci niemiecki ksi¹dz odprawi³ dla nas
Mszê œw. Po raz pierwszy od wielu miesiê-
cy mog³em siê modliæ na Mszy œw. Po wy-
zwoleniu na punkcie sanitarnym we Wro-
c³awiu musio³em siê leczyæ, bom strasznie
spuch³. Lekarze to dwóch Czechów i dwóch
Polaków.

Do Su³kowic wróci³em 3 czerwca. Do
Krakowa poci¹giem, a stamt¹d przywióz³
mnie na furmance kolega, nieboscyk Sta-
sek Mielecki od Banca. Leczy³em siê jesz-
cze rok czasu. Tyœ Malina wa¿y³ 39 kilo, a
ja spuch³em, du¿o wa¿y³em i wodê mio³em
w sobie. Niewiele brak³o, by woda pode-
s³a do serca, a wtedy bym na pewno umar³.

Po roku dopierom siê zabro³ do ¿ycia.
Robi³em w tej kuŸni, podŸcie tam. Kujtom,
¿eby jakoœ wy¿yæ.

Jeszcze kilka godzin Józef Moskal i Ste-
fan Malina wspominali okropne czasy woj-
ny. S³ucha³em z zapartym tchem.

Syn Moskala – Jan, który mieszka i pra-
cuje w Niepo³omicach, przyjecha³ z ¿on¹ i
synkiem. Oczy Józefa Moskala, oczy Ste-
fana Maliny s¹ pogodne jak oczy dziecka.

Stefan Bochenek

Józef Moskal zmar³ w 2007 roku.

Wiêzieñ obozu koncentracyjnego Józef Moskal



16 Klamra - nr 9 / 2008

Od 1941 roku pracowa³em w Krakowie
w zak³adach Zieleniewskiego. W 1943 roku
wzi¹³em urlop i zaopiekowa³em siê ojcem,
bo by³ chory.

1 marca w Su³kowicach zosta³em skie-
rowany do baudistu, do K³aja, gdzie by³a
zbrojownia bomb lotniczych i pocisków ar-
tyleryjskich. Pracowa³em na samym koñcu
taœmy: blokowa³em zapalniki do pocisków.
18 maja zostaliœmy we czterech podejrzani
o sabota¿ i aresztowani.

Wywieziono nas do wiêzienia na Mon-
telupich, a zaraz potem do obozu Liban.
Tam pracowa³em w kuŸni obozowej. 1
sierpnia zosta³em zwolniony i przewiezio-
ny do Tarnowa do warsztatów kolejowych.
12 stycznia 1944 roku wpad³o mi coœ do
oka. Lekarz da³ mi zwolnienie na trzy dni,
wiêc pojecha³em do Krakowa. Kiedy wy-
siada³em po po³udniu na stacji w Krako-
wie, poci¹g obstawi³o gestapo. Areszto-
wano mnie i jeszcze 7 m³odych Polaków.
Zabrano nas do wiêzienia na Montelupich.
Po tygodniu przewieziono nas czterech na
ul. Pomorsk¹, gdzie by³o przes³uchanie. Po
tygodniu skrwawieni i zbici powróciliœmy
na Montelupich. Tam by³ stra¿nik, który we
wszystkich celach pomaga³ wiêŸniom. Na-
zywali go „Z³otoz¹bek”, dlatego ¿e w ca³ej
górnej szczêce mia³ z³ote zêby. Zobaczy³, jak
jêcza³em z ból. Zaprowadzi³ mnie na rewir.
Tam mi za³o¿ono dwa dreny i obanda¿owa-
no policzek, rêkê i czo³o. To by³ dobry cz³o-
wiek, gdy¿ opiekowa³ siê wszystkimi wiêŸ-
niami.

Na pocz¹tku maja wracaj¹c z ³aŸni zo-
baczy³em ksiêdza Mariana Selwê z Su³ko-
wic. On nakaza³ mi gestem milczenie. Zo-
baczy³em równie¿ Tomasza Strêka i dokto-
ra ̄ ychskiego. Pocz¹tkiem lipca widzia³em
znowu du¿o su³kowian. W ostatniej celi
siedzia³ ze mn¹ Wroñski wojskowy, prof.
Wrabski, Emil Majtyka, Emil Pitala, Stefan
Moskal, Józef Moskal, W³adys³aw Boche-
nek. Tylu zapamiêta³em.

Pod koniec lip-
ca wiêzienie by³o
ewakuowane do
obozu Gross Ro-
sen. Wysiedliœmy
z wagonu obsta-
wieni przez gesta-
po i skrêcaliœmy ze
stacji do obozu.
Wzd³u¿ drogi sta-
³o du¿o kobiet nie-
mieckich, które
grozi³y nam rêkami
i krzycza³y: „Polni-
sche, Polnische,
ales bandit, ales
schwaine!” Nie-
którzy wiêŸniowie

rozp³akali siê jak dzieciaki. Gdyœmy weszli
do obozu, komendant przywita³ nas d³ug¹
mow¹. Mówi¹c do nas, jedn¹ rêk¹ wskaza³
na bramê, któr¹ weszliœmy, a drug¹ poka-
za³ kominy krematorium. Powiedzia³, ¿e t¹
bram¹ krematoryjn¹ wszyscy „wyjdziemy”.
Potem by³a rejestracja, ja dosta³em numer
8165. Rejestrator powiedzia³, ¿e odt¹d to
jest moje nazwisko. Pyta³ wiêŸniów o wiek,
zawód i miejsce zamieszkania. PóŸniej se-
lekcja – wyszukiwali ¯ydów. Niedaleko
mnie sta³ wiêzieñ, który mia³ semicki wyraz
twarzy. Kazali mu biec, ale nie pobieg³ da-
leko. Bili go kolb¹, luf¹ i bestialsko kopali.
Biedak pad³ nie¿ywy na ziemiê. By³o wiê-
cej takich tragedii.

Potem wyczytywali numery. Najwiêcej
metalowców skierowali na blok 9. „Wita³”
nas blokowy. Pokazywa³ zgiêt¹ rêkê i
mówi³: „T¹ rêk¹ wykoñczy³em ju¿ dziewiê-
ciu, was te¿ wykoñczê”. Nazywali go Iwa-
nem, prawdopodobnie nazywa³ siê Stani-
s³aw Zakrzewski i pochodzi³ z Przemyœla.
Zaraz na drugi dzieñ widzieliœmy pierwsz¹
zbrodniê. Przed blokiem sta³ wiêzieñ, a
Iwan, uderzy³ go w brzuch. Wiêzieñ siê wy-
wróci³. By³y paliki miêdzy chodnikiem, bo
ros³y tam kwiaty. Iwan wyci¹gn¹³ palik,
po³o¿y³ na szyi wiêŸnia, a póŸniej nog¹ sta-
n¹³ na paliku. Us³yszeliœmy charczenie
wiêŸnia i œmiech blokowego, który z wiel-
k¹ radoœci¹ zabija³ cz³owieka.

W ka¿dy dzieñ po po³udniu by³o spraw-
dzanie wiêŸniów. Staliœmy blokami na pla-
cu, blokowy zdawa³ raport o stanie wiêŸ-
niów. Po raporcie defilada ok. 40 karnych
wiêŸniów. Pada³ rozkaz: „Biegnij, padnij,
powstañ!” Jeœli któryœ z wiêŸniów nie wsta³,
to go bili albo kolb¹, albo luf¹, albo butem.

Po czterech czy piêciu dniach z 9 bloku
wyczytywali nas i do szeregu. By³o nas
ok. 200 wyczytanych, najwiêcej metalow-
ców i œlusarzy. Ze Su³kowic byli: Józef Li-
sowski, Józef Bemecki, Józef Bochenek,
W³adys³aw Bochenek, Stefan Moskal, Jó-

zef Latoñ, Jan Bachora z Jasienicy. W Gross
Rosen zosta³ ksi¹dz Marian Selwa, Tomasz
Strêk, doktor ̄ ychski, Tadeusz Sala, Józef
Moskal, Micha³ Œmi³ek, Józef Szatan, Ka-
rol Szatan, Stanis³aw Repeæ. Józef Moskal,
Micha³ Œmi³ek zostali póŸniej wywiezieni
do innego obozu. W³adka i mnie wtedy
dyskretnie ks. Selwa pob³ogos³awi³. (...)

W pierwszym dniu pracy brano nas po
piêciu do takiego gabinetu na badania psy-
chotechniczne. Polega³o ono na dzia³a-
niach matematycznych (dodawanie, odej-
mowanie, mno¿enie, dzielenie liczb 3- i 5-
cyfrowych). Dano nam aparat z takim d³u-
gim, w¹skim rowkiem, wystawa³a z niego
ig³a z ga³k¹ i pokazano film. Zamek od drzwi
jak siê klucz przekrêca, jak siê przeszkody
podnosz¹ i jak siê rygiel przesuwa. Wszyst-
ko trzeba by³o zrobiæ w ograniczonym cza-
sie. Zosta³o nas dwóch: Roman ze Stalo-
wej Woli i ja. Pozostali pracowali na polu
na budowie. (...)

Dostawaliœmy paczki, najwiêcej z blo-
ku 4 Józef Bochenek. On mia³ wujka w Kê-
tach. Gdy dosta³ paczkê, dawa³ znaæ W³ad-
kowi Bochenkowi i mnie. Raz, to by³o w
po³owie listopada, przyszed³ inny wiêzieñ
po mnie, ale nie ten co zawsze. Powiedzia³,
¿e mnie Józef prosi, wiêc poszed³em na blok.
To by³a niedziela. Gdy przyszed³em, zoba-
czy³em Józka le¿¹cego na pryczy. Twarz mia³
przykryt¹ papierem z paczki. Kiedy podnio-
s³em papier, zobaczy³em, ¿e ca³¹ twarz mia³
we krwi i lekko charcza³ Wtedy widzia³em
go po raz ostami.

Do roboty by³o parê kilometrów. Ja nie
mog³em chodziæ, bola³y mnie nogi, mia³em
reumatyzm. Dwóch kolegów, Stefan z £odzi
i Tadek z Radomia, bra³o mnie pod pachy
prowadzi³o. Dawa³em im chleb i skórki z
chleba, które dostarcza³ mi ten Niemiec.

19 listopada szed³em z nocnej zmiany
prosto na rewir, bo coœ mi wpad³o do oka.
Pod œcian¹ le¿a³y trzy trupy, czwartego wy-
nosili. Pozna³em go, to by³ Józef Lisowski.
Gdy wychodzi³em z rewiru za jak¹œ godzi-
nê, pod œcian¹ by³o ju¿ szeœæ trupów. Na-
chyla³ siê nad nimi taki gruby wiêzieñ i prze-
bija³ ka¿demu serce. Na rewirze pod sal¹
by³ taki du¿y hol. Tam sk³adano trupy. Dwa
razy w tygodniu wje¿d¿a³o ty³em kryte auto
i na nie ³adowano trupy. Prawdopodobnie
niektórzy jeszcze ¿yli i dlatego przed za³a-
dunkiem przebijano im serca.

Od pocz¹tku grudnia do 5 stycznia le-
¿a³em na rewirze. Mia³em praw¹ d³oñ ca³¹
spuchniêt¹, nie mog³em pracowaæ. Gdy
rêkê zobaczy³ lekarz, spyta³, czemu tak póŸ-
no przyszed³em. A ja mu mówiê, ¿e nie chcia-
³em umrzeæ bez rêki. On na to, ¿e mi rêki nie
utnie, tylko za³o¿y dreny. Zapyta³, sk¹d je-
stem. Odpowiedzia³em, ¿e z Krakowa.
Uœmiechn¹³ siê i powiedzia³, ¿e zna

Wspomnienia obozowe Stefana Maliny

Józef Moskal i Stefan Malina
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Kraków, jest Wêgrem, ale medycynê stu-
diowa³ w Krakowie. Bardzo dobrze siê mn¹
zaopiekowa³. Uœpi³ mnie i za³o¿y³ dwa dre-
ny na praw¹ d³oñ. Pielêgniarz odprowadzi³
mnie na salê pooperacyjn¹ Prycze na tej
sali by³y trzypiêtrowe, na samym dole le-
¿a³o po dwóch chorych. Zbudzi³em siê nad
ranem. Chory, który le¿a³ ko³o mnie, ju¿ nie
¿y³. Wsta³em z pryczy i usiad³em pod
œcian¹. Przysz³o ku mnie dwóch wiêŸniów.
Kazali mi iœæ na pryczê, a ja im powiedzia-
³em, ¿e trzeba zmar³ego zabraæ. Wtedy oni
uderzyli mnie w brzuch i rzucili na pryczê.
Nie wiem, co siê ze mn¹ sta³o. Pielêgniarz
przyszed³ po mnie i zaprowadzi³ do leka-
rza. Lekarz spyta³, dlaczego tak d³ugo spa-
³em i czy jad³em œniadanie. Opowiedzia³em
mu, co siê wydarzy³o. Odpowiedzia³, ¿ebym
na to nie zwraca³ uwagi, bo zawsze wy-
nosz¹ zmar³ych i zjedz¹ za nich jedzenie.
Takich ludzi nazywaj¹ „hienami”; to byli
Polacy.

6 stycznia lekarz powiedzia³, ¿e mogê
iœæ do pracy, choæ rêkê mia³em jeszcze nie-
sprawn¹. Niedaleko by³y dwa stoiska –
montownia armat. Ten Niemiec, który kon-
trolowa³ moj¹ pracê, zaprowadzi³ mnie do
innego, który kierowa³ monta¿em armat.
Jedn¹ rêk¹ podawa³em narzêdzia i dokrê-
ca³em œruby.

21 stycznia (niedziela) wiedzieliœmy, ¿e
obóz bêdzie ewakuowany. W poniedzia³ek
wyprowadzili nas ze wszystkich bloków na
plac i powiedzieli nam, ¿e dzisiaj zostanie
ewakuowany obóz. Powiedzieli, ¿e kto nie
da rady iœæ, to ¿eby nie wychodzi³, bo nie
dojdzie. Mnie koledzy doradzili, ¿ebym nie
wychodzi³. Poszed³em na rewir. Po po³u-
dniu, kiedy wysz³a ostatnia grupa wiêŸ-
niów, ok. 40 wiêŸniów pod stra¿¹ kopa³o
wielki dó³. Myœleliœmy, ¿e to na nas. Do-
piero rano zobaczyliœmy, jak spod tego holu
pod rewirem wyci¹gali trupy i wrzucali do
do³u. Nad ranem wiedzieliœmy, ¿e front siê
zbli¿a³, bo s³ychaæ by³o strza³y. Na rewirze
zrobi³ siê ha³as, nie by³o ¿adnego nadzoru,
nikt nikogo nie s³ucha³. Wszyscy wiêŸnio-
wie, a by³o ich wielu bez r¹k i nóg, zaczêli
spadaæ z prycz. Jeden z wiêŸniów przyniós³
prawdziwy banda¿ i wodê utlenion¹, bo
mia³em rany na rêce, które siê po operacji
odnowi³y.

Na terenie obozu s³ychaæ by³o strza³y.
Przez okno zobaczy³em id¹cego profesora
Rabskiego. Uœmiechn¹³ siê do mnie. Nigdy
nie zapomnê tego, co mi wtedy powiedzia³,
¿e siê doczeka³em wolnoœci. Ja mu odpo-
wiedzia³em: „Panie profesorze, pan te¿ siê
doczeka³”. W tym momencie zza magazy-
nu wysz³o dwóch rosyjskich wiêŸniów i
dwóch ¿o³nierzy. Profesor obróci³ siê w ich
stronê i wtedy jeden z wiêŸniów wskaza³
na niego rêk¹. Pad³y strza³y z pepechy. Pro-
fesor pad³ nie¿ywy.

Na rewirze na drugiej pryczy ko³o mnie
le¿a³ 50-letni Rosjanin, który mieszka³ nie-
daleko ̄ ytomierza. Mia³ zmia¿d¿on¹ praw¹
nogê. Jako maszynista kolejowy by³ na prak-
tyce we Francji. Wówczas le¿a³o z nami
du¿o Rosjan. Oni stale siê z nim k³ócili.
Bardzo dobrze umia³ po polsku, dlatego za-
pyta³em go, dlaczego siê tak ci¹gle k³óc¹.
Odpowiedzia³, ¿e jego rodacy nie widzieli
nic poza ko³chozem. Nagle na rewir weszli
¿o³nierze sowieccy. Ko³choŸnicy pokazali
tego maszynistê. Wyprowadzili go na pole
i zastrzelili. Razem z nim zastrzelono wtedy
jeszcze piêciu profesorów i nauczycieli.
Ten, który banda¿owa³ mi rêkê (zawodowy
przedwojenny wojskowy z Katowic), na-
mawia³ nas, ¿ebyœmy wyszli z rewiru na
blok. Poszed³ do magazynu, przyniós³ do-
datkowe pasiaki i wyszliœmy z obozu: ten
wojskowy z Katowic, jego krewniak, Sta-
siak z Warszawy, Staszek z Ma³kini, W³a-
dek ze Sambora i ja.

Niemcy uciekaj¹c przed zbli¿aj¹cym siê
frontem pozostawiali wszystko w domach,
sklepach, gospodarstwach i dlatego mo-
gliœmy siê przebraæ w normalne ubrania.
Ruszyliœmy w drogê. Co kilka kilometrów
by³ punkt kontrolny. Wojsko nas tylko py-
ta³o, z jakiego obozu wracamy. W pierwsz¹
noc wolnoœci spaliœmy w jednym pokoju,
w innym ojciec z córka, którzy wracali z
robót z Niemiec. PóŸnym wieczorem we-
sz³o kilku rosyjskich ¿o³nierzy. By³o ich
mo¿e piêciu i wszyscy zgwa³cili tê biedn¹
dziewczynê. Wracaj¹ce kobiety gwa³cili i
zabierali im bi¿uteriê. Na drugi dzieñ tu¿
przed wieczorem powiedzieli nam na punk-
cie kontrolnym, ¿e dalej nie pójdziemy. Trze-
ba by³o gdzieœ przenocowaæ. Niedaleko
sta³a willa z drewna. W³adek z Sambora zna³
trochê po rusku i poprosi³ wojskowego,
¿ebyœmy siê tam przespali. Zgodzi³ siê. Na
dole pokoje by³y zamkniête, ale na piêtrze
wolne, z le¿ankami, materacami, ko³drami.
Rozebraliœmy siê do bielizny, by³o szkoda
ubrañ. Nad ranem obudzi³ nas czad, dym i
trzask ognia. Otworzyliœmy drzwi do kory-
tarza, a tu ca³a klatka schodowa sta³a w
ogniu. Wybiliœmy okno i zaczêliœmy ma-
chaæ rêkami i wo³aæ o pomoc. Niedaleko
by³a droga, któr¹ jecha³o wojsko na zachód.
Na szczêœcie us³yszeli i zobaczyli nas, pod-
jechali wozem technicznym z wysuwan¹
drabin¹. Zd¹¿yli wyci¹gn¹æ wojskowego z
Katowic, Stasiaka z Warszawy, W³adka ze
Sambora i mnie. W pokoju, w którym wy-
buch³ ogieñ, zosta³ Staszek z Ma³kini i krew-
niak wojskowego. Wojskowy z Katowic,
kiedy siê zorientowa³, ¿e nie ma krewniaka,
wpad³ w sza³ i musia³a go zabraæ sanitarka.
¯o³nierze zaprowadzili nas do drugiej willi.
Bardzo siê nami tam zaopiekowali, dali nam
ró¿ne lekarstwa. Na drugi dzieñ przynieœli
ca³¹ masê ubrañ i butów. Po dwóch dniach
we trójkê ruszyliœmy w dalsz¹ drogê.

Na kolejnym punkcie kontrolnym po-
zosta³ W³adek, poniewa¿ ¿o³nierze rosyj-
scy stwierdzili: „To nasz cz³owiek. Zosta-
niesz razem z nami”. Gdyœmy siê z nim
¿egnali, powiedzia³, ¿e siê nazywa Zabor-
ski (albo Borowski) Jarek. Z powrotem je-
cha³o du¿o pustych samochodów wojsko-
wych. Rosjanin zatrzyma³ jeden, który je-
cha³ w stronê Czêstochowy. Ze Stasiakiem
tam dojechaliœmy. Ko³o stacji przenocowa³
nas pewien cz³owiek, by³o mu na imiê Mar-
cin.

Na drugi dzieñ przyjecha³em poci¹giem
osobowo-towarowym do Krakowa. Kiedy
mnie zobaczy³ konduktor, bardzo mi po-
móg³. Poprosi³em go, by poszed³ na plac
Matejki, gdzie mieszkali moi znajomi. Oni
przewieŸli mnie zaraz do szpitala na ul.
Kopernika. Nie wierzy³em, ¿e prze¿yjê.
Wa¿y³em wtedy 39 kilogramów. Lekarze
powiedzieli, ¿e to cud, ¿e ¿yjê. Leczenie
trwa³o prawie ca³y rok.

I muszê na koniec dodaæ kilka gorzkich
s³ów. Na ul. Basztowej po wojnie mieœci³o
siê biuro by³ych wiêŸniów obozów kon-
centracyjnych. Tam spotka³em wiêŸnia,
tego, który przebija³ trupom serca, kiedy
wychodzi³em z obozowego rewiru. Pozna-
³em go i on siê tam wiêcej nie pokaza³.
Wszyscy funkcyjni w obozie byli upasieni
jak byki. Byli praw¹ rêk¹ Niemców do zabi-
jania wiêŸniów.  (...) Kiedy mnie zobaczyli,
nie wierzyli w³asnym oczom. Mówili: „My-
œleliœmy, ¿e nie wrócisz”. I to byli Polacy?

W Timmth Tajchen byli razem ze mn¹:
Józef Bernecki, Józef Latoñ, Stefan Moskal,
Józef Bochenek, W³adys³aw Bochenek,
Józef Lisowski. W Gross Rosen zostali: ks.
Marian Selwa, doktor ¯ychski, Tadeusz
Sala, Stanis³aw Repeæ, bracia Józef i Karol
Szatanowie. Prze¿y³o nas tylko czterech ze
Su³kowic: Micha³ Œmi³ek, W³adys³aw Bo-
chenek, Józef Moskal i ja, Stefan Malina.
¯yje nas jeszcze dwóch: Józef Moskal i ja.
Przy rejestracji w obozie dosta³em numer
8165, który figurowa³ przynajmniej na
trzech listach: przy pierwszej rejestracji, na-
stêpnie przy wyczytywaniu do zak³adów
Kruppa oraz tak¿e na rewirze w grudniu
1944 r. Zwracam siê do Was z wielk¹ proœb¹:
Mo¿e siê znajdzie teraz jakiœ dokument
mojego pobytu w obozie Gross Rosen i
Timmth Tajchen. W muzeum Gross Rosen
jest moje nazwisko, tylko pomylono nu-
mer: zamiast 8165 jest nr 8164, poniewa¿
Zbigniew Lisowski siê pomyli³, kiedy szu-
ka³ dowodu pobytu swojego ojca w obo-
zie.

Wspomnienia Stefana Maliny
spisa³ Stefan Bochenek.

Klamra, nr 10-11 z 2000 r.

Stefan Malina zmar³ w 2001 roku.
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ŒP. Czes³aw Zarzecki
Jestem Polakiem, a ostatnim wyrazem uczuæ moich Ojczyzna

Jan Matejko

To dla niej praca, umiejêtnoœci, obrona
granic, s³u¿ba dla niej.

¯aden naród nie ma takiej historii jak
naród polski. Ca³e dzieje narodu polskiego
to nieustanna walka z si³ami przewa¿aj¹cy-
mi i to nie tylko o swoje dobro, lecz o dobro
innych narodów. Tyle razy ginêli i znów po-
wstawali. Rodzili siê z krwi, z gruzów, ¿yli w
³unie po¿arów.

Œwiêtej pamiêci Czes³aw Zarzecki by³
cz¹stk¹ polskiego losu. Jak wiele milionów
Polaków dzieli³ los tu³acza i zes³añca. Po 17
wrzeœnia 1939 r. NKWD wywioz³a ca³¹ ro-
dzinê na Syberiê. Pan Czes³aw bardzo ciê¿-
ko pracowa³ przy wyrêbie i sp³awie drzew.
Przymiera³ g³odem. Na Syberii pozna³ smak
poni¿enia, pogardy i upodlenia, a to czêsto
rani³o bardziej ni¿ kamienie.

Ojciec œwiêtej pamiêci Czes³awa nie
wytrzyma³ trudów deportacji, zimna i g³o-
du na nieludzkiej ziemi. Zmar³ na Syberii i
tam zosta³ pochowany. Opiekê nad rodzin¹
musia³ przej¹æ Pan Czes³aw.

W 1942 roku jako ochotnik Czes³aw
Zarzecki zg³osi³ siê do Wojska Polskiego
organizuj¹cego siê w ZSRR. Z armi¹ gen.
Andersa przez Morze Kaspijskie wyjecha³
do Persji, Afryki, Kapsztadu, a potem do
Anglii. Rozpocz¹³ los ¿o³nierza tu³acza.
Zosta³ przydzielony do Polskiej Marynarki
Wojennej. P³ywa³ na Orkanie, Dragonie i
Conradzie. Zadaniem Orkana by³y patrole
na Morzu Pó³nocnym i na Atlantyku oraz
ochrona konwojów do Murmañska. Po tra-
gicznej œmierci gen. Sikorskiego  O.R.P. Or-
kan przewozi³ z Gibraltaru do Plynuthn jego
zw³oki. Podczas wykonywania zadania bo-
jowego ochrony transportu do Murmañ-
ska, którym p³ynê³o ok. 60 transportowców
z USA, O.R.P. Orkan trafiony zosta³ dwoma
torpedami. W ci¹gu piêciu minut okrêt znik³
w otch³aniach oceanu, a wraz z nim 190
cz³onków za³ogi. Pan Czes³aw wraz z czte-

rema innymi marynarzami wskoczy³ do roz-
szala³ego oceanu. Powierzchnia wody p³o-
nê³a ogniem. Wraz z kolegami, zmagaj¹c siê
z falami lodowatej wody, przez dwie godzi-
ny oczekiwali na cud. I cud siê zdarzy³.
Zostali uratowani przez angielski niszczy-
ciel Muskiter. Rozbitkowie byli ludzkimi
wrakami, u kresu si³. Ale ¿yli, nie tylko ist-
nieli.

Po urlopie, nastêpnym etapem wojen-
nej drogi Pana Czes³awa by³ trzymiesiêcz-
ny pobyt w Londynie. Teraz los zwi¹za³
bohatera z okrêtem Dragon, przekazanym
przez Admiralicjê Brytyjsk¹ w formie dzier-
¿awy. Marynarze byli dumni, ¿e wœród pan-
cerniaków, lotniskowców i kr¹¿owników
brytyjskich i amerykañskich walczy pierw-
szy w historii kr¹¿ownik polski.

O.R.P. Dragon wspólnie z innymi okrê-
tami wspiera³ desant, prowadz¹c ostrza³
umocnieñ niemieckich. Polski kr¹¿ownik
prowadzi³ ogieñ do celów l¹dowych i po-
wietrznych. By³ to wymierny wk³ad w utwo-
rzeniu drugiego frontu w Europie.

W drugiej po³owie lutego 1944 roku
O.R.P. Dragon wzi¹³ udzia³ w akcji os³ony
konwojów murmañskich. Pomimo wzmoc-
nionej wachty i ca³odobowego alarmu bo-
jowego w O.R.P. Dragon 8 lipca 1944 roku
uderzy³a torpeda. Zginê³o 38 marynarzy, a
Dragon zakoñczy³ swój ¿ywot.

Pan Czes³aw p³ywa³ jeszcze na okrêcie
Conrad, którego zadaniem by³o patrolowa-
nie zachodniej czêœci Morza Pó³nocnego.

Dobry los sprawi³, ¿e Pan Czes³aw w
1947 roku wróci³ do kraju i do rodziny, któ-
ra te¿ przyjecha³a z Syberii. Bob Dylan po-
wiedzia³ kiedyœ, ¿e nawet jeœli niebo zmê-
czy³o siê b³êkitem, nie gaœ nigdy œwiat³a
nadziei. I tej nadziei rodzina Zarzeckich ni-
gdy nie traci³a. Teraz w Polsce uk³ada³a
swoje rozsypane ¿ycie i budowa³a równo-
wagê psychiczn¹.

Ostatnim „portem”, do którego zawin¹³
marynarz – bohater by³y Nowielice i praca
w Stadninie Koni. Klub JeŸdziecki przy tej
stadninie nosi nazwê dumnego okrêtu
O.R.P. Dragon.

Pan Czes³aw Zarzecki mimo ciê¿kich
zawirowañ losu, tu³aczki, poniewierki, po-
gardy, mimo cierpieñ i wielkiej niepewno-
œci jutra budowa³ przysz³oœæ, walczy³ z wro-
giem, bo wierzy³, ¿e dni kiedyœ odzyskaj¹
barwy. Kocha³ Swoj¹ Ojczyznê i dla Niej
¿y³. Kardyna³ Stefan Wyszyñski powiedzia³
kiedyœ, ¿e Polaków zdobywa siê nie groŸb¹,
tylko sercem. A Pan Czes³aw mia³ wielkie,
kochaj¹ce serce.

Niech dobry Bóg ma Ciebie w swojej
opiece! ̄ egnamy Ciebie, bohaterze!

By³eœ, nie jesteœ... lecz zawsze bêdziesz!

Ludwika Toporowska
Przedruk z:

 „New Gmina Trzebiatowska”, nr 6/2008

Mój ojciec Czes³aw mia³ naprawdê wiel-
kie, kochaj¹ce serce. Pomimo podesz³ego
wieku opiekowa³ siê ob³o¿nie chor¹ ¿ona.
Po jej œmierci w lutym br. przyjecha³ do Su³-
kowic. Niestety, po 2 miesi¹cach odszed³
na „wieczn¹ wachtê” i spocz¹³ na cmenta-
rzu w Su³kowicach obok ¿ony, z któr¹ prze-
¿y³ 55 lat.

Janusz Zarzecki

Sk³adam podziêkowania Panu Doktoro-
wi Januszowi Zarzeckiemu za udostêpnie-
nie informacji o swoim ojcu œp. Czes³awie
Zarzeckim oraz za wypo¿yczenie fotografii.

Serdecznie dziêkujê równie¿ Panu Sta-
nis³awowi Sitarskiemu, Redaktorowi Na-
czelnemu gazety ,,New Gmina Trzebiatow-
ska” oraz Autorce – Pani Ludwice Topo-
rowskiej za wyra¿enie zgody na przedruk
artyku³u do KLAMRY.

Rozalia Oliwa
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Roman Œwiat³oñ urodzi³ siê w roku 1926
w Su³kowicach. Wraz ze swym rodzeñ-
stwem: Ludwik¹, Józefem, Mari¹, Stefani¹
i W³adys³awem od najm³odszych lat po-
maga³ rodzicom – Antoniemu i Julii w pra-
cy na roli. Pos³ano go tak¿e na s³u¿bê do
gospodarstwa Micha³a Sroki. Maj¹c zale-
dwie 13 lat Roman zacz¹³ pracowaæ w MPCh
(Ma³opolski Przemys³ Cha³upniczy) w Su³-
kowicach, czyli w dzisiejszej „KuŸni”.

Strajk w fabryce

Najpierw pracowa³em w fabryce jako
pomocnik, powszechnie nazywany „przy-
nieœ, zanieœ, pozamiataj”. Potem ju¿ przy
produkcji. By³o jeszcze kilku m³odocianych
robotników, np. Adam Piechota i Stefan
Nêdza z Rudnika. Robiliœmy na jedn¹ zmia-
nê. Kiedy przepracowa³o siê jeden tydzieñ,
nie dawali wyp³aty, dopiero po drugim ty-
godniu zap³acili za ten pierwszy. W po³o-
wie roku by³o jeszcze gorzej, bo zalegali
nam z wyp³at¹ prawie za 7 tygodni.

Starsi ode mnie o 10-15 lat pracownicy
fizyczni Ignacy Siedleczka, Stanis³aw Ma-
tulski, Adolf Galus i Julian Galus powie-
dzieli:

- Robimy strajk.
Siedliœmy niedaleko fabryki i s³yszymy,

¿e maszynista Mól z Biertowic w³¹czy³ ma-
szynê parow¹. Przyszed³ ku nam kierow-
nik Skrzypek i mówi:

- Czemu nie idziecie do roboty?
Siedleczka odpowiedzia³:
- Kierowniku, tyle tygodni zaleg³ych z

wyp³at¹, dopominamy siê o wyp³atê.
Skrzypek da³ znaæ na posterunek poli-

cji komendantowi Bryksemu.
Natychmiast przyszed³ i us³ysza³:
- Jak dostaniemy wyp³atê lub j¹ obie-

caj¹, to pójdziemy do roboty.
- IdŸcie do roboty. Bêdziemy siê sta-

raæ, abyœcie dostali pieni¹dze. Wojna na
karku – t³umaczy³ Bryksy.

Wróciliœmy do pracy, bo kierownik te¿
obieca³, ¿e bêdzie siê stara³ o jak najszyb-
sze wyp³acenie nam pieniêdzy. Trzeba do-
daæ, ¿e przed wojn¹ fabryka produkowa³a
tak¿e bardzo du¿o muœtunków (rodzaj wê-
dzid³a dla koni u³anów) i strzemion. Na
strzemionach z jednej strony wybito napis
„MPCh” a na drugiej stronie „1939 rok”.
Kolega trzyma³ odkuwkê, a ja m³otkiem
wbija³em napis.

1939 - 1941

Kiedy wybuch³a wojna, mieliœmy tylko
niezap³acone trzy tygodniówki. We wrze-
œniu 1939 zak³ad zaprzesta³ produkcji. Wte-

dy wyp³acono nas wyrobami, np. ³opatami,
kilofami, siekierami, m³otkami itp. Nawet
wêgiel i koks robotnicy brali.

W koñcu roku 1939 fabryka ruszy³a z
produkcj¹. Przez dwa lata pracowa³em jako
pomocnik maszynisty Móla, najpierw na
jedn¹, potem na dwie zmiany. Na drugiej
zmianie pracowa³ Stefan Nêdza z Francisz-
kiem Francuziakiem. Bardzo ma³o zarabia-
³em, a mia³em na utrzymaniu ojca, matkê,
dwie siostry i brata. Chcia³em wiêc siê zwol-
niæ, ale nie pozwolili. Poszed³em do Urzêdu
Pracy w Myœlenicach. Dali mi pismo, na
podstawie którego fabryka mnie zwolni³a.
Rozpocz¹³em pracê w cha³upnictwie.

Partyzanci

Zdarzy³o siê to chyba w roku 1942.
Wieczorem szed³em od Moskala („Amery-
kona”) do swego domu. Nagle zatrzyma³
mnie jakiœ nieznajomy z broni¹, czyli by³
partyzantem. Ko³o Gatlikowego p³otu zo-
baczy³em ich wiêcej. Dowódca dopytywa³
siê mnie, czy w szkole s¹ Niemcy i która
dziewczyna siê z nimi puszcza. Odpowie-
dzia³em:

- W szkole s¹ Niemcy. O dziewczynach
nie wiem.

Sk³ama³em o tych dziewczynach, bo
zna³em takie dwie, które siê puszcza³y. Nie
chcia³em, aby te su³kowianki mia³y ogolo-
ne g³owy, bo tak w s¹siedniej miejscowo-
œci partyzanci zrobili kobietom zadaj¹cym
siê z Niemcami. Partyzanci poszli do szko-
³y. Us³ysza³em kilka strza³ów. Z jakiej orga-
nizacji byli ci partyzanci, nie wiem.

Dodam, ¿e partyzanci z Goœcibi nama-
wiali mnie, abym do nich wst¹pi³. Moja
mama mi nie pozwoli³a, bo przecie¿ utrzy-
mywa³em ca³¹ rodzinê. Mamy trzeba by³o
s³uchaæ.

Pacyfikacja

W przeddzieñ pacyfikacji, czyli 23 lip-
ca 1943 roku du¿o Niemców przyjecha³o
do Izdebnika i Biertowic. Przed trzeci¹ go-
dzin¹ w nocy 24 lipca zaczêli obstawiaæ
Su³kowice z wszystkich stron. My ju¿ od
drugiej pracowaliœmy w kuŸni. Ledwo siê
rozwidnia³o. Us³yszeliœmy jakiœ odg³os,
wiêc wyszliœmy przed kuŸniê. Zobaczyli-
œmy id¹cych gêsiego Niemców. Co kilka-
naœcie metrów jeden zostawa³ na pozycji.
W ten sposób w jedn¹ godzinê obstawili
ca³e Su³kowice. Do kuŸni wszed³ Niemiec z
broni¹ gotow¹ do strza³u, popatrzy³, co
robimy i wyszed³ po drabince na strych.
Po tej rewizji poszed³.

Ko³o siódmej Niemcy zaczêli wyprowa-
dzaæ ludzi na bydlêcy rynek. Oddzielili ko-

biety i dzieci od mê¿czyzn. Kazano nam le-
¿eæ twarz¹ do ziemi, nie wolno by³o siê ru-
szyæ. Pamiêtam, ¿e Staszka od Ho³uja strasz-
nie bili, przestali dopiero wtedy, gdy im wy-
t³umaczono, ¿e Staszek jest niepe³nospraw-
ny umys³owo. Le¿eliœmy a¿ do popo³udnia.
Wszystkich nas sprawdzali, jak siê nazy-
wamy. Tych, których mieli na „czarnej liœcie”,
wziêli do plebañskich stodó³. Tam ich zaka-
towali. S³ysza³em strza³y. Przesz³o 60 ludzi
wywieŸli do obozu w P³aszowie.

„Bijac”, cha³upnicy

Ze szwagrem Józefem Ziêb¹ jako maj-
strem robi³em za „bijaca” w kuŸni Francisz-
ka Garbienia. A¿ 8 lat u niego robiliœmy. Na
koniec pok³óci³em siê ze szwagrem i ju¿ do
kuŸni Garbienia nie poszed³em. Wraz ze Sta-
nis³awem Garbieniem i Józefem Biel¹ zaczê-
liœmy pracowaæ jako cha³upnicy.

Pewnego dnia Micha³ Kuchta powie-
dzia³:

- Was tu trzech pracuje, a ja sam, bo
mojego pomocnika Stefana Œwiat³onia
wziêli do wojska ChodŸ do mnie, Romek.

I tak u z Kucht¹ przepracowa³em w cha-
³upnictwie kolejne 8 lat. Potem przez 20 lat
do roku 1977 by³em zatrudniony w „KuŸni”.

Na emeryturze

Z ¿on¹ Mari¹ dochowaliœmy siê dwóch
synów – Tadka i Zdziœka oraz córki Zosi.
Moja ¿ona ju¿ niestety dawno zmar³a.

Lata ciê¿kiej pracy zrobi³y swoje, zapa-
d³em na zdrowiu. Po pobycie w szpitalu
dosta³em rentê inwalidzk¹. Nie chcia³em iœæ
na rentê, nie godzi³em siê na operacjê rêki.
Jednak siê nie da³o.

Ju¿ przesz³o 32 lata jestem na rencie (od
60 roku ¿ycia – na emeryturze). Zosia wysz³a
za m¹¿ za Zdziœka Srokê. Mieszkam u córki i
ziêcia, którzy bardzo siê mn¹ opiekuj¹.

Wspomnienia Romana Œwiat³onia
spisa³ Stefan Bochenek

Pracowite ¿ycie
su³kowickiego kowala
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Gimnazjalista

„Sweeney Todd” to broadwayowski musi-
cal przeniesiony na ekran przez mistrza tragi-
komedii Tima Burtona. Akcja filmu toczy siê w
XIX-wiecznym Londynie. Opowiada historiê
Beniamina Barkera póŸniejszego Sweeney Tod-
da (Johnny Depp), m³odego, zdolnego golibro-
dy, który ma cudown¹ córkê i ¿onê. Tej sielanki
zazdroœci mu sêdzia Turpin (Alan Rockman)
Chc¹c pozbyæ siê konkurenta, sêdzia fabryku-
je dowody, na podstawie których Barker zo-
staje skazany na deportacjê. Z³oczyñca wraz
ze swoim podw³adnym uknu³ pod³y plan –
podczas nieobecnoœci Barkera wykorzysta³ jego
¿onê i porwa³ córkê. Po piêtnastu latach wróci³
do Londynu, by odzyskaæ utracon¹ rodzinê i
zemœciæ siê na Trupinie.

Historia abstrakcyjna, ale bardzo wstrz¹-
saj¹ca. Podaje siê, ¿e niektóre fakty z tego utwo-
ru s¹ prawdziwe, np. postaæ Sweeney’a Tod-
da, który ¿y³ w podobnym okresie historycz-
nym.

Jest to film godny uwagi, zwa¿ywszy na
muzykê, kostiumy i ciekaw¹ fabu³ê. Kiedy siê
go ogl¹da, wyraŸnie czuje siê, ¿e re¿yser mia³
bardzo wyrazist¹ wizjê, co do niego. Rezulta-
tem tego s¹ znakomite, bardzo odwa¿ne zdjê-
cia XIX-wiecznego Londynu: gotyckie, ponu-
re, mroczne i okrutne.

,,Sweeney Todd’’ to opowieœæ o psycho-
pacie, który mia³ wszystko, a przez jednego
cz³owieka upad³ na samo dno. Widaæ w nim,
jak jedna osoba mo¿e zniszczyæ nasze pouk³a-
dane ¿ycie. Ten film do samego koñca utrzy-
muje nas w napiêciu. Dorzucaj¹c ³adne kostiu-
my, œwietne piosenki i niesamowity, przera¿a-
j¹cy Londyn, zosta³o stworzone niez³e wido-
wisko dla ludzi, którzy potrafi¹ dojrzeæ zna-
czenie tego filmu.

Polecam ten film wszystkim fanom dzie³
Burtona i aktorów takich, jak Johnny Depp,
Alan Rockman, Helena Bonham Carter, Timo-
thy Spall. Gor¹co polecam.

Anka Krzykawska II a

¯ycie jest darem

¯ycie jest darem
Bywa koszmarem
Czasem przygod¹
Zmienna pogod¹

¯ycie jest darem
Kiedy z zapa³em
Daje ci z rana
Radoœæ pisania

¯ycie jest darem
Boskim zwyczajem
Wszystkim dawania
I odbierania

¯ycie jest darem
Cnym obyczajem
Lecz utracone
Bywa zhañbione

¯ycie jest darem
Na w³asn¹ chwa³ê
Bo tylko jedno
Na ca³¹ wiecznoœæ…

                Bernadetta Jasuba III f

Min¹³ listopad. Czas zadumy nad ¿yciem, przemijaniem œmierci¹. W takich chwilach,
kiedy zmieniaj¹ce siê pory roku uœwiadamiaj¹ nam istotn¹ prawdê, ¿e nic ju¿ nie bêdzie takie
jak kiedyœ, my mamy dla Was dobre informacje – gimnazjum ¿yje nadal i ani myœli przemijaæ.
Czy wszystko bowiem w ¿yciu musimy traktowaæ dos³ownie? Czasami przymru¿enie oka
jest niezbêdne. Nie dajmy siê zwariowaæ!

                                                                                                                  Redakcja

Opieka pedagogiczna
Jan Walas

Powiatowe Zawody
Zespo³ów Tanecznych

Dnia 7 listopada w Myœlenicach odby³y
siê powiatowe zawody zespo³ów tanecznych.
Dziewczêta z naszej szko³y prowadzone przez
p. Joannê Ka¿nica zdoby³y pi¹te miejsce. To
bardzo dobry wynik zwa¿ywszy na fakt, i¿ ta
grupa powsta³a bardzo niedawno.

Gratulujemy.

W dniu 3 listopada w Gimnazjum im.
Stefana Kard. Wyszyñskiego odby³ siê
szkolny konkurs historyczny na temat „11
listopad 1918 – Niepodleg³oœæ Polski ocze-
kiwana i wywalczona”.

Laureatami konkursu zostali nastêpu-
j¹cy uczniowie: Tomasz Pyrtek II d, Kamil
Kozio³ek II d, Konrad Jêdrzejowski I c,
Adam Pyrtek I d, Micha³ Hudaszek II g,
Bernadetta Jasuba III f.

Inf. Samorz¹d Szkolny

Do poderwania fajnej dziewczyny niezbêd-
nych jest wiele rzeczy.

Zacznij od umycia w³osów. Tak, jest to ko-
nieczne. Po tak d³ugim nie u¿ywaniu takiego
specyfiku jak szampon postaraj siê unikn¹æ
pomy³ki. W nastêpnej kolejnoœci zadbaj o zêby.
Uwaga! Ta du¿a czarna szczotka w szafce z
butami to szczotka do butów! B¹dŸ czujny,
pozory myl¹!. Znalaz³eœ w³aœciw¹ szczotkê?
To dobrze. WeŸ j¹ do rêki. Zacznij szorowaæ.
Kiedy ju¿ odniesiesz sukces na tym polu, weŸ
prysznic (z tym nie powinno byæ k³opotów).
WyjdŸ z ³azienki. Skieruj siê do swojego poko-
ju. Ubierz siê przyzwoicie.

WyjdŸ z domu i zdejmij ten dziecinny kra-
wacik w kropki, który przed wyjœciem zawi¹-
za³a ci pod szyj¹ mama. Nie, naprawdê ci nie
pasuje. IdŸ do ogródka i wykop te czerwone
ró¿e, które babcia kiedyœ posadzi³a. Na pewno
siê nie obrazi. W koñcu nie codziennie jej wnu-
sio idzie poderwaæ dziewczynê.

Teraz mo¿esz udaæ siê do dziewczyny
(przedtem odpowiedz sobie na pytanie, czy
wiesz, gdzie mieszka). Dotar³eœ. Zadzwoñ do
drzwi. Piesek, który ujada za drzwiami, wcale
ciê nie przera¿a. Ktoœ nadchodzi. Powstrzy-
maj siê jeszcze chwilê od czu³ego uœciskania tej
osoby… nie powstrzyma³eœ siê, szkoda… No
ju¿, starczy, wypuœæ z objêæ jej babciê! WejdŸ.
Ona wychodzi z pokoju. Jak zawsze wygl¹da
cudownie, chocia¿ tej maseczki na twarzy i
wa³ków we w³osach mog³aby nie mieæ. Teraz
zapewne poprosi ciê, ¿ebyœ poczeka³, a¿ ona
siê przygotuje. Czekaj, zajmie jej to najwy¿ej
minutkê.

Kiedy ju¿ wróci po dwóch godzinach, za-
cznij rozmowê. Powiedz jej jakiœ komplement.
Nie komplementuj jej maseczki!!! Skomplemen-
towa³eœ? Trudno…Powiedz, ¿e pasuje jej do
oczu. Nie pytaj, czy mo¿esz zjeœæ te dwa pla-
sterki ogórka, które le¿¹ na talerzyku. Nak³ada
siê je na oczy podczas maseczki. Zrobi³a ci nimi
smaka? Jak ju¿ od niej wyjdziesz, pójdziesz
sobie na kebab. Jeœli w tym momencie nie zo-
sta³eœ wyrzucony na dwór, mo¿esz byæ z sie-
bie dumny. Nastêpnie postaraj siê j¹ poca³o-
waæ. Jeœli nie czujesz na policzku nic piek¹cego
na przyk³ad po uderzeniu rêk¹, mo¿esz po-
wtórzyæ tê czynnoœæ. Znaczy to, ¿e dziew-
czyna zosta³a poderwana.

Jeœli dosta³eœ kosza, zastosuj siê do instruk-
cji ponownie (lepiej wzi¹æ pod uwagê inn¹
dziewczynê). Nie warto jednak szukaæ zbyt
daleko – babci twojej (by³ej) wybranki z pew-
noœci¹ podoba³ siê uœcisk, na pewno bêdzie
chêtna do zawarcia znajomoœci! Do dzie³a!

Anka Krzykawska II a

,,Sweeney Todd’’

Podryw
niekontrolowany

Wyniki konkursu
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Po raz trzeci strzelnica Zespo³u Szkó³
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych sta³a siê
miejscem rywalizacji o Puchar Zasadniczej
Szko³y Zawodowej im. Wojska Polskiego w
Su³kowicach.

To cenne trofeum próbowali ustrzeliæ
przedstawiciele trzech dru¿yn reprezentuj¹-
cych okoliczne firmy (SPLIT, WIKA, EVAND-
ACTIV) oraz trzy dru¿yny zwi¹zane z ZSZiO
w Su³kowicach (Rada Rodziców, Warsztaty
szkolne i dru¿yna ZSZiO). Poza turniejem dru-
¿ynowym mo¿na by³o sprawdziæ swoje umie-
jêtnoœci strzeleckie w Turnieju Indywidualnym
o Puchar Burmistrza Su³kowic oraz Strzeleck¹
Niespodziankê, w którym wystartowa³o 23
uczestników. Zmagania strzeleckie odby³y siê
10 listopada 2008r. i by³y integraln¹ czêœci¹
obchodów Œwiêta Patrona ZSZ w Su³kowicach
czyli Wojska Polskiego.

Dru¿yna reprezentuj¹ca nauczycieli ZSZiO
w Su³kowicach swoimi celnymi strza³ami obro-
ni³a wywalczony rok temu Puchar Zasadniczej
Szko³y Zawodowej im. Wojska Polskiego. Tymi
walecznymi reprezentantami byli p. dyr. Alek-
sandra Korpal, p. S³awomir Rylewicz oraz p.
Aleksander Sudo³. W turnieju indywidualnym
Puchar Burmistrza Su³kowic wywalczy³ p. S³a-
womir Rylewicz, natomiast Strzeleckie Niespo-
dzianki ustrzelili: p. Stanis³aw Moskal – Wiel-
kiego Motyla, p. Grzegorz Biela – Œredniego
Motyla i p. S³awomir Wójcik – Ma³ego Motyla.

Wszystkie trofea zosta³y wrêczone przez
Burmistrza Su³kowic p. Piotra Pu³kê oraz Dy-
rektor ZSZiO p. Aleksandrê Korpal podczas
spotkania towarzyskiego w Galerii Internat.
Uroku ca³emu spotkaniu dodawa³a pasuj¹ca
nieco tematyk¹ aktualna wystawa przedstawia-
j¹ca karty z kroniki Szczepu Leœnego ZHP W
Su³kowicach. W ten w³aœnie sposób zakoñczy-
³y siê rozpoczête 16 paŸdziernika tegoroczne
obchody Œwiêta Szko³y, na które sk³ada³y siê
uroczystoœci i imprezy zwi¹zane z pamiêci¹ o
Patronach szkó³ nale¿¹cych do ZSZiO w Su³-
kowicach: œw. Janie Kantym, Karolu Wojtyle i
Wojsku Polskim.

Katarzyna Makuch

10 listopada br. odby³ siê ju¿ II bieg na
orientacjê „Sprawni jak ¿o³nierze” zorga-
nizowany z okazji obchodów Patrona Za-
sadniczej Szko³y Zawodowej im. Wojska
Polskiego.

Organizatorami byli nauczyciele wychowa-
nia fizycznego, przysposobienia obronnego,
wychowawcy klas zawodowych oraz lider ZSZ
Andrzej Pu³ka.

Zawody zaczê³y siê od zebrania 5-osobo-
wych dru¿yn klasowych na strzelnicy szkol-
nej w warsztatach przy ulicy 1 Maja 66. Ka¿-
da dru¿yna oddawa³a po piêæ strza³ów do tar-
czy, a nastêpnie wyrusza³a na trasê biegu tere-
nowego zabieraj¹c mapê terenu, na której by³y
oznakowane punkty kontrolne. Trzeba by³o je
odnaleŸæ, by wykonaæ nastêpuj¹ce zadania:
skok w dal, rzut k³od¹ drewna na odleg³oœæ,
udzielenie odpowiedzi na pytania o Wojsku
Polskim, rzut do celu oraz rzut granatem. Ostat-
ni punkt kontrolny znajdowa³ siê na dziedziñ-
cu szko³y, na którym dru¿yny wbija³y gwóŸdŸ
do pnia. Punktowany by³ te¿ czas przebycia
trasy. W miêdzyczasie przy ognisku na dzie-
dziñcu odbywa³ siê konkurs piosenki ¿o³nier-
skiej, który równie¿ liczy³ siê we wspó³zawod-
nictwie.

Obchody uœwietni³ swoja obecnoœci¹ za-
wodowy ¿o³nierz kapral Tomasz Leœniak, ab-
solwent naszej szko³y stacjonuj¹cy obecnie w
Bielsku Bia³ej. Uroczyste zakoñczenie œwiêta
poprzedzi³a serwowana grochówka.

W biegu uczestniczy³o 17 dru¿yn (85
uczniów) i 10 goœci z Portugalii, którzy byli
do³¹czeni do poszczególnych zespo³ów. Ob-
chody œwiêta szko³y by³y bardzo udane. Pu-
char Lidera ZSZ wywalczy³a dru¿yna klasy III
LO.

Lider ZSZ i uczniowie dziêkuj¹ sponso-
rom: firmie Evandactiv (szko³a p³ywania) za
ufundowanie medali za trzy pierwsze miejsca,
firmie Auto-Alfa za upominki, pizzerii Pana
Wies³awa Flejtucha za talony na pizzê oraz Ra-
dzie Rodziców za ufundowanie grochówki i
bu³eczek.

Lider ZSZ Andrzej Pu³ka

Goœcie z Portugalii
Od 20 paŸdziernika do 14 listopada go-

œciliœmy uczniów z miejscowoœci Trofa
w Portugalii.

M³odzie¿ przyjecha³ do Su³kowic w ramach
wymiany programu naukowego Leonardo da
Vinci, a g³ównym celem ich wizyty by³o zapo-
znanie siê z technologiami stosowanymi w me-
talurgii.

Program pobytu obcokrajowców by³ bar-
dzo napiêty. Gospodarze starali siê pokazaæ
Portugalczykom jak najwiêcej ciekawych
miejsc. M³odzie¿ oprócz wizyt w miejscowych
zak³adach produkcyjnych i zajêæ na warszta-
tach szkolnych zwiedzi³a miêdzy innymi Kra-
ków, Kopalniê Soli w Wieliczce, Kalwariê Ze-
brzydowsk¹ czy Wadowice. W wyjazdach to-
warzyszyli im uczniowie ZSZiO, którzy sta-
rali siê przybli¿yæ Portugalczykom kulturê
i obyczaje naszego kraju. Wspólna rozmowa
by³a równie¿ okazj¹ do szlifowania umiejêtno-
œci lingwistycznych.

Anna Bochenek

13.11.2008 r. w Zespole Szkó³ w Dobczy-
cach odby³y siê dru¿ynowe zawody szkó³ po-
nadgimnazjalnych powiatu myœlenickiego
w tenisie sto³owym w kategorii dziewcz¹t i
ch³opców.

W kategorii dziewcz¹t startowa³o siedem
zespo³ów. Uczennice Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych i Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowicach:
Barbara Dró¿d¿ i Magdalena Dró¿d¿ zajê³y
bardzo dobre II miejsce.

W kategorii ch³opców startowa³o osiem
dru¿yn. Uczniowie naszej szko³y: Piotr Œwia-
t³oñ i Sebastian Œwiat³oñ okazali siê bez-
konkurencyjni, zajmuj¹c I miejsce.

Obydwa zespo³y awansowa³y do zawo-
dów rejonowych, które odbêd¹ siê w styczniu
w Nowym Targu. Gratulujemy i ¿yczymy dal-
szych sukcesów!

Maria Karaœ

TURNIEJ STRZELECKI
II BIEG NA ORIENTACJÊ
„SPRAWNI JAK ̄ O£NIERZE”

Dobra passa naszych
uczniów w tenisie sto³owym

Nasza szko³a od listopada posiada nowy
adres internetowy:

 www.zszio-sulkowice.pl

Jolanta Garbieñ, Anna Bartosz,
Justyna Kozik, Diana Stopka,
Magdalena Joñczyk, Dominika Sawska
(uczennice I LO)
Opiekun: Anna Bochenek

Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólno-
kszta³c¹cych
32-440 Su³kowice, ul. Szkolna 34
tel. (0-12) 273-20-08
e-mail: zszilo@wp.pl

Redakcja:
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Pierwsz¹ ksi¹¿k¹ wart¹ przeczytania jest
„Oskar i pani Ró¿a” Erica Emmanuela Schmit-
ta. Opowiada ona historiê nieuleczalnie chore-
go ch³opca.

Oskar przebywa w szpitalu, poniewa¿
zdiagnozowano u niego bia³aczkê. Mimo ¿e
lekarze zrobili, co mogli, leczenie nie przynio-
s³o ¿adnych rezultatów. Oskarowi pozosta³o
kilka dni ¿ycia. Nikt nie ma odwagi rozmawiaæ
z nim o zbli¿aj¹cej siê œmierci, sytuacja prze-
rasta rodziców, milcz¹ lekarze. Jedyn¹ osob¹,
która potrafi zmierzyæ siê z problemem, jest
doœwiadczona wolontariuszka pani Ró¿a. To
ona spêdza z nim wiêkszoœæ czasu, rozmawia
z nim o œmierci. Zachêca Oscara do pisania
listów do Pana Boga i zamieszczania w nich
jednej proœby ka¿dego dnia. Ksi¹¿ka ta stano-
wi zapis tej korespondencji.

Listy Oscara s¹ bardzo wzruszaj¹ce. Opo-
wiadaj¹ o dorastaniu, radoœciach i problemach
ka¿dego etapu ¿ycia. „Oskar i pani Ró¿a” to
ksi¹¿ka o tym, jak stawiæ czo³o cierpieniu, odna-
leŸæ wiarê i nie poddaæ siê w momencie tragedii.

Nastêpna pozycj¹, któr¹ chcia³abym po-
leciæ, jest „Bia³a Masajka” Corinne Hofman.
Ksi¹¿ka jest zapisem czterech lat spêdzonych
w Afryce. To historia kobiety, która dla mi³o-
œci poœwiêci³a bardzo du¿o. Szaleñczo zako-
chana w masajskim tancerzu, rezygnuje z wy-
godnego i ustabilizowanego ¿ycia w Szwajca-
rii i zamieszkuje wœród plemienia, które bia³a
kobietê traktuje z wielk¹ rezerw¹. Determina-
cja i mi³oœæ dodaj¹ jej si³ w codziennym ¿yciu.
Corinne udaje siê osi¹gn¹æ to, czego pragnê³a.
Zak³ada rodzinê i staje siê w³aœcicielk¹ dobrze
prosperuj¹cego sklepu. Czy jednak ta sielanka
potrwa d³ugo?

Ma³gorzata Dzidek

Miejska Biblioteka Publiczna
w Su³kowicach polecaWarto przeczytaæ!

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Su³kowicach zosta³ uruchomiony katalog
internetowy, obejmuj¹cy ca³oœæ zbiorów
biblioteki.

U¿ytkownicy Internetu mog¹ zapoznaæ
siê z posiadanym przez bibliotekê ksiêgo-
zbiorem. Obecnie wchodz¹c na stronê
Oœrodka Kultury w Su³kowicach, klikaj¹c
w link katalog biblioteki (wersja online),
mo¿na przegl¹daæ zbiory naszej biblioteki.
Zbiory mo¿na przeszukiwaæ wed³ug auto-
rów, tytu³ów poszczególnych pozycji lub
serii, hase³ przedmiotowych. Umo¿liwia to
wyodrêbnienie wszystkich pozycji na dany
temat. W przysz³oœci planowane jest skom-
puteryzowanie filii biblioteki w Rudniku i
Harbutowiach.

Miejska Biblioteka Publiczna umo¿liwia
tak¿e osobom chorym wypo¿yczanie ksi¹-
¿ek, które zostan¹ wczeœniej telefonicznie
zamówione w bibliotece. Zamówione ksi¹¿-
ki zostan¹ dostarczone do domu przez wo-
lontariuszy Oœrodka Kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna w Su³ko-
wicach zaprasza w dniach:

 wtorek 9-16
œroda 13-20
czwartek 9-16
 pi¹tek 13-20
sobota 9-14

Ma³gorzata Dzidek

Katalog w Internecie
Burmistrz Gminy Su³kowice og³asza

ustny przetarg ograniczony na wynajem
lokalu znajduj¹cego siê na II piêtrze budyn-
ku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Su³-
kowicach przy ul. Szkolnej 9 na dzia³ce
nr.140/1, o powierzchni 20,40 m. kw. Prze-
targ odbêdzie siê w dniu 02.01.2009r. o
godz.10-tej w budynku Urzêdu Miejskie-
go w Su³kowicach, Rynek 1.

Warunki przetargu
- Lokal znajduj¹cy siê na II piêtrze budyn-
ku przeznaczony ma byæ na prowadzenie
us³ug medycznych.
- Cena wywo³awcza za 1 m. kw. lokalu wy-
nosi 17,6 z³ + 22% VAT. £¹cznie 21,47 z³.
- Op³atê miesiêczn¹ za najem lokalu stano-
wi cena ustalona w drodze przetargu.
- Wadium na udzia³ w przetargu wynosi 70
z³ i nale¿y je wp³aciæ do dnia 29.12.2008r. w
Banku Spó³dzielczym Rzemios³a Kraków
oddz. Su³kowice nr 75 8589 0006 0170 0000
0068 0016 (kwota 70 z³ w tym dniu powinna
znajdowaæ siê ju¿ na powy¿szym koncie).
- Wadium zwraca siê w terminie do 3 dni od
dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu.
- Wadium wp³acone przez osobê, która
wygra przetarg, zaliczone zostanie na po-
czet op³at z tytu³u najmu lokalu, a w przy-
padku uchylenia siê przez tê osobê od za-
warcia umowy wadium przepada na rzecz
wynajmuj¹cego.
Organizatorowi przetargu przys³uguje pra-
wo odwo³ania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ te-
lefonicznie pod numerem /012/ 273-20-75
lub 272-14-22.

Su³kowice, dn. 01.12.2008r.

PRZETARG

Nr dzia³ki: 9/14
Powierzchnia nieruchomoœci: 1690 m. kw.
Po³o¿enie i opis: Biertowice przy trasie Kra-
ków –Bielsko Bia³a (obok oczyszczalni œcie-
ków), w¹ski pas gruntu o szerokoœci 14 m
Nr KW: 47022
Przeznaczenie w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego:
„PU ” – tereny przemys³owo - us³ugowe

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Su³-
kowicach na okres 3 tygodni (art.35 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomoœciami).

Su³kowice, dn. 3.12.2008 r.
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GAZETA GMINNA
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nieruchomoœci gruntowych po³o¿onych w
Biertowicach, stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Su³kowice przeznaczonych do
sprzeda¿y w trybie przetargu.

ŒWI¥TECZNY
KONKURS

Oœrodek Kultury w Su³kowicach za-
prasza do wziêcia udzia³u w konkursie
szopek i gwiazd  betlejemskich, stroików
i kartek  œwi¹tecznych.

W konkursie ocenie podlegaj¹:
- szopki w 3 kategoriach: ma³a, œrednia i
du¿a;
a. nawi¹zanie do tradycji szopy, stajni be-
tlejemskiej;
b. wprowadzenie figur, oœwietlenia;
c. starannoœæ wykonania i ogólne wra¿e-
nia estetyczne.
- gwiazdy betlejemskie, kartki wykonane
technik¹ dowoln¹.

Prace przyjmujemy do 09.01.2009.
Ocena i wrêczenie nagród odbêd¹ siê

14.01.2009 (œroda) o godz. 1800 w Oœrodku
Kultury.

Przewidziane nagrody! WeŸ udzia³ w
konkursie!!!

Zapoznaj siê z regulaminem na stronie
www.ok@sulkowice.pl

WYKAZ





 


