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Szanowni Państwo
za nami rok wyjątkowo intensywny i bogaty w wyda-
rzenia.  Mieliśmy w związku z tym rokiem ambitne 
plany. Wydawało się, Ŝe wszystko zaplanowaliśmy, 
rozsądnie rozłoŜyliśmy w czasie i teraz wystarczy 
tylko punkt po punkcie realizować zamierzenia. Ale 
człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi. JuŜ początek 
roku przyniósł niespodzianki. Intensywne opady 
śniegu postawiły całą Małopolskę w stan zagroŜenia 
kryzysowego. Trzeba było zająć się zabezpieczaniem 

bieŜącej sytuacji.
Czerwiec pokazał, Ŝe śniegi, to była tylko przygrywka. prawdziwy chrzest 

bojowy dała nam noc świętojańska. Jedna z najpowaŜniejszych uroczystości 
w historii miasta – nadanie honorowego obywatelstwa samemu Arcybiskupowi 
Metropolicie Krakowskiemu, ks. kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi odbyło 
się bez prądu, w strugach ulewnego deszczu i przy akompaniamencie syren stra-
Ŝackich. Od ołtarza nasi ratownicy biegli do samochodów, by ratować zalewane 
tereny na Zielonej. Po uroczystościach mieliśmy nocą zalany rynek, a o poran-
ku, gdy jedni  ratowali co się da i zabezpieczali szkody, inni musieli przebrać się 
wizytowo i podejmować gości przybyłych na uroczystą sesję czterdziestolecia,na 
otwarcie sortowni i kompostowni. Niejeden z nas marzył wtedy, by móc się roz-
dwoić. Poradziliśmy sobie, a przy okazji przekonaliśmy się, ile moŜe zdziałać 
pod presją okoliczności zgrany zespół ludzi, którym na czymś zaleŜy. Niestety 
nie udało się w tych okolicznościach zorganizować Dni Sułkowic, jednak posta-
raliśmy się, by jesienne atrakcje: Jarmark Sułkowicka Jesień i Piknik Rodzinny 
wynagrodziły mieszkańcom letni zawód. 

Dwukrotnie przyznawaliśmy tytuły Honorowego Obywatela: jak co 
roku  w maju dyrektorowi Stanisławowi Kufrejowi i doktorowi Adamowi 
Matodze oraz  te wyjątkowe tytuły czerwcowe dla ks. Stanisława Kardyna-
ła Dziwisza i naszych przyjaciół, którym zawdzięczamy partnerstwo z Ron-
champ – Marii i Tadeuszowi Lewandowskim. 

To był zdecydowanie rok jubileuszy. Nie tylko miasto obchodziło czter-
dziestolecie. Kolejne okrągłe -lecia obchodzili nasi straŜacy, szkoła podstawowa, 
przedszkola, a takŜe szkoła średnia. Nawet ks. biskup Albin Małysiak postano-
wił z nami świętować swój jubileusz siedemdziesięciopięciolecia kapłaństwa. 

Przede wszystkim jednak był to rok wytęŜonej pracy. Powstawały kolejne 
dokumenty strategiczne, pisaliśmy projekty, bardzo zaawansowana jest pro-
cedura uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego, przystąpiliśmy 
do realizacji największego zadania w historii samorządu gminy – kanalizacji 
Rudnika i pozostałej części Sułkowic. Wraz z województwem i powiatem wy-
konaliśmy modernizację wielu kilometrów dróg na naszym terenie, przybyło 
w widoczny sposób chodników i oświetlenia. W kaŜdej placówce oświatowej 
prowadzone były remonty i modernizacje. AŜ 16 mln zł, przeznaczyliśmy na in-
westycje, w tym 12 mln. na proekologiczne, a z nich 10 mln zł na kanalizację. 

Udało się pozyskać ponad 4 mln zł z środków zewnętrznych na nasze in-
westycje. Pisaliśmy o tym w: „Klamrze” grudniowej, a część informacji znajdą 
Państwo równieŜ w tym wydaniu. Dla inwestycji poprawiających standard Ŝy-
cia w naszych miejscowościach był to rok szczególnie udany. 

Byliśmy jako gmina wielokrotnie nagradzani. Wystarczy wymienić wy-
graną w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w katego-
rii „Ochrona powierzchni ziemi”. Po raz drugi byliśmy laureatem konkursu 
na Wzorcowy Urząd w Małopolsce.

RównieŜ w sferze aktywności społecznej jest się z czego cieszyć. Istniejące or-
ganizacje i stowarzyszenia znakomicie rozwijają swoją działalność, powstają nowe. 
Np. rozpoczynaliśmy ten rok z jednym Stowarzyszeniem Gospodyń w Sułkowi-
cach i jednym KGW w Biertowicach, kończymy go z Kołami Gospodyń Wiejskich 
w kaŜdej miejscowości. Do historii przejdą rekordowe ilości Ŝywności pozyskane 
i rozdysponowane potrzebującym przez kilkuosobowe grupy wolontariatu Polskie-
go Komitetu Pomocy Społecznej i Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Długo moŜna by wymieniać. Czytelnicy „Klamry”, a takŜe naszej strony 
internetowej mogli na bieŜąco dowiadywać się o tych wydarzeniach. PoniŜej 
zamieszczamy krótki przegląd najwaŜniejszych wydarzeń roku. przeŜyjmy 
to jeszcze raz i poczujmy prawdziwą satysfakcję, bo jest się z czego cieszyć. 

Oby Nowy Rok 2010 był równie udany dla naszej Gminy Sułkowice.
Niech się nam darzy w domu i w pracy, w ro-

dzinach i między przyjaciółmi.
Do Siego Roku

Piotr Pułka – burmistrz Wybrane z numeru:

Chrzanówka i basta                s. 10

Biblioteka jest dla ludzi       s. 15–16

Wywiad z Dorotą Mielecką          s. 9

13 grudnia ze św. Barbarą         s. 13

Nasza polszczyzna                      s. 14

Z UE do naszej gminy         s. 6-8

Odnawianie gminy        s. 11–12

PrzeŜyjmy to jeszcze raz                         s.  4

Renowacja kapliczki w Rudniku        s. 17

U Wojciecha Kurdziela na Bugaju       s. 20–21

Płyta scholi z Biertowic            s. 19

Nowości w bibliotece             s. 18

Konkurs Noworoczny              s. 22 

Dar straŜackiej krwi          s. 5

Rok w Galerii Internat         s. 5

Na ten Nowy Rok 
„Klamra” Ŝyczy Wam:

Na scynście, na zdrowie!
Co by się chowały chłopcy i dziewcenta,
bycki i cielenta.
Co by wom się darzyło w oborze i komorze,
dej to Panie BoŜe.
Byście mieli telo wołków
wielo w płocie kołków,
telo łowiec, co w lesie mrowiec,
telo cielicek, ile w polu jedlicek.
Byście mieli pszenicke jako renkawicke,
rzepe jako buroki, buroki jako przetoki.
Byście furmanili konie pikne mieli,
to co zarobili, byście nie przepili.
Pełno kur na grzendzie,
coby wom tys jojka niosły
kany która siendzie.
Co by się wom tes krowicki same doiły
I trzy razy w roku łocieliły.
Co by wom koguty jojka
z dwoma Ŝół tkami znosiły.
Co byście mieli łowce jak konie,
konie jak słonie.
Co byście mieli pełne becki kapusty.
Co by dutków wom starcy ło
na syćkie łodpusty.
Co by się im dostoł kochanecek swarny,
Co by cię nie bijoł, gorzołki nie pijoł.
Dziewki, co by się wom powydawały,
Wiela z chołpy nie zabrały.
Byście mieli duzo piniędzy
I nigdy nie zaznali nędzy.
Co by nie zabrakło w studni nigdy wody,
A w chołpie zgody.
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Przegląd wybranych wydarzeń promocyjnych w roku 2009  

Styczeń

5 – śywa Szopka (takŜe 26 grudnia 
2008)

18 i 25 – Spotkania opłatkowe 
w Krzywaczce i Rudniku

Luty

1 i 8 – Spotkania opłatkowe w Har-
butowicach i Sułkowicach

14 – 15 VIII Halowy Turniej Dru-
Ŝyn Samorządowych o Puchar 
Starosty Myślenickiego w Sułko-
wicach

28 – otwarcie oddziału „Słonecz-
ne Promyki”  w przedszkolu nr 2 
w Sułkowicach przeznaczonego dla 
najmłodszych dzieci z całej gminy

28 (1 marca) – VI  Powiatowy Ha-
lowy Turniej Piłki NoŜnej Firm 
o Puchar Prezesa Firmy „Craw-
tico” z Sieprawia organizowany 
przez KS Gościbia

Akcja  Świetlicy Środowiskowej 
„Zima 2009”

Marzec

24 – Pierwsza część szkolenia 
dla nauczycieli przedszkolnych 
w ramach programu „Bezpieczny 
przedszkolak – twórczy przed-
szkolak” prowadzonego przez 
Fundację BGK im. Jana Kantego 
Steczkowskiego

VI Halowy Turniej Piłki NoŜnej 
Małopolskich DruŜyn PoŜarni-
czych powiatu myślenickiego.

Kwiecień

4 – 5 – druga część szkolenia 
dla nauczycieli przedszkolnych 
w ramach programu „Bezpieczny 
przedszkolak – twórczy przedszko-
lak” oraz wręczenie certyfikatów

16 – Eliminacje powiatowe do 
„Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym 
na rok szkolny 2008/2009” w ZPO 
w Krzywaczce.

19 – Poświęcenie nowego samocho-
du bojowego OSP Harbutowice

21 – Wyjazdowe posiedzenie Komi-
sji Bezpieczeństwa Publicznego 
i Ochrony Środowiska Rady Po-
wiatu w reprezentacyjnej sali Izby 
Tradycji w Sułkowicach. 

30 – Wspominanie bohaterów, któ-
rzy ponieśli śmierć męczeńską 
z rąk hitlerowców we własnych do-
mach i obozach kaźni – Msza św. 
i spotkanie z kombatantami

Ukazał się 200 numer gazety gmin-
nej „Klamra”

Maj

3 – Gminne Obchody 3 Maja 
w Sułkowicach, nadanie honorowe-
go obywatelstwa dyr. Stanisławowi 
Kufrejowi i dr. Adamowi Matodze

6 – Jubileusz 50–lecia poŜycia mał-
Ŝeńskiego par z gminy z Sułkowice

13–14 Turniej Sportowy Osób Nie-
pełnosprawnych o Memoriał Ta-
deusza Piekarza

23 – Uroczystości 125-lecia OSP 
w Sułkowicach

24 – Msza św. w Lesie Groby przy 
kapliczce na Świętym Michale, 
z poświęceniem rzeźby św. Micha-
ła Archanioła

29 – Pięciolecie z patronem w Gim-
nazjum im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Sułkowicach

Sułkowice w konkursie „Wzorco-
wy Urząd w Małopolsce” – wizyta 
kapituły w Urzędzie Miejskim 

Laudate Dominum „Na misyjnym 
szlaku” – II Festiwal Twórczości 
Religijnej.

Czerwiec

10 – Wręczenie nagród w Konkursie 
„Wzorcowy Urząd w Małopolsce” 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie – II miejsce dla Sułkowic.

21 – 20-lecie istnienia zespołu ta-
necznego „Retro” 

23 – Uroczystości nadania Honoro-
wego Obywatelstwa Gminy Sułko-
wice Ks. Kardynałowi Stanisławo-
wi  Dziwiszowi oraz Państwu Marii 
i Tadeuszowi Lewandowskim 

25 – Uroczysta, 36. Sesja Rady Miej-
skiej w Sułkowicach związana z ob-
chodami 40-lecia Praw Miejskich 
Sułkowic  połączona z otwarciem 
sortowni i kompostowni na składo-
wisku odpadów komunalnych

Lipiec

24 – Obchody 66. Rocznicy Pacyfi-
kacji Sułkowic

Akcja  Świetlicy Środowiskowej 
„Lato 2009” 

Sierpień

23 – DoŜynki w Harbutowicach

30 – DoŜynki Powiatowe w Racie-
chowicach

30 – Turniej DruŜyn Niezrzeszo-
nych o Puchar Burmistrza Gminy 
Sułkowice – „Kamieniec 2009”

Wrzesień

1 – Otwarcie Gimnazjum w Rudniku

5 – Piknik rodzinny na stadionie 
KS Gościbia

6 – Jarmark „Sułkowicka Jesień”

27 – Msza św. w Lesie Groby przy 
kapliczce na Świętym Michale 
i spotkanie integracyjne przy grillu

Uruchomienie biura LGD „Między 
Dalinem i Gościbią” w Sułkowicach

Październik 

6 – Gminny Dzień Seniora w Karcz-
mie w Krzywaczce

6 – Wręczenie Certyfikatu Bezpie-
czeństwa dla gimnazjum w Krzy-
waczce

12 – Gminne Święto Edukacji 

14 i 19 – Nadanie Sztandaru Szkole 
Podstawowej w Biertowicach oraz 
jego poświęcenie przez biskupa 
Józefa Guzdka 

17 – Obchody 115-lecia Zespo-
łu Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Sułkowicach

Listopad

11 – Obchody Święta Niepodległo-
ści wraz z wręczeniem Nagród Sa-
morządowych  

27 – Wręczenie nagród w konkursie 
WFOŚiGW w kategorii w Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego – I miejsce 
w kategorii „Ochrona powierzchni 
ziemi” dla Sułkowic

28 – Bal Andrzejkowy i wręczenie 
Nagród Burmistrza Gminy Sułko-
wice „NajwaŜniejsi są ludzie” 

30 – Zakończenie kampanii spo-
łecznej „No promil – no problem” 
2009 –.11.2009 r.

Grudzień

3 – Gminne obchody Światowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych

5 – Mikołajki dla dzieci z całej gmi-
ny podczas zakończenia projektu 
„Senior – Junior. Wspólne odkry-
wanie świata”

Ogłoszenie pierwszych naborów 
wniosków przez LGD „Między Da-
linem a Gościbią” 
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W  Starej Szkole w Sułkowi-
cach w dniu  17 listopada 2009 
r. odbyło się szkolenie grupowe 
Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego 
w Krakowie. 

Było ono zorga-
nizowane dla przed-
stawicieli starostw 
powiatowych Myśle-
nic i Wieliczki, wój-
tów i burmistrzów 
gmin z tych powia-
tów. Udział w nim 
wzięli takŜe Kierow-
nik Oddziału Bez-
pieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego 
WBiZK MUW Józef 
Mazurek, inspek-
torzy wojewódzcy 

WBiZK MUW – Henryk Awdejuk, 
Wiesław Podkowa i Wacław Wardę-
ga. Słuchacze zostali przeszkoleni 
pod względem zadań obronnych 
realizowanych na szczeblu powia-
tu i gminy. 

Zarządzanie kryzysowe 

(red.)

W drugą niedzielę adwentu, 
juŜ tradycyjnie, druhowie OSP 
z naszej gminy oddawali krew 
w ramach akcji „Krew ratowni-
ków dla dzieci poszkodowanych 
w wypadkach” oraz do straŜac-
kiego banku krwi. 

StraŜacy w naszym powiecie 
oddają krew w ramach akcji za-
inicjowanej i prowadzonej przez 
prezesa powiatowego ZOSP RP 
Andrzeja Burzawę od roku 2000. 
Przez te lata w naszym powiecie 
straŜacy ochotnicy oraz ich rodzi-
ny i przyjaciele oddali ponad 3 tys. 
litrów krwi, która zarezerwowana 
jest dla ofiar wypadków oraz na 
potrzeby ratowników i ich rodzin. 
Co roku, podczas jesiennej piel-
grzymki straŜaków do Łagiewnik, 
dar krwi, w postaci ozdobnego dy-
plomu z podaną ilością, składany 
jest na ołtarzu jako ofiara przez 
prezesa Burzawę w asyście straŜa-
ków i w obecności przedstawicieli 
samorządu całego powiatu.

W tej powiatowej rzece krwi 
ratującej Ŝycie nasz sułkowicki 
strumień teŜ jest niemały. Nasi 
druhowie oddają krew dwa razy 
w roku: w adwencie i w wielkim 
poście. 

Tym razem, w dniu 6 grudnia 
swoją krew oddali:

z Sułkowic: Krzysztof Skowro-
nek,  Rafał Kurek, Ryszard Kuchta, 
Bogusław Sroka, Wojciech Francu-
ziak, Antoni Sołtys, Dominik Bo-
chenek, Andrzej Bochenek, Stani-
sław Sroka, Ryszard Koźlak, Paweł 
Chromy, Stanisław Kania, Grzegorz 
Dąbrowski, Małgorzata Sroka, Woj-
ciech Sroka, Tomasz Gielata, 

z Krzywaczki: Adam Dźwig, 
Joanna Burda, Katarzyna Mirek, 
Stanisław Dziuba, Tadeusz Ka-
czor, Golonka Bartłomiej, Antoni 
Burda, Wiesław Burda, Mieczy-
sław Gędzba,

z Harbutowic: Stanisław Guc, 
Adam Golonka, Jan Golonka, Sta-
nisław Kluzik, Danuta Chodnik, 
Renata Młynarczyk, Michał Mły-
narczyk, Józef Hyrlicki, Mateusz 
Chwała, Dominik Chwała, Rafał 
Golonka, Dariusz Ślusarczyk, Ta-
deusz Piwowar,

z Rudnika: Andrzej Kowal-
czyk, Mieczysław Moskal, Krzysz-
tof Woźnica,  Stanisław Piegza, Kry-
stian Szczurek, Mariusz Gierata,

z Biertowic: Stanisław Turek, 
Paweł Śliwa, Marcin Targosz, Mi-
chał Walas, Joanna Łakomy.

Dar straŜackiej krwiRok 2009 w Galerii Internat ZSZiO
7 stycznia –Toast Noworoczny pod-

czas finisaŜu wystawy malarstwa 
Karoliny Szczerba-Szczepańskiej 
Radość z kaŜdej chwili i „wieloję-
zyczne” kolędowanie 

15 stycznia – 15 lutego – Poszuki-
wanie talentów – wystawa prac 
uczniowskich

22 stycznia – Słowniczek – Ŝartowni-
czek – spotkanie z Janem Koczwarą 

24 luty – Śledź w Galerii czyli poŜe-
gnanie karnawału i otwarcie wysta-
wy malarstwa Anny Lewińskiej

18 – 31 marca – XVIII Plener Ma-
larski zatytułowany Rodzinne 
strony Karola Wojtyły. Uczest-
niczyło 12 krakowskich artystów 
malarzy; powstało ponad 60 prac 
z których 14 artyści przekazali 
ZSZiO. W trakcie pleneru odbyły 
się warsztaty plastyczne dla mło-
dzieŜy szkół średnich powiatu 
myślenickiego. 

2 kwietnia – WernisaŜ wystawy po-
plenerowej Rodzinne strony Ka-
rola Wojtyły i uczczenie 10 rocz-
nicy powstania Galerii Internat.

 Wspomnienie rocznicowe Jan Pa-
weł II w naszych sercach i pamięci 

28 maja – V Spotkanie z cyklu Por-
trety Ksiądz Józef Sadzik 

28 maja – 12 czerwca – Wystawa 
fotogramów Portret ks. Józefa 
Sadzika i fotografii Marii Kol-
ber–Korpal ParyŜ – momenty.

4 czerwca – Spotkanie młodzieŜy 
z Marią Kolber–Korpal, student-

ką 4 roku Politologii UJ nt. pozy-
skiwania środków unijnych na 
projekty młodzieŜowe oraz wła-
sny rozwój i doskonalenie.

18 czerwca – PoŜegnanie roku 
szkolnego w Galerii Internat: fini-
saŜ wystawy Portret ks. Józefa Sa-
dzika i wernisaŜ wystawy obrazów 
Przystanek na papieskim szlaku

9 września – Inauguracja roku 
szkolnego – wernisaŜ wystawy 
obrazów Pastelowy pejzaŜ

17 października – wystawa fotografii 
i spotkanie z okazji 115–lecia Szko-
ły zatytułowane Wspomnienia, 
wspomnienia, wspomnienia...

10 listopada – Podsumowanie III 
Turnieju Strzeleckiego o puchar 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
im. Wojska Polskiego i IV o na-
grodę Burmistrza Sułkowic.

12 listopada – VI Spotkanie z cyklu 
Portrety Nauczyciele naszej szko-
ły – prezentacja fotografii i wspo-
mnień o nauczycielach naszej 
Szkoły na tle jej 115-letniej histo-
rii. Ekspozycja dostępna była do 
zwiedzania do 25 listopada.

30 listopada – Na szkle i za szkłem – 
wystawa obrazów (witraŜy) Anieli 
Niedźwiedź i wieczór wróŜb an-
drzejkowych przygotowanych 
przez młodzieŜ.

22 grudnia – Wigilijne spotkanie 
załogi – jasełka w wykonaniu 
uczniów kl. II LO. 

Aleksandra Korpal

(jg)
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Z Unii Europejskiej do gminy Sułkowice

Takie jest powszechne prze-
świadczenie, chociaŜ tenŜe sam 
„człowiek z ulicy” chodzi na co 
dzień, nawet w najmniejszej wio-
sce naszej gminy, po w większo-
ści oświetlonych chodnikach, ma 
w domu wodę i kanalizację, gaz 
i telefon (jeśli chce), posyła dzie-
ci do wyremontowanych, rozbu-
dowanych szkół z halami spor-

Gdyby zapytać człowieka z sułkowickiej ulicy, ile pieniędzy dla naszej gminy „dała” Unia, z duŜym 
prawdopodobieństwem moŜna przypuścić, Ŝe oświadczyłby, iŜ nie otrzymaliśmy Ŝadnych. 

Później rozprawiałby na temat nicnierobienia adekwatnych władz i czynników, o unijnej chy-
trości, która obiecuje, a nie daje i usłyszelibyśmy wiele innych obiegowych „prawd”. 

towymi, a nierzadko korzysta 
z wielostronnej pomocy socjalnej. 
MoŜe jeszcze pamięta po czym 
chodził i jeździł, skąd brał wodę 
i co robił ze ściekami i śmieciami, 
gdzie chodził dzwonić i jak wygląda-
ła szkoła w jego miejscowości 20 lat 
temu – w tych mitologicznych lep-
szych czasach PRL, zanim zaczęło 
się gospodarowanie samorządowe.

Z pewnością są miejsca, gdzie 
części tych wygód brakuje, ale na 
bieŜąco te „białe plamy” gminnej 
infrastruktury są zapełnianie. 

Czy rzeczywiście nic się nie 
robi? Czy rzeczywiście rządzimy się 
wyłącznie za pieniądze z budŜetu na-
szej niewielkiej gminy? Czy napraw-
dę „nie widać Ŝadnych pieniędzy 
z zewnątrz”? Jak to jest naprawdę? 

Instytucja 
przyznająca 
fundusz

Opis zadania kwota w zł

Środki pozyskane

WFOŚiGW Dotacja na zadanie „Edukacja ekologiczna – powietrze, woda, ziemia – dla 
nas i następnych pokoleń”

20 000

WFOŚiGW Nagroda w IV edycji Konkursu Ekologiczna Gmina Województwa Małopol-
skiego: „Ochrona powierzchni ziemi”

75 000

MEN Odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę 20 000

MEN WyposaŜenie pomieszczeń byłej kotłowni w ZPO w Krzywaczce 10 000

Fundacja BGK Szkolenie „Bezpieczny przedszkolak – twórczy przedszkolak” 10 000 

WM Opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi 5 000

MUW DoŜywianie uczniów – pierwsze półrocze 2009 155 383

MUW Stypendia i zasiłki szkolne – pierwsze półrocze 2009 128 532

KO Wyprawka szkolna 12 654

KO Egzamin na stopień awansu zawodowego 480

FP/KO Dofinansowanie dokształcania młodocianych pracowników 164 825

PFRON Program „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne – obszar A 2008/2009

9 808

FFKF Boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne przy Szkole Podstawowej w Suł-
kowicach

200 000

SWM Modernizacja i urządzenie placu ćwiczeniowego, apelowego i parkingowe-
go przy straŜnicy OSP w Sułkowicach

50 000

SWM Program „JuŜ pływam – radość samodzielnego pływania” 19 400

PM EOGNMF Program „WdroŜenie idei szkół promujących zdrowie” 57 958

MPPO Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach (w ramach rewitalizacji) 2 557 662

PROW Utworzenie Centrum Kultury w Krzywaczce 500 000

+ 139 211,31 zł na projekty OPS (zob. str. 9) 3 996 702
Środki, na które gmina złoŜyła aplikacje

PFRON Program „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne – obszar A 2008/2009

27 675

POiIŚ Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków 
w gminie Sułkowice – część I

27 820 122

27 820 122
Środki, o przyznaniu których zapadła juŜ wstępna decyzja

WFOŚiGW PoŜyczka preferencyjna na realizację kanalizacji sanitarnej w Rudniku etap I 1 263 735

PROW Leader Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 1 596 623

2 860 358

Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2009
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Początkowo rzeczywiście ze-
wnętrznych, unijnych pieniędzy 
nie było widać – nigdzie, nie tylko 
u nas. Trąbiło się o nich w TV i pi-
sało w prasie, ale konkursy na pro-
gramy do poszczególnych funduszy 
dopiero były rozpisywane, układa-
ło się projekty, pisało wnioski wg 
bardzo skrupulatnie określonych 
i przestrzeganych zasad UE. Kto 
takie projekty miał, mógł ruszać od 
razu. Komu ich brakowało, narze-
kał, Ŝe obiecanki – cacanki, a Unia 
pieniędzy nie daje, samorząd nie-
udolny, biurokracja nas zŜera itd.

Myśmy nie mieli gotowych 
projektów. Co więcej, w większości 
z nich wymagane było umiejscowie-
nie w aktualnych strategiach i wielo-
letnich planach, w profilu gminy, od-
niesienie do kierunków jej rozwoju 
i szeregu innych dokumentów stra-
tegicznych. Tych teŜ nie było, więc 
najpierw trzeba je było stworzyć.  
Bez tych dokumentów nie mogliśmy 
nawet marzyć o jakimkolwiek wy-
granym konkursie na powaŜniejsze 
unijne fundusze. 

Dokumenty te gmina przy-
gotowywała siłami swoich pra-
cowników, bez płacenia fortuny 
zewnętrznym firmom (bośmy jej 

zresztą nie mieli), bazując na ich 
wiedzy i doświadczeniu, a takŜe 
na zaangaŜowaniu poszczególnych 
środowisk.

Póki co mogliśmy korzystać 
jedynie z programów prospołecz-
nych, dających moŜe nie tak wiel-
kie pieniądze, ale bardzo potrzeb-
ne i adresowane do konkretnych 
grup społecznych. Skorzystaliśmy 
z nich od razu, gdy się tylko poja-
wiła taka moŜliwość, wygrywając 
poszczególne konkursy. Od kil-
ku lat na przykład kolejne edy-
cje unijnych programów prowa-
dzi Ośrodek Pomocy Społecznej 
w ramach integracji społecznej 
oraz aktywizacji bezrobotnych. 

O poszczególnych działa-
niach i projektach informujemy 
w „Klamrze” na bieŜąco, omawia-
my je, relacjonujemy przebieg. 
Informacje zamieszczane są tak-
Ŝe na stronie internetowej gminy. 
A jednak gdy burmistrz przedstawił 
podczas listopadowej sesji zbiorczą 
prezentację pozyskanych środków 
dla naszej gminy, niejednemu jej 
uczestnikowi trudno było powstrzy-
mać zaskoczenie. AŜ tyle? 

W obecnym roku gmina pozy-
skała prawie 4 miliony na realiza-
cję poszczególnych zadań. Zesta-
wienie tych kwot zawiera tabelka 
na sąsiedniej stronie. ZłoŜyliśmy 
ponadto aplikację na kwotę pra-
wie 30 mln zł, z czego prawie 3 mln 
mamy juŜ wstępnie obiecane po 
kolejnych etapach rozpatrywania 
projektów. Pełne zestawienie za-
warte jest w tabeli obok. Co ozna-
cza złoŜenie aplikacji wie ten, kto 
sam kiedykolwiek pisał wniosek. 
Trzeba przewidzieć kaŜdy ruch 
w planowanych działaniach, kaŜ-
dą potrzebną złotówkę, a na do-
datek szczegółowo uzasadnić je: 

z jednej strony w odniesieniu do do-
kumentów strategicznych gminy, 
z drugiej – w relacji do wytycznych 
konkretnego funduszu. ZłoŜenie 
aplikacji na 30 mln zł, to efekt po-
nad roku wytęŜonej pracy pracow-
ników urzędu. Przygotowywali 
projekty, więc wydawało się, Ŝe nie 
robią nic, bo nic nie było widać.

Unijne pieniądze dla gmin 
nie spływają bezpośrednio z Unii, 
ale za pośrednictwem programów 
wojewódzkich i rządowych, dla-
tego instytucje przekazujące pie-
niądze w ramach konkursów na 
projekty, są róŜne. TakŜe poŜyczka 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej jest szczególną formą finanso-
wania zadań inwestycyjnych. Nie 
tylko jest ona bardzo nisko opro-
centowana, lecz takŜe w znacznym 
stopniu umarzana, jeŜeli zadanie 
zostanie wykonane zostanie tak, 
by osiągnąć efekt ekologiczny. 

W tym funduszu nasza gmina 
ma pozycję szczególną. Jesteśmy 
znani, nasi przedstawiciele roz-
poznawani są po twarzach, witani 
okrzykiem „A! Sułkowice!”. Na 
nasze składowisko, uznawane za 
wzorcowe, systematycznie przyjeŜ-
dŜają „pielgrzymki” samorządow-
ców, takŜe zagranicznych, by się 
uczyć od nas, jak rozwiązywać wła-
sne problemy komunalne. 

Nie bez przyczyny przyznawa-
ny nam corocznie tytuł „Ekologicz-
nej Gminy” i związane z nim na-
grody przestały juŜ w Sułkowicach 
robić wraŜenie – zdąŜyliśmy się do 
nich przyzwyczaić. Ale nie bierze się 
to samo z siebie, kaŜdy rok przyno-
si nowe proekologiczne inwestycje, 
nowe rozwiązania, nowe akcje budu-
jące świadomość mieszkańców. 

Zajęcia w krytej pływalni w Myślenicach w ramach programu „JuŜ pływam”.
Fot. arch.

Prace przy kanalizacji w Rudniku. 
Fot. Joanna Gatlik

Rozmowy o inwestycjach – bywają 
trudne, gdy wchodzą na własne po-

dwórko. Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Anna Witalis Zdrzenicka
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M I E J S C A  P A M I Ę C I  N A R O D O W E J  N A  T E R E N I E  G M I N Y

Sułkowice
Groby ku pamięci pomordowa-
nych przez Niemców w Sułko-
wicach 23 lipca 1944 i dla upa-
miętnienia obywateli Rudnika 
rozstrzelanych przez Niemców 
w dniu 5 września 1919 r. w Rudni-
ku – na cmentarzu sułkowickim.

Pomnik Ofiar Pacyfikacji dokona-
nej przez hitlerowców w dniu 24 lip-
ca 1943 r. – na rynku Sułkowicach

Pomnik Bohaterom ojczyzny, któ-
rzy w latach 1944–1945 w tych 
lasach w jedności i braterstwie 
wypełniali wolę ojców naszych 
walcząc o wolną i niepodległa Pol-
skę – hołd pamięci Ŝołnierzy par-
tyzantów – w pobliŜu Leśniczówki 
i ujęcia wody pitnej w Sułkowicach 
– ul. kpt. Stanisława Stanaszka

2 tablice pamiątkowe na Starej 
Szkole w sułkowickim Rynku 
w hołdzie mieszkańcom Sułkowic 
zamordowanym przez hitlerowców 
w kwietniu i maju 1944 r. (6 września 
1998 r.) i ku pamięci Patriotów Ziemi 
Sułkowickiej zamordowanych przez 
hitlerowców 1944 r. (11 listopada 
2006) – Związek Kombatantów R.P. 
i Byłych Więźniów Politycznych.

Pomnik Władysława Sali przy 
ul. Sportowej obok K.S. Gościbia 
w Sułkowicach

Tablica na kościele pw. NSPJ 
w Sułkowicach poświęcona pa-
mięci kowali i podkuwaczy ze 
Sułkowic, kawalerzystów Rzeczy-
pospolitej poległych w walkach za 
ojczyznę. Na tablicy umieszczono 
krzyŜ wojskowy wzorowany na 
odznaczeniu bojowym – Krzy-

Ŝu Walecznych. PoniŜej widnieje 
podkowa – element herbu gmi-
ny Sułkowice. Tablicę odsłonięto 
w 89. rocznicę Cudu nad Wisłą. 
W podpisie mieszkańcy Sułkowic. 
Tablica ta stanowi swojego rodza-
ju wotum wszystkich sułkowic-
kich matek, które oddały swoich 
synów Polsce, a wielu z nich nigdy 
do domu rodzinnego nie wróciły: 
Zgasły kuźnie polowe, pozosta-
ły tylko podków ślady i ułanów 
śpiew. 23 czerwca A.D. 2009

Harbutowice
Pomnik Sanguszki przy drodze 
wojewódzkiej nr 956 w Harbuto-
wiach.

KrzyŜ na przełęczy Sanguszki 
w Harbutowicach „dla upamięt-
nienia walk Konfederatów Bar-
skich, którzy w obronie upadającej 
ojczyzny w walce z wojskami ro-
syjskimi przelali krew i polegli na 
tej ziemi R.P. 1771. (z 3 maja 1999 
r.)” – w Harbutowicach nieopodal 
pomnika Sanguszki.

Kaplica Konfederatów Barskich 
z rzeźbą św. Michała Archanioła 
w Lesie Groby w Harbutowicach 
wraz z grobami Ŝołnierzy.

Rudnik
Tablica pamiątkowa na straŜnicy 
OSP w Rudniku – ku pamięci 20 
Polaków, którzy w dn. 5 września 
1939 r. zginęli w Rudniku w walce 
z hitlerowskim najeźdźcą.

Pomnik przy ZPO w Rudniku – dla 
upamiętnienia walk partyzantów 
polskich i radzieckich oraz pole-
głych bojowników w walce z hitle-
rowskim najeźdźcą o Polskę Ludo-
wą. W miejscu tym nastąpiło w 1944 
r. połączenie batalionów chłopskich 
z armią ludową i tu mieścił się 
podokręg Podhale okręgu 10 oraz 
powstała Konspiracyjna Rada Na-
rodowa powiatu Myślenice i gminy 
Sułkowice w rocznicę 35 – lecia PRL
– Rudnik 1979 r.

Krzywaczka
Tablica pamiątkowa – Pamięci 
pomordowanych ofiar hitleryzmu 
wsi Krzywaczka – OSP Krzy-
waczka 1979 r. na straŜnicy OSP 
w Krzywaczce.

Ponadto: 
I z b a  Tr a d y c j i  przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej z siedzibą 
w Sułkowicach – budynek Starej 
Szkoły, Rynek 6. 

Województwo małopolskie 
prowadzi działania zmierzające do 
integracji środowisk kombatanc-
kich, co nawiasem mówiąc nie jest 
zadaniem łatwym, zwaŜywszy na 
trudną historię II połowy XX wie-
ku. W związku z tym nasza gmina, 
na prośbę starostwa powiatowego, 
zaktualizowała bazę informacji na 
temat miejsc pamięci narodowej 
na naszym terenie. Okazuje się, 
Ŝe przybyło nam nowe – tablica 
na kościele w Sułkowicach. Za-
dbaliśmy o przywrócenie naleŜnej 
rangi Lasowi Groby z mogiłami 
konfederackimi, odrestaurowali-
śmy zbiorową mogiłę pomordo-
wanych w Rudniku i Sułkowicach 
na cmentarzu w Sułkowicach (na 
co otrzymaliśmy dotację 5 tys. 
zł). Miejsca pamięci znajdują się 
w kaŜdej miejscowości gminy.

Kiedy mowa o unijnych pie-
niądzach w naszej gminie nie 
sposób pominąć finansowania 
projektów prowadzonych w tym 
roku przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet VII Promocja in-
tegracji społecznej.

1. „Na rzecz integracji” – 43 440 zł
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne 
na rzecz aktywnej integracji. 

Celem projektu było: tworze-
nie warunków i przyjaznego śro-
dowiska do pełnego uczestnictwa 
w Ŝyciu społecznym osób niepełno-
sprawnych, długotrwale chorych 
i bezrobotnych. Realizowany był 
od 2 stycznia do 28 marca.

2. „Aktywni razem” – 55 771,31 zł
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 

Projekt miał za zadanie ak-
tywizację bezrobotnych do efek-
tywnego poszukiwania pracy. Pro-
jekt był realizowany w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia. Wkład 
własny gminy wyniósł 6 543,00 zł. 

3. „Senior i junior – wspólne od-
krywanie świata” – 40 000 zł
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne 
na rzecz aktywnej integracji.

Ten projekt kładł akcent na 
budowanie i rozwijanie integracji 
międzypokoleniowej. Okres reali-
zacji 01 września – 31 grudnia.

4. „Kreatywna społeczność” 
– 44 967 zł 

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne 
na rzecz aktywnej integracji.

Celem projektu jest Aktywizacja 
środowisk lokalnych na terenie gmi-
ny Sułkowice do pełnego uczestnic-
twa w Ŝyciu społecznym. Okres reali-
zacji 01 grudnia do 31 marca 2010

Łącznie projekty realizowa-
ne przez OPS otrzymały w 2009 
roku finansowanie unijne w wy-
sokości 139 211,31 zł.

JuŜ z wiadomo, Ŝe w przyszłych 
latach z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VII OPS 
będzie prowadził projekt „Krok w 
lepsze jutro” na kwotę 902 805,51 zł 
i „Aktywni razem” dofinansowanie 
z EFS 658 751,56 zł (1 lutego 2010 
– 31 grudnia 2012), czyli łącznie z 
UE wpłynie do nas przez OPS do-
datkowo 1 561 557,07 zł.

z informacji
Ośrodka Pomocy Społecznej

Unijne pieniądze w OPS

(red.)
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Do wspólnoty charyta-
tywnej naleŜą trzy absolwent-
ki szkoły rudnickiej – obecnie 
studentki: Ania Falc, Ania Blak 
i Jadwiga Mielecka, kilka osób 
z gimnazjum i kilka z podsta-
wówki. Najmocniejszą grupę 
stanowi klasa V, ale są teŜ mniej-
sze dzieci – najmłodsza dziew-
czynka jest obecnie w I klasie 
podstawówki, a zaczynała w wie-
ku niemal dwóch lat. Natalia Ry-
wotycka, bo o niej mowa, zaczęła 
juŜ dawno, a wraz z nią do wspól-
noty naleŜą jej dwie starsze sio-
stry Anna i Kamila oraz czuwają-
ca nad nimi mama Beata. 

Chwaląc „swoją” wspólnotę, 
pani Dorota chciałaby kaŜdego 
jakoś wyróŜnić. Podkreśla np. 
szczególne zaangaŜowanie i wszech-
stronność przewodniczącej Klau-
dii Król, Katarzyny Falc, Dominiki 
Skrzeczek, Katarzyny Hudaszek, 
Martyny Dudy, Katarzyny Światłoń, 
Brygidy Sowy, Anny Szczurek, Ant-
ka Mieleckiego. W tym roku wpro-
wadzono współzawodnictwo w gru-
pie i samoocenę. Członkowie wspól-
noty mają dziennik, do którego się 
wpisują, wykazując dobre uczynki, 
które spełniają na terenie szkoły. 
Najczęściej jest to pomoc w nauce, 
wytłumaczenie zadania, pocieszanie 
maluchów podczas pierwszych dni 
w nowym środowisku itp. 

Kiermasz świąteczny
W okresie przedświątecznym 

wspólnota charytatywna z Rudnika 
co roku prowadzi kiermasz ozdób 
i stroików świątecznych. Rudni-
czanie znani są ze swoich stroików 
świątecznych z choiny. Część prze-
kazują wspólnocie nieodpłatnie na 
kwestę, która odbywa się przed ko-
ściołem w ostatnią niedzielę adwen-
tu. Pieniądze ze sprzedaŜy ozdób 
zbierane są „na Fundusz Patrona 
Szkoły” (króla Kazimierza Wielkie-
go), czyli ogólnie rzecz ujmując, na 
dodatkowe potrzeby szkoły. 

Co roku w szkole organizo-
wana jest takŜe akcja „Podziel się 
paczką od św. Mikołaja” , którą 
wspólnota charytatywna Doroty 
Mielckiej organizuje wraz z li-
czącym 15 osób Szkolnym Kołem 
PCK prowadzonym przez Agatę 
Bernecką. Dzieci przynoszą sło-
dycze i zabawki dla swoich bied-
niejszych rówieśników. Zebrane 
dary przekazywane są następnie 
do kościoła w Rudniku, a stamtąd 
paczki rozwoŜone są do rodzin po-
trzebujących z terenu parafii.

W tym roku przeprowadzono 
takŜe akcję zbiórki karmy dla psów 
w przytulisku w Harbutowicach. 
Szczególnie zaangaŜowały się w nią 
dzieci z przedszkola – zebrały 20 kg, 
podczas, gdy uczniowie prawie 6 kg 
samej karmy, a dodatkowo konser-
wy, ryŜ, kaszę i makaron.

Dzieci bardzo się angaŜują we 
wszelkie zbiórki, znoszą dary jeden 
przed drugim. Są wyczulone na to, 
Ŝeby pomagać innym. Chcą brać 
udział we wszystkich akcjach chary-
tatywnych, jakie tylko są organizowa-
ne. Z drugiej strony między dziećmi 
panuje zdrowa rywalizacja, cieszą się 
zawsze, jeśli uda im się zebrać więcej 
od innych. Mają zapał i cieszą się, 
gdy pojawia się kolejna akcja.

Sięgając po 
najwyŜsze autorytety

PrzynaleŜność do wspól-
noty oznacza równieŜ uczest-
nictwo w mszach papieskich, 
na których czytane są i oma-
wiane myśli Jana Pawła II. Do 
wybranej nauki układana jest 
stosowna modlitwa. Wolontariu-
sze powinni bowiem wykazać 
się takŜe określoną duchowo-
ścią, wiarą i przekonaniem, Ŝe 
to, co robią jest słuszne, dobre 
i Ŝe chcą pomóc bez poklasku, 
a tylko z potrzeby serca. Stąd – 
od pierwszej rocznicy śmierci 
PapieŜa Rodaka wspólnota nosi 
imię Jana Pawła II. 

Swoją działalność wspól-
nota prowadzi od roku 2000. Co 
roku przygotowują dzień papieski 
w szkole i zbiórkę na fundusz pa-
pieski. Członkinie wspólnoty kwe-
stowały między innymi równieŜ na 
czteroletniego Mateusza Chrobaka 
z Sułkowic, który miał przejść cięŜ-
ką i bardzo drogą operację w Mona-
chium. Jest to grupa spontanicznych, 
aktywnych osób zawsze chętnych 
i gotowych do pomocy innym. 

Bank modlitwy
Grupa charytatywna pomaga 

nie tylko czynami, ale takŜe mo-
dlitwą. Prowadzony jest tzw. Bank 
modlitwy, do którego zgłasza się 
potrzebę pomodlenia się w danej 
intencji – np. za umierającą oso-
bę, za tragicznie zmarłego kolegę, 
o wstawiennictwo dla osób potrze-
bujących. Intencja wychodzi od 
dzieci. Gdy panowała świńska gry-
pa, to dzieci przypuściły wspólny 
szturm do nieba i Ŝarliwie modliły 
się o ochronę przed tą groźną in-
fekcją, a takŜe za ludzi, których ta 
choroba juŜ dotknęła. 

Wspólna modlitwa pozwala im 
pokonać trudności i uwierzyć, Ŝe 
w grupie moŜna zdziałać więcej.

Joanna Gatlik

Wspólnota charytatywna prowadzona przez Dorotę Mielecką w Rudniku

Szturmem do nieba
Wystarczy kilka słów pozytywnej motywacji ze strony pani pedagog i wychowawców, wsparcie 
rodziców, szczypta pielęgnowanej szczerze wiary, regularne spotkania – nie tylko modlitewne 

na mszach papieskich, lecz takŜe w szkole i powstaje nam grupa ludzi pomagających. 
Bezinteresownie, z potrzeby serca. UwraŜliwieni od najmłodszych lat na ludzką krzywdę, 

wiedzą, Ŝe trzeba pomóc. O kim mowa? O młodzieŜy z Rudnika – Wspólno-
cie Charytatywnej im. Jana Pawła II prowadzonej przez katechetkę, 

laureatkę tegorocznej Nagrody Samorządowej, Dorotę Mielecką.

fot. Joanna Gatlik
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Chrzanówka i basta

Chrzanówka (w gminie Suł-
kowice zwana przez starszych 
mieszkańców takŜe kszonów-
ką) to zupa, która tradycyjnie 
podawana jest w Sułkowicach 
na wielkanocny obiad. Gotowa-
no ją juŜ według w XIX wieku. 
Jej receptura była przekazywa-
na ustnie z pokolenia na poko-
lenie. Dlatego kaŜda rdzennie 
sułkowicka rodzina ma swój 
najlepszy na świecie sposób 
przyrządzania tego specjału. 

Chrzan, serwatka 
i co Bóg da

Jedno jest pewne – wyko-
rzystywano do jej ugotowania 
wszystkie resztki po śniadaniu 
wielkanocnym z poświęconych po-
traw (zarówno wędliny, jak i jajka). 
Jednak jej trzon stanowi chrzan. 
Nawet kiedy panowała straszna 
bieda, korzeń chrzanu moŜna było 
bez problemu „ukopać” i pozbie-
rać za darmo na polach. 

Chrzanówka wystarczała za 
cały obiad, była sytna. Obfitość tej 
potrawy zaleŜała od statusu mate-
rialnego poszczególnych rodzin.

Prócz chrzanu konieczna była 
serwatka. Do dziś przed Wielkanocą 
nasze sklepy zbierają zamówienia 
na serwatkę, a później sprzedaw-
cy dwoją się i troją, by uzbierać 
taką potęŜną jej ilość. Kto nie 
zamówi z wyprzedzeniem, odej-
dzie z kwitkiem i zamiast chrza-
nówki moŜe sobie zrobić chrzan 
z jajkami. Ta serwatka świadczy 
o zaradności i zapobiegliwości 
naszych gospodyń w dawnych 
czasach.  Chciały wykorzystać to, 
co zostawało im z mleka po zro-
bieniu sera na świąteczne placki. 
Dbały, by w gospodarstwach nic 
się nie zmarnowało.

Nie tylko na święta
Chrzanówka to taki spe-

cjał, Ŝe nie da się czekać na 
nią przez okrągły rok. Ta 
świąteczna ma co prawda nie-

Robi karierę na jarmarkach i salonach

Trudno juŜ zliczyć ile razy nasze gospodynie z sułkowickiego stowarzyszenia częstowały chrzanówką. 
Przy rozmaitych okazjach. Pałaszowały ją „władze” województwa, powiatu i ościennych gmin, 

dostojnicy kościelni, gwiazdy estrady, zagraniczni goście. I wszyscy jednakowo reagowali 
wyrazem błogości na dostojnym obliczu, gdy tylko smak chrzanówki 

przemówił do ich podniebienia. 
Gdyby zapytać, która potrawa moŜe kojarzyć się ludziom z Sułkowicami, 

trzeba by odpowiedzieć: chrzanówka i basta.

powtarzalny smak, bo gotowana 
jest na święconym, ale w wielu 
domach gotuje się ją równieŜ na 
niedzielę, na zmianę z rosołem. 
A zatem, chociaŜ w dobie dostat-
ku, gdy wędliny przestały być 
wielkim rarytasem, przełamał 
się jej wielkanocny monopol, na-
dal pozostaje potrawą odświętną 
i przysmakiem.

Zaproszenie sprzed 33 lat
W Izbie Tradycji w Sułko-

wicach znajduje się zaproszenie 
z roku 1976. Przed 33 laty. Od 24 
do 26 kwietnia odbywały się „Dni 

Sułkowic w Krakowskim Domu 
Kultury” – Pałacu Pod Barana-
mi. Wśród wielu atrakcji przewi-
dziano takŜe bufet dla smakoszy 
z potrawami regionalnej kuchni 
sułkowickiej, gdzie jako atrakcję 
wymieniono chrzanówkę. 

Chrzanówka z kotła
Od roku 2007, gdy powsta-

ło Stowarzyszenie Gospodyń 
w Sułkowicach, chrzanówka 
na stałe wpisała się w tradycję 
imprez kulturalnych gminy, 
takich jak Dni Sułkowic czy 
Jarmark „Sułkowicka Jesień”. 
Co więcej, wystarczyło, Ŝe sta-
rosta spróbował na Dniach Suł-
kowic chrzanówki, a w tej sa-
mej chwili zadecydował, Ŝe na 

doŜynkach powiatowych będzie 
to główne danie do częstowania 
gości. Sfinansował nawet „wsad”. 
I tak oto nasze panie, prócz wień-
ca gminy, powiozły do Sieprawia 
wielką kuchnię polową, z garami 
pełnymi przysmaku. 

Prawdę mówiąc kuchnia po-
lowa sprawiała sporo kłopotu, bo 
trzeba ją było wypoŜyczać i orga-
nizować ekstra transport. Ale od 
czego sułkowickie niewiasty mają 
głowę na karku? Szybko pogodzi-
ły tradycję z nowoczesnością i za-
pakowały swoją chrzanówkę do 

praktycznych termosów. teraz 
na imprezach nadal króluje go-
rąca chrzanówka, a Ŝe z termo-
su, to nikomu nie przeszkadza, 
skoro zaraz obok jedna z gospo-
dyń zawzięcie wyrabia masło 
w maśniczce, inna odsącza ser 
na prasce, by częstować nim do 
domowego chleba z ziołami, na 
zmianę ze smalcem.

Dajcie więcej
Sułkowice pokazały „świa-

tu” chrzanówkę. W tym roku 
w kaŜdej miejscowości gminy 
powstały Koła Gospodyń Wiej-
skich. Ciekawe co one wygrze-
bią w domowych archiwach? 

Joanna Gatlik
Anna Witalis Zdrzenicka

Dni Sułkowic 2007. Chrzanówka jeszcze 
z kuchni polowej. Fot. Jan Zdrzenicki

Komu chrzanówki? Dla kaŜdego wystarczy. 
Fot. Jan Zdrzenicki
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Pierwsze powstały Plany Od-
nowy Miejscowości Krzywaczki 
i Harbutowic. Plan Krzywaczki 
zyskał juŜ nawet dofinansowanie 
z PROW w wysokości 500 tys. zł, 
a Plan Harbutowic został w listo-
padzie zatwierdzony przez radę 
miejską. Do sporządzania wła-
snych POM-ów przystąpiły juŜ 
takŜe Rudnik i Biertowice.

Co to właściwie jest?
Plany Odnowy Miejscowości 

mają za zadanie ustalenie przez 
mieszkańców, co jest najbardziej 
potrzebne w ich wsi, by moŜna 
było lepiej funkcjonować, organi-
zować Ŝycie wspólnot i środowisk 
lokalnych, stwarzać mieszkańcom 
róŜnych pokoleń moŜliwości do 
działania, spędzania wolnego cza-
su, rozwijania zainteresowań i ta-
lentów. Co moŜna zrobić, by wieś 
mogła lepiej się rozwijać i być 
coraz atrakcyjniejsza dla swoich, 
a i dla odwiedzających?

POM-y powstają dzięki lokal-
nej „burzy mózgów”. Na spotka-
niach warsztatowych przedstawi-
cieli lokalnych środowisk, radnych 
i pracowników odpowiednich refe-
ratów urzędu i wszystkich zain-
teresowanych chętnych do pracy 
zespołowej rozwaŜane są koncep-
cje, przeprowadzane analizy moc-
nych i słabych stron, moŜliwości 
i zagroŜeń. Mieszkańcy dzielą się 
dostrzeŜonymi potrzebami, ma-
rzeniami i poboŜnymi Ŝyczeniami, 
a później sami weryfikują prawdo-
podobieństwo ich realizacji i usta-
lają priorytety. Urzędnicy i radni 
podpowiadają, z jakich moŜliwości 
moŜna korzystać, jak ulokować 
poboŜne Ŝyczenia w strategiach 
gminy i powiatu, wieloletnich pla-
nach, skąd wreszcie moŜna wziąć 
na to pieniądze. Okazuje się, Ŝe 
moŜna liczyć nie tylko na fundu-
sze z Odnowy, ale Ŝe część z tych 
zadań będzie moŜna zrealizować 
w ramach strategii Lokalnej Gru-
py Działania „Między Dalinem 
i Gościbią” z Osi 4 Leader. 

Krzywaczka 
Najwcześniej do sporządze-

nia POM-u przystąpiła Krzywacz-
ka. Ta wieś, tak bogata w zabytki 
i o bardzo korzystnym połoŜeniu, 

wymieniana nawet w podręczni-
kach architektury ze względu na 
jeden z nielicznych w Małopol-
sce zachowany w tak znacznym 
stopniu zespół parkowo dworski 
z zabudowaniami folwarcznymi, 
nie ma właściwie wyraźnie zaryso-
wanego centrum. Działają w niej 
pręŜne grupy i środowiska, które 
„tułają się” po róŜnych lokalach, 
korzystają z uprzejmości a to pro-
boszcza, a to straŜaków, a to szkoły. 
Warsztaty przygotowujące POM 
największy nacisk połoŜyły na 
konieczność powstania jakiegoś 
centrum, w którym mogłyby się 
spotykać stowarzyszenia i organi-
zacje, gdzie mogliby przychodzić 
ludzie szukający dla siebie moŜli-
wości działania, ale teŜ spędzania 
wolnego czasu. 

Samoocena
Przy okazji warsztatów, któ-

re doprowadziły do powstania 
planów, przeprowadzono analizę 
miejscowości, przyjrzano się wa-
lorom i mankamentom, oceniono 
potencjał. 

W Krzywaczce 
za mocne strony 
uznano potencjał 
gospodarczy (duŜo 
aktywnych firm), 
wysoki poziom 
kształcenia, dobrą 
dostępność komu-
nikacyjna, atrak-
cyjność miejs-
cowości i jej walo-
ry krajobrazowe, 
atrakcyjność po-
łoŜenia i bliskość 
Krakowa, potencjał 
ludności napływo-
wej, która osiedliła 
się w Krzywaczce 
w ostatnich latach, 
a takŜe rodzimy po-
tencjał ludzki – sto-
sunkowo wysoki 
przyrost naturalny, 
duŜą ilość osób wy-
kształconych, ak-
tywność mieszkań-
ców. Doceniono teŜ 
jako mocną stronę 
cenne zabytki. 

Jako główne 
mankamenty zapi-

sano brak kanalizacji, zły stan dróg 
dojazdowych, braki w infrastruk-
turze oświatowej, niedostateczną 
powierzchnię chodników, niewy-
starczające oświetlenie, małą ilość 
miejsc parkingowych, zbyt skromną 
ofertę zajęć pozaszkolnych dla dzieci 
i młodzieŜy, słaby dostęp do inter-
netu, brak miejsc spotkań młodzie-
Ŝy oraz brak zidentyfikowanego 
centrum wsi.

Plany
W ten sposób wypracowano 

koncepcję utworzenia Centrum 
Kultury. Znakomicie nadaje się na 
ten cel stary budynek parafialny, 
który gmina dzierŜawi. Będzie on 
zmodernizowany, a wokół niego 
powstanie teren rekreacyjny, z zie-
lenią, małą architekturą, miejscem 
na grupowe „posiady” i organiza-
cję małych imprez plenerowych. 

Organizację Centrum prze-
widziano na czas do 2012 roku, 
w dwóch etapach. Najpierw prze-
prowadzona zostanie modernizacja 
budynku, która obejmie: wymianę 
instalacji, adaptację pomiesz-

Krzywaczka i Harbutowice na początek

Odnawianie gminy
Kolejne sołectwa naszej gminy przygotowują Plany Odnowy Miejscowości, by móc sięgnąć po 
fundusze unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW. Z tej moŜliwości mogą sko-
rzystać tylko wsie naszej gminy, a Sułkowice – jako miasto – objęte są planem rewitalizacji.

Krzywaczka. Murowana kaplica cmentarna 
w stylu klasycystycznym z 1877 roku. Fot. archiwalna.
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czeń na potrzeby biblioteki, 
czytelni internetowej, sal (pra-

cowni) dla prowadzenia działal-
ności orkiestry, scholi, i in., a na-
stępnie utwardzony zostanie teren 
i powstaną na nim obiekty małej 
architektury. Dzięki tej inwesty-
cji Krzywaczka zyska atrakcyjne, 
ładnie wyglądające centrum miej-
scowości, co znacznie podniesie jej 
atrakcyjność. 

Nie jest to jednak jedyne za-
danie, jakie będzie realizowane 
w ramach Planu Odnowy Miej-
scowości. W kolejnych punktach 
znalazła się modernizacja dróg 
Na Dziale i Brzezina II oraz chod-
ników przy drodze krajowej i po-
wiatowej w oparciu o współpracę 
z zarządcami dróg i z udziałem 
finansowym gminy, budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji, rozbu-
dowa szkoły i przedszkola, a takŜe 
– na co fundusze będą pochodzić 
z Osi Leader – organizacja ścieŜek 
rowerowych, renowacja kapliczek 
przydroŜnych. POM przewiduje 
równieŜ remont zabytkowej kapli-
cy cmentarnej i wieŜy kościelnej 
w ramach ochrony dziedzictwa kul-
turowego. Na dalszych miejscach 
(co wcale nie oznacza, Ŝe cele te nie 
zostaną zrealizowane) wymieniono 
remont parkingu przed straŜnicą, 
szerokopasmowy internet we wsi, 
wspieranie działalności orkiestry 
dętej z Krzywaczki–Bęczarki oraz 
ochronę lokalnych obyczajów po-
przez pomoc dla organizatorów lo-
kalnych konkursów kolędniczych 
i palm wielkanocnych. 

Perspektywy
Jak widać, Plan Odnowy tej 

Miejscowości mieszkańcy ustalili 

tak, by wspierać doceniane przez 
siebie atuty wsi, a jednocześnie li-
kwidować niedobory, które uznają 
z najbardziej dotkliwe. Będzie re-
alizowany w ciągu najbliŜszych lat 
– do roku 2015. Przy jego wciela-
niu w Ŝycie wykorzystane zostaną 
nie tylko środki budŜetowe gminy 
i fundusze unijne, ale równieŜ 
duŜy potencjał gospodarczy i za-
angaŜowanie róŜnych osób i lokal-
nych środowisk.

Harbutowice
Są największą wsią naszej 

gminy, o bogatej historii sięgającej 
XIII wieku i malowniczym połoŜe-
niu w sercu Beskidów. W zasięgu 
pieszej wycieczki z centrum wsi 
znajdują się cenne pomniki przy-
rody i obiekty zabytkowe, takie 
jak obelisk Sanguszki czy studnia 
oraz miejsca historyczne, którym 
przepiękne połoŜenie nadaje nie-
mal baśniowo-legendarny urok: 
związana z historią konfederacji 
barskiej kapliczka i mogiły w Le-
sie Groby na św. Michale, leśni-
czówka związana z ruchem par-
tyzanckim AK przy rezerwacie 
krajobrazowym „Las Gościbia”. 
Cenne zabytki zlokalizowane są 
takŜe w samej miejscowości.

Harbutowice są typową podgór-
ską wsią rolniczą, z rozdrobnionymi 
gospodarstwami, z których wiele 
nie przekracza 1 hektara, a tylko 
nieliczne osiągają wielkość 5 ha. We 
wsi działają małe firmy usługowe, 
budowlane, transportowe, produk-
cyjne i handlowe, nastawione głów-
nie na lokalny rynek. Wskaźnik ak-
tywności gospodarczej jest znacznie 
niŜszy niŜ przeciętna gminy.

Na terenie Harbutowic dzia-
łają trzy organizacje pozarządo-
we: Stowarzyszenie Wspomagania 
Osób Niepełnosprawnych „Kolo-
nia”, Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
i reaktywowane w ostatnich mie-
siącach Koło Gospodyń Wiejskich. 
Wieś nawiązała współpracę z miej-
scowością Harbutowice w gminie 
Skoczów z województwa śląskiego. 

Samoocena
Podczas warsztatów strate-

gicznych za największe swoje atu-
ty mieszkańcy Harbutowic uznali: 
walory krajobrazowe, zasoby przy-
rodnicze i obiekty zabytkowe, bo-
gatą tradycję historyczną, bliskość 
Krakowa, Kalwarii i Wadowic i do-
stępność komunikacyjną dzięki 
połoŜeniu przy drodze wojewódz-
kiej. Jako swoje najsłabsze punkty 
wskazali: brak infrastruktury (wo-
dociąg, kanalizacja), chaotyczną 
zabudowę bez wyraźnego centrum 
miejscowości, niskie zaangaŜowa-
nie społeczne, słabą znajomość 
lokalnej tradycji, niski stopień 
przedsiębiorczości, niechęć spo-
łeczności do zmian, a takŜe niŜsze 
niŜ przeciętne w gminie wyniki 
edukacyjne. Wśród szans rozwoju 
miejscowości wymieniano w pierw-
szym rzędzie warunki do rozwoju 
modnej agroturystyki i planowaną 
budowę wyciągu narciarskiego.

Plany
Harbutowice mają wiele istot-

nych potrzeb. Wszystkich naraz nie 
da się zrealizować. Spośród nich za 
priorytetowe uznano pobudzenia 
aktywności mieszkańców do likwi-
dacji barier rozwoju, podniesienie 
poziomu edukacji, ochronę dzie-
dzictwa kulturowego i rodzimych 
tradycji, a takŜe poprawę jakości Ŝy-
cia poprzez uzupełnienie infrastruk-
tury i zagospodarowanie obiektów 
publicznych w centrum wsi.

W ten sposób na pierwszym 
miejscu na liście zadań do realiza-
cji umieszczony został „kapitalny 
remont Domu Ludowego i jego 
adaptacja na obiekt wielofunkcyj-
ny oraz utworzenie w nim punktu 
informacyjnego”. Modernizacja ma 
doprowadzić do maksymalnego 
wykorzystania jego powierzchni, 
by stworzyć miejsce na spotkania 
grup i organizacji, spotkania wiej-
skie, próby zespołów, a takŜe punkt 
informacji dla turystów. Ma się teŜ 
przyczynić do poprawy zewnętrzne-
go wyglądu budynku, tak by stał się 
ośrodkiem, wokół którego mogłoby 
się koncentrować centrum wsi.

Większość pozostałych zadań 
zawartych w POM-ie dotyczy rozwo-
ju turystyki, w której mieszkańcy 

Harbutowice. Zabytkowa straŜnica drewniana. 
Fotorgafia archiwalna.
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Na podstawie Planów Odnowy 
Miejscowości oprac red.

zaczęli upatrywać najpowaŜniejszą 
szansę dla Harbutowic i „koło napę-
dowe” swojej gospodarki. Są to m.in. 
wyznaczenie ścieŜek turystycznych 
wraz z infrastrukturą (Pomnik San-
guszki – Św. Michał – DPS, Pomnik 
Sanguszki – Latoniówka – Końców-
ka, Jaworze – Gościbia – Kozówka – 
Zalew Sułkowice, szkoła – Cisy – Ja-
worze – Szklana Góra – DPS, Szlak 
Konfederatów Barskich), a takŜe 
ścieŜek edukacyjnych w rezerwacie 
przyrody Las Gościbia. W kolejnych 
punktach wymieniano konieczność 
oznakowania i opisania dróg gmin-
nych jako szlaków rowerowych, re-
mont zabytków, kapliczek i miejsc 
historycznych, urządzenie boiska 
sportowego, budowę wodociągu, ka-
nalizacji, modernizację dróg gmin-
nych i budowę chodników, powsta-
nie placu zabaw. Wskazano równieŜ 
zadania, które winny realizować 
samorządy wyŜszych szczebli, takie 
jak odnowienie pomnika Sanguszki 
i zabytkowej studni leŜących w pa-
sie drogowym naleŜącym do woje-
wództwa, rozbudowę ośrodka tera-
pii i rehabilitacji (powiat i PFRON), 
chodniki przy drodze powiatowej. 
W ramach lobbingu na rzecz roz-
woju turystyki wskazane byłoby 
równieŜ odnowienie zabytków na 
szlaku architektury drewnianej – 
starej straŜnicy OSP i organistówki 
naleŜącej do parafii rzymskokato-
lickiej. W ramach odnowy centrum 
wsi uznano, Ŝe powinna zostać od-
nowiona straŜnica OSP i powinna 
w niej powstać Izba Pamięci. 

Perspektywy
Jak widać Harbutowice przy-

gotowały plan „totalny”, bardzo 
ambitny i bardzo kapitałochłonny. 
Wskazuje on przy okazji na ska-
lę autentycznych potrzeb w tej 
miejscowości. Finansowanie tych 
zadań musi zostać rozłoŜone na 
róŜne fundusze. Z osi PROW prze-
znaczonej na odnowę wsi gmina 
moŜe pozyskać jedynie 500 tys zł, 
pod warunkiem, Ŝe sama zapewni 
dodatkowo około 400 tys. jako inne 
źródła finansowania potrzebnych 
inwestycji wskazywano Oś Leader, 
fundusze pefronowskie (niepełno-
sprawni), a takŜe na infrastrukturę 
i ochronę środowiska (POIiŚ). 

POM Harbutowice przewi-
dziany jest do realizacji w latach 
2010-2016. W podsumowaniu do-
kumentu przyjętego przez radę 
miejską zapisano:

Zadania znajdujące się w Pla-
nie Odnowy Harbutowic wpisują się 
w Strategię Rozwoju Gminy Sułko-
wice, a takŜe współgrają z Lokalną 
Strategią Rozwoju dla obszaru gmin 

Sułkowice i Myślenice. Potwierdzo-
na jest zgodność strategii gminnej 
z dokumentami strategicznymi na 
poziomie regionu i kraju, zatem 
Plan Odnowy Harbutowic równieŜ 
zgodny jest z tymi dokumentami.

Stopniowa realizacja zadań 
znajdujących się w Planie pozwoli 
na poprawę jakości Ŝycia mieszkań-
ców Harbutowic, umoŜliwi rozwój 

toŜsamości społeczności wiejskiej, 
wzmocnienie współpracy sąsiedz-
kiej i ponadlokalnej, zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i specyfi-
ki obszarów wiejskich, wpłynie na 
wzrost atrakcyjności turystycznej 
i inwestycyjnej Harbutowic.

Listy z Francji

Kochani,  w kilku  słowach  
pragniemy  podzielić się z Czy-
telnikami „Klamry” naszymi  
uroczystościami, które odbyły się 
w Rixheim w Alzacji, gdzie dzia-
ła duŜa wspólnota Polaków.

W niedzielę 13 grudnia – dniu 
tak waŜnym dla nas wszystkich, 
parafia polsko–francuska w Ri-
xheim otrzymała od pracowników  
firmy Kopex z Katowic – zatrud-
nionych przy likwidacji kopalń 
soli potasowej – płaskorzeźbę  św. 
Barbary  wykutą w węglu.

Ofiarodawcy upamiętnili  cięŜ-
ką pracę Polaków na tym terenie. 

Podczas  mszy św. śpiewa-
no  pieśni  polskie i francuskie, 
lecz  przy zaśpiewanej  pieśni: 
„Jest zakątek  na  tej  ziemi” oraz  
„Serdeczna Matko” – mury Kościo-
ła  zadrŜały i niejednym  ukazały 
się łzy w oczach. Mszę  św. cele-
brował  i homilię  wygłosił   ks. 
proboszcz Marian Kurnyta  wraz  
z  proboszczem  parafii francu-

skiej – za  co  naleŜą  im się słowa 
wdzięczności.  To  właśnie  takie  
okoliczności, podtrzymują  nas  na  
duchu  i pomagają  w  nostalgii.

Maria i Tadeusz Lewandowscy

13 grudnia ze św. Barbarą

fot. Maria i Tadeusz Lewandowscy

fot. Maria i Tadeusz Lewandowscy
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Proszę panią, czy mogę sobie oglądnąć tą ksiąŜkę?

Proszę panią – proszę pani
Ten błąd językowy doczekał 

się juŜ nawet Ŝartów, a jednak 
wciąŜ króluje w naszej mowie. 

Przyjrzyjmy się scence: Chłop-
czyk wyciąga rękę i woła błagalnie: 
Proszę panią! Proszę panią!. Na-
uczycielka odpowiada: Ale ja juŜ 
jestem męŜatką!. No właśnie. 

Formę „Proszę panią” uŜywa-
my w połączeniu z pytaniem „o co?”, 
np.: „Proszę panią o rękę” – i w tym 
sensie nauczycielka z dowcipu po-
prawiła Ŝartobliwie ucznia. MoŜna 
„prosić panią” o podanie ksiąŜki, 
o zrobienie czegoś, o wiele rzeczy. 
Lecz gdy chcemy zwrócić czyjąś 
uwagę, zawołać kogoś, musimy 
powiedzieć „proszę pani”, np. 
„Proszę pani, która jest godzina”.

Większość dzieci – i niejeden 
dorosły – popełnia ten błąd, a wie-
lu nauczycieli przestało go juŜ na-
wet poprawiać, nie wierząc w sku-
teczność swoich wysiłków. MoŜe 
właśnie takie Ŝartobliwe wyśmia-
nie błędu, albo gdy np. dziecko 
w klasie wydziera się „Proszę pa-
nią” zapytanie „O co mnie pro-
sisz?” byłoby skuteczniejsze niŜ 
nieustanne poprawianie. Warto na 
tę subtelność języka zwrócić uwa-
gę. Po co mówić niechlujnie, skoro 
to jest wyszydzane?

Tą ksiąŜkę – tę ksiąŜkę
Wielu ludziom mówienie „tę 

ksiąŜkę” wydaje się trochę zma-
nierowane, ale niewątpliwie tak 
jest prawidłowo. Mówimy: „Za-
chwycam się tą ksiąŜką”, ale „bio-
rę do ręki tę ksiąŜkę”. Zaimek 
„ten”, „ta”, „to” odmieniają się 
zwyczajnie, tak jak rzeczownik. 
W mianowniku jest „ta ksiąŜka”, 
w bierniku (kogo? co? np. oglą-
dam) „tę ksiąŜkę”, a w narzędniku 
(kim? czym? np się zachwycam) 
„tą ksiąŜką”.  

JeŜeli wydaje nam się takie 
zestawienie pretensjonalne, to 
dlatego, Ŝe często jest nieprawi-
dłowo akcentowane. Zgodnie z 
zasadami ojczystej wymowy, nie 

Nasza polszczyzna

KaŜdy z nas chciałby być piękny i bogaty. 
Dlaczego więc nasz własny język czynimy bezbarwnym i ubogim? 

Wypracowanie pięknej, bogatej polszczyzny jest tym trudniejsze, Ŝe tego typu błędy językowe, 
są powszechne w języku wielu dziennikarzy, tłumaczy np. tekstów do filmów, a nawet ksiąŜek.

 JeŜeli sami nie zadbamy o język swój i swoich dzieci, trudno liczyć na wielką pomoc z zewnątrz.

powinniśmy akcentować „ę” na 
końcu wyrazu i wymawiać go sil-
nie nosowo. Prawidłowo mówi się 
„te ksiąŜke”. Warto przysłuchać 
się, jak mówią aktorzy, zwłaszcza 
ci najlepsi, z zespołów głównych 
polskich teatrów. Oni w ramach 
swojego przygotowania do zawodu 
uczą się prawidłowej wymowy.

Oglądnąć – obejrzeć 
WciąŜ ktoś nas namawia 

do tego, byśmy coś sobie poszli 
„oglądnąć”. Ten obrzydliwy sło-
wotwór zrobił zawrotną karierę 
w ostatnich kilkunastu latach. Na-
wet niektóre słowniki uznają go 
za prawidłowy. Np. słownik wbu-
dowany w edytor tekstu w kom-
puterze jako błąd podkreśla „sło-
wotwór” zaś zostawia w spokoju 
nieszczęsne „oglądnąć”. 

Kariera „oglądnięcia” jest 
równie niezrozumiała, jak kariera 
niejednej gwiazdy estrady. Brzmi 
fatalnie, jest nawet niewygodne do 
wymówienia, a nade wszystko kłó-
ci się z podstawowymi zasadami 
gramatycznymi naszego języka.

Jeśli nie „oglądnąć”, to co? Jak 
powinniśmy powiedzieć? Prawi-
dłowe słowo „obejrzeć” nawet nam 
nie przyjdzie do głowy, choć i lepiej 
brzmi i łatwiej się je wymawia i – co 
najwaŜniejsze – jest zgodne z gra-
matyką polszczyzny. „Oglądnąć” 
to małopolski regionalizm, który 
dziwnym trafem przyjął się i niko-
go nie śmieszy, chociaŜ o nasze „na 
pole” toczą się zawzięte boje z Pol-
ską centralną odkąd sięga ludzka 
pamięć. UŜywanie regionalizmów 
nie grzech, przeciwnie – często jest 
zaletą, ale wszystko w swoim cza-
sie i na swoim miejscu. 

Dlaczego „obejrzeć”, a nie 
„oglądnąć”? Bo mamy dwa typy 
czasowników w języku polskim: 
dokonane i niedokonane. Słowo 
„oglądać” jest niedokonane. MoŜ-
na oglądać film i przełączyć kanał 
w telewizorze na inny program lub 
wyjść z kina – bo nam się film nie 
podobał. „Oglądaliśmy” go zatem, 

ale go nie „obejrzeliśmy” do koń-
ca, tak jak „czytaliśmy” niejed-
ną ksiąŜkę, której w efekcie „nie 
przeczytaliśmy”. W  języku pol-
skim mamy dwa osobne słowa na 
dokonane i niedokonane ogląda-
nie: niedokonane „oglądać” i do-
konane „obejrzeć”. Idziemy więc 
„oglądać” wystawę, ale nie wiemy, 
czy nam będzie odpowiadała i rze-
czywiście ją „obejrzymy”, ale or-
ganizator, zachęcając nas do przyj-
ścia, na pewno proponuje nam jej 
„obejrzenie”, a nie „oglądanie” 
z niewiadomym skutkiem.

Podobnie ma się sprawa 
z „przejrzeniem” a nie „przegląd-
nięciem”, „zajrzeniem”, a  nie „za-
glądnięciem” itd.

Nie mamy wielkiego wpływu 
na to, co słyszy się poza domem. 
Dbajmy jednak o to, by w domu na-
sze dzieci uczyły się mówić bez błę-
dów, bo te wyniesione z domu spra-
wiają problem przez całe Ŝycie.

I na litość Boską...

...odmieniajmy nazwiska
W naszym języku obowiązuje 

zasada odmieniania nazwisk, nawet 
pochodzenia obcego. Dlatego mó-
wimy ksiąŜka np. Goethego, Zoli 
czy Tolkiena. Za to z uporem ma-
niaka coraz więcej osób twierdzi, Ŝe 
jego własne, polskie nazwisko jest 
nieodmienne. Dochodzi do takich 
paradoksów, Ŝe państwo Krajewski 
otrzymują zaproszenie na koncert 
muzyki Mozarta. Nawet jeśli rzecze-
ni państwo Krajewscy mieszkają od 
trzech pokoleń w Nowym Yorku, to 
gdy mówi o nich Polak, winien za-
prosić państwa Krajewskich. 

Odmiana nazwisk Ŝeńskich 
przepadła juŜ z kretesem. Córce 
pana Zaręby nie przyjdzie nawet 
do głowy, Ŝe jest Zarębianką, a jej 
matka nie przedstawia się jako Za-
rębina. Trudno. Minęło. Ale nie po-
zwalajmy sobie kaleczyć naszych 
nazwisk tą paskudną manierą nie-
odmieniania.

Anna Witalis Zdrzenicka
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Rozmowa z Małgorzata Dzidek, dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej

Biblioteka jest dla ludzi

Klamra: Co dla Pani i dla bibliote-
ki oznacza samodzielność?
Małgorzata Dzidek: Na początek 
przede wszystkim mnóstwo pracy 
formalnej. Ale na szczęście więk-
szość tych spraw mamy juŜ za sobą 
i moŜemy zacząć rozwijać swoje 
pomysły. Cieszę się bardzo, bo juŜ 
mogę odpowiedzialnie powiedzieć, 
Ŝe od stycznia ruszy nasza własna 
strona internetowa. W tej chwi-
li dogrywamy ostatnie szczegóły. 
Czytelnicy znajdą na niej sprawy 
bieŜące, linki, które mogą im się  
przydać i przede wszystkim kata-
log zbiorów, by mogli się zoriento-
wać, czy potrzebna im ksiąŜka jest 
w naszych zbiorach? Wprowadzili-
śmy program biblioteczny libra do 
katalogowania zbiorów, co wyma-
gało rzeczywiście kolosalnej pracy 
przy indeksowaniu kaŜdej pozycji. 
Na stronie znajdzie się równieŜ za-
kładka prowadzonej przez bibliote-
kę Izby Tradycji.
– Jakim księgozbiorem dysponu-
jemy? Czy moŜna określić jakoś 
jego profil?
– Taki jak potrzeby czytelników. Po-
niewaŜ są zróŜnicowane, to i księgo-
zbiór musi być róŜnorodny. Oprócz 
róŜnych pokoleń czytelników, któ-
rzy wypoŜyczają ksiąŜki do poczy-
tania, są na naszym terenie ludzie 
uczący się i studiujący, piszący pra-
ce dyplomowe, magisterskie, pa-
sjonaci róŜnych dziedzin. Staramy 
się w miarę moŜliwości odpowiadać 
i na ich potrzeby. Dlatego musimy 
mieć lektury szkolne i akademic-
kie, pozycje fachowe, a takŜe no-
wości beletrystyczne. Staramy się 
mieć wszystkie regionalia, zwłasz-
cza te, które w jakikolwiek sposób 
dotyczą naszej gminy.
– A jeśli okaŜe się, Ŝe czytelnik nie 
znajdzie jednak tego, co potrzebu-
je? Co wtedy?
– Podpowiadamy gdzie moŜe taką 
ksiąŜkę znaleźć, pomagamy jej 
szukać w innych bibliotekach. 

Do biblioteki przychodzi się po dobre słowo – cokolwiek to dla kogoś oznacza. Jeden szuka tu 
potrzebnych wiadomości, inny ciekawej lektury, a są i tacy, którzy przychodzą tu, bo im samotnie, 

cięŜko na sercu, coś im się w Ŝyciu poplątało i potrzebują w zaufaniu zwierzyć ten swój ból 
drugiemu człowiekowi. „Biblioteka jest dla ludzi” – powtarza Małgorzata Dzidek, od paździer-

nika pełniąca obowiązki dyrektora naszej biblioteki. Wcześniej szefowała naszej ksiąŜnicy 
od maja 2007 roku, kiedy to na emeryturę odeszła jej poprzedniczka BoŜena Gola, jeszcze w strukturach  

ośrodka kultury. Obecnie biblioteka jest samodzielną instytucją, 
zgodnie z obowiązującym prawem i wymogami wojewody.

– Czy nasza biblioteka prowadzi 
filie we wszystkich miejscowo-
ściach gminy?
– Mamy filie w Rudniku i Harbuto-
wicach. W Krzywaczce mamy bar-
dzo pręŜny punkt biblioteczny. Je-
dynie Biertowice nie mają Ŝadnej 
własnej placówki bibliotecznej.
– Czym się róŜni punkt od filii?
– Filie mają na swoim stanie osob-
ne księgozbiory. Punkt bibliotecz-
ny korzysta z naszego i płynnie 
wymienia potrzebne ksiąŜki.
– Obecnie, w nowych warunkach, 
wejdą państwo do sieci bibliotek pu-
blicznych. Czy moŜna mówić o współ-
pracy np. z biblioteką wojewódzką 
albo powiatową?
– Z myślenicką biblioteka współ-
praca układa się bardzo dobrze od 
dawna. Dyrektor Teresa Nalepa 
zawsze starała się – na ile mogła 
– wspierać nas. Obecnie te moŜ-
liwości się znacznie rozszerzyły. 
Z biblioteki wojewódzkiej mieli-
śmy juŜ audyt. Na razie nie ma 
wyniku, więc nie chcę zapeszać. 
W trakcie adytu jednak komisja 
chwaliła nasz księgozbiór i fakt, Ŝe 
jest uzupełniany na bieŜąco. Rów-
nieŜ przyjezdni czytelnicy mówią, 
Ŝe są zaskoczeni. W swojej bibliote-

ce w ich duŜych miastach nie mogą 
znaleźć szukanej ksiąŜki, a u nas 
jest. Staramy się, by na nasze półki 
trafiała nie tylko literatura bardzo 
obecnie popularna, lecz takŜe gro-
madzić wartościową literaturę, dla 
wymagających czytelników. Jest ich 
niemała grupa i zaleŜy nam, by nie 
musieli kilometrami wędrować za 
ksiąŜką. Cieszymy się, Ŝe są z nami.
– Zapewne macie swoje bestselle-
ry, ksiąŜki zaczytywane, na które 
się czeka, zapisuje w kolejce. 
– U nas bije rekordy popularności 
Dom nad rozlewiskiem Małgo-
rzaty Kalicińskiej – cała trylogia. 
Pierwszy tom kupiłyśmy zaraz po 
ukazaniu się, w 2006 roku. Ostat-
ni wyszedł w 2008. Od samego 
początku trudno tę ksiąŜkę zastać 
w bibliotece. Szczególny renesans 
przeŜywa literatura podróŜnicza: 
Pałkiewicz, Cejrowski, Dzikow-
ska, seria Beaty Pawlikowskiej 
o podróŜującej blondynce. Mło-
dzieŜ upodobała sobie, podobnie 
jak ich rówieśnicy w całej Polsce, 
Sagę o wampirach Stefanie Meyer 
i serię Zwiadowcy Johna Flana-
gana. W literaturze młodzieŜowej 
zdecydowanie króluje mieszanina 
fantastyki i przygody w historycz-
nym kostiumie. 
– A dzieci? Czy one teŜ wypoŜycza-
ją ksiąŜki?
– Jasne, Ŝe tak. Nasi najmłodsi ko-
chają Martynkę opowiedzianą na 

Małgorzata Dzidek prezentuje autograf 
Wojciecha Cejrowskiego, który złoŜył spe-
cjalnie dla czytelników naszej biblioteki. 

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Wystawa prac dzieci nagrodzonych 
w konkursie wigilijnym. 

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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podstawie bestsellerowej serii Gil-
berta Delahaye przez znakomitą 
polską pisarkę literatury dziecię-
cej Wandę Chotomską. Wszystkie 
tomiki z tej serii cieszą się ogrom-
ną popularnością. Dla wielu dzie-
ci jest to pierwsza samodzielnie 
przeczytana ksiąŜeczka.
– Jak to się dzieje, Ŝe nagle wszyscy 
czytają np. Sagę o wampirach?
– W bibliotece doskonale widać ile 
moŜe reklama. Jeśli ksiąŜka ma 
dobrą promocję, jest odpowiednio 
nagłośniona przez media, ludzie 
natychmiast o nią pytają.
– A sama biblioteka? Czy teŜ po-
trzebuje reklamy?
- Biblioteka to taka instytucja, 
która nie tylko ma wypełniać kon-
kretne zadania, lecz takŜe misję. 
Chcemy docierać do jak najwięk-
szej liczby ludzi i zachęcać ich do 
czytania. Chcemy takŜe wychować 
sobie czytelników, dlatego organi-
zujemy konkursy dla dzieci, przy-
ciągamy je do biblioteki wszel-
kimi sposobami, zachęcamy, by 
nauczyły się do  nas przychodzić. 
Współpracujemy ze szkołami i bi-
bliotekami szkolnymi, prowadzi-
my lekcje biblioteczne dla wszyst-
kich poziomów szkół, a takŜe dla 
grup osób niepełnosprawnych.
– Na tablicy przed wejściem wisi ta-
blica z pracami pokonkursowymi. 
– Tak. Właśnie zakończył się kon-
kurs o wigilii w polskim domu. 
Dzieci rysowały, malowały, wy-
klejały i efekty ich pracy moŜna 
podziwiać zarówno na tablicy, jak 
na naszej wystawce w środku. Ale 
mamy teŜ drugą tablicę, na której 
wywieszamy informacje o nowo-

ściach w bibliotece, by zachęcić 
ludzi do przyjścia.
– Pewnie i po to, by poinformować 
stałych czytelników o nowościach?
– To mniej potrzebne. Stały czytel-
nik przychodzi prosto do nas i pyta. 
Zwykle wie o nowościach, które za-
mierzamy kupić i czeka na nie.
- Stały czytelnik jest dla biblioteki 
kimś szczególnym, prawda?
– Stali czytelnicy są dla nas jak 
przyjaciele i najbliŜsza rodzina. 
Przychodzą do siebie, czują się jak 
w domu, rozmawiają z nami nie tyl-
ko o ksiąŜkach. Gdy nie pojawiają 
się przez dłuŜszy niŜ zwykle czas, 
zaczynamy się martwić, czy są zdro-
wi, czy się coś złego nie wydarzyło 
i oddychamy z ulgą, gdy przycho-
dzą znowu. Czasami wypoŜyczenie 
ksiąŜki bywa pretekstem do rozmo-
wy, okazją do zwierzenia się. Nasza 
pani Marysia jest szczególnie pod 
tym względem szanowana. Nazy-
wam ją naszą „ścianą płaczu”. Gdy 
potrafi – poradzi, gdy nie potrafi, 
Ŝyczliwie i współczująco wysłucha 
człowieka. I moŜna ufać, Ŝe wyzna-
nie wpadnie jak do studni. 
– W jakim składzie teraz państwo 
pracują.
– Oprócz mnie i pani Marii Wilk 
obecnie pracuje z nami staŜystka 
Anna Gatlik. Na część etatu za-
trudniamy księgową Bogusławę 
Górkę. Pracownikiem biblioteki 
jest równieŜ pan Ryszard Judasz 
prowadzący Izbę Tradycji.
– Czego moŜna Ŝyczyć bibliotece w 
nowym roku?
–  śeby nasi czytelnicy pozostawa-
li z nami, by cieszyli się zdrowiem 
i powodzeniem, by coraz więcej 

ludzi pasjonowało się literaturą 
i znajdowało w niej swój własny 
świat, by udało nam się zrealizo-
wać te plany, o których na razie 
jeszcze nie chcemy mówić, by na-
sza sułkowicka biblioteka rozwija-
ła się z poŜytkiem dla naszej kul-
tury. Tego Ŝyczymy sobie, naszym 
czytelnikom i wszystkim, którzy 
trafią w gościnne progi biblioteki. 
Bo biblioteka jest dla ludzi.   

Obecna „ekipa” biblioteki: Maria Wilk, Bogusława Górka, Małgorzata Dzidek i 
Anna Gatlik. Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Drodzy Rodacy! 
Dobiega końca – nasz kalen-
darzowy Roczek 2009.
Rok jak kaŜdy jeden. Mniej 
lub więcej szczęśliwy, lecz 
zawsze mówimy sobie: ,,Mo-
gło być gorzej “.
My osobiście pragniemy po-
dziękować Pani i Panu Bur-
mistrzom oraz Radzie Miej-
skiej za nominowanie nas 
na honorowych obywateli 
Sułkowic.
To dla nas bardzo miłe – bo 
cóŜ moŜe być wspanialszego, 
od poczucia się sułkowianem.
Jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy.

śyczymy wszystkim!
By pogodny uśmiech 
Świąt Narodzenia Pańskiego 
towarzyszył nam nie tylko 
w czasie świąt, 
lecz przez długie jeszcze lata.
By nasza współpraca i wię-
zi, prawie juŜ rodzinne, 
trwały do końca świata 
i dłuŜej .

Do Siego Roczku 2010
Maria i Tadeusz Lewandowscy

Ronchamp, grudzień 2009

rozmawiała
Anna Witalis Zdrzenicka

śyczenia od Przyjaciół
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Rudnicka kapliczka została 
wybudowana w 1839 r. w stylu baro-
ku ludowego. Była ona: wzniesiona 
z kamienia: cokół zbudowany z blo-
ków piaskowca z neobarokowym 
detalem (bogato profilowane gzym-
sowania, woluty). Wysoka rzeźba 
pełnoplastyczna równieŜ z pia-
skowca była usytuowana na dwu-
ipółmetrowym cokole ozdobionym 

Stara kapliczka w Rudniku jak nowa
Trzy miesiące trwał remont i odnowa kapliczki przedstawiającej postać Świętego, stojącej przy ul. Cen-

tralnej w Rudniku. Konserwacją kapliczki, zgodnie z wymogami 
sztuki odnowy zabytków. zajęła się bytomska firma Archikwant. 

duŜą muszlą i gzymsem. Rzeźba 
przedstawia postać świętego, zwró-
conego frontalnie. Dłonie postaci 
splecione są na wysokości klatki 
piersiowej. Postać odziana była 
w luźną, bordową suknię. WzdłuŜ 
niej swobodnie opadał brązowy 
sznur. Frontowa ściana cokołu zdo-
biona po obu stronach wolutami. 
W centralnym jej punkcie znajduje 
się widoczna tablica inskrypcyjna 
informująca o fundatorach i czasie 
powstania kapliczki:

MICHAŁ
I JAKUB SIN
SCURKOWIE
FUNDATORO
WIE PROSZĄ
O POZDRO
WIENIE
ANIELSKIE
ZA DUSZE
ZMARŁYCH
R.P. 1893

Nad nią widoczny jest za 
oszkleniem obraz przedstawiają-
cy Matkę Boską Częstochowską. 
Przed postacią widnieje metalo-
plastyczna forma w kształcie ser-
ca. Całość przykryta jest wtórnym, 
blaszanym zadaszeniem i ogrodzo-
na współczesnym, metaloplastycz-
nym ogrodzeniem”.

Kapliczkę postawiono w Rud-
niku. jest dowodem poboŜności, 
wdzięczności Świętemu za do-
znane łaski, a zarazem wotum za 
zmarłych. WyraŜała ona Ŝywą, pro-
stą wiarę ludu, a jej ornamentyka 
była formą adoracji. 

Fundatorami kapliczki byli Mi-
chał i Jakub Scurkowie (Szczurko-
wie). Twórcą nie jest znany. Był to 
prawdopodobnie albo chłop –samo-
uk, albo rzemieślnik. W przeszłości 
kapliczka ta – obok funkcji religijne 
– mogła spełniać takŜe rolę znaku 
orientacyjnego dla podróŜnych. 

PoniewaŜ kapliczka była juŜ 
w bardzo złym stanie technicznym, 
a wielokrotnie pokrywana farbami 
olejnymi powierzchnia kamienia 
nie pozwalała mu „oddychać”, co 
przyśpieszało jego degradację, po-
stanowiono je usunąć specjalnymi 
środkami, sprawdzając najpierw, 
czy nie było pierwotnych warstw 
malarskich. Elementy kapliczki 
zostały takŜe odgrzybione, zaim-
pregnowane, wyczyszczone che-
micznie i mechanicznie (poprzez 
piaskowanie, szlifowanie). Uzupeł-
niono pęknięcia i braki kamienia, 
usuwając niewłaściwe. Uporząd-
kowano takŜe otoczenie obiektu 
i odnowiono metalowe zadaszenie.

Konserwację kapliczki sfi-
nansował Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego.

Na podst.sprawozdania z konser-
wacji oprac. Joanna Gatlik

Chodnik i świetlica
przy szkole
W Harbutowicach

Adaptację mieszkania w domu na-
uczyciela na potrzeby świetlicy 

i remont chodnika między szkołą 
a domem nauczyciela wykonała 

Grupa Gospodarcza urzędu miejskie-
go. Prace udało się zakończyć przed 

nadejściem mrozów.
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka 
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Picoult Jodi:
Jak z obrazka
Wciągająca po-
wieść o pułapce, 
jaką moŜe stać 
się z pozoru ide-
alne małŜeństwo.
Młoda kobie-
ta błąkającą się 
po cmentarzu 

w Los Angeles, nie pamięta, jak 
się nazywa. Kiedy na policję, która 
ją znalazła zgłasza się po nią mąŜ, 
Cassie Barrett dowiaduje się ze 
zdumieniem, Ŝe jest nie tylko uzna-
nym wybitnym antropologiem, ale 
teŜ Ŝoną słynnego aktora, jednego 
z najpopularniejszych hollywoodz-
kich gwiazdorów. Powoli, po ka-
wałku wraca jej pamięć: szalony 
romans w Tanzanii, waŜne odkrycie 
naukowe, którego tam dokonała, 
kariera męŜa, za którą zapłacił emo-
cjonalnym rozchwianiem. Mimo to 
Cassie nie moŜe się odnaleźć w swo-
im luksusowym Ŝyciu i – na pozór 
– doskonałym małŜeństwie. Kiedy 
znajduje w łazience test ciąŜowy 
z pozytywnym wynikiem, nagle 
wracają do niej ponure wspomnie-
nia. Cassie czuje, Ŝe musi natych-
miast uciec przed swoją przeszło-
ścią i… przed męŜem.

Lakotta Consi-
lia Maria: 
Klauzura wstęp 
wzbroniony!
Fascynująca opo-
wieść o wielkiej 
gwieździe Holly-
wood, która za-
mykając się za 
drzwiami cięŜkie-
go klauzurowe-

go klasztoru, wywołuje poruszenie 
w całej Ameryce. Wszyscy zaczynają 
się zastanawiać się nad motywami 
decyzji aktorki. Reporterka jednego 
z najpoczytniejszych dzienników z 
Chicago dostaje zlecenie od szefa: 
ma incognito przeniknąć do klasz-
toru jako nowicjuszka i starać się 
dowiedzieć wszystkiego o decyzji 
gwiazdy i jej obecnym Ŝyciu. Redak-
cja czeka na sensacyjny materiał pra-
sowy, a dziennikarka zaczyna wielką 
przygodę o nieprzewidzianych kon-
sekwencjach. Dokąd zaprowadzi ją 
dziennikarskie śledztwo?
Pasjonujący pamiętnik, który ze 
względu na historię swojego powsta-
nia jest jedyny w swoim rodzaju. Od-
słania tajemnice Ŝycia za klauzurą 
i barwnie opisuje świat zamknięty 
przed oczami ciekawskich.

Laurie Hugh: 
Sprzedawca
broni
Thomas Lang, 
były Ŝołnierz, 
obecnie ochro-
niarz do wyna-
jęcia, dostaje 
nietypową pro-
pozycję – zle-

cenie zabójstwa. Odmawia. W do-
datku usiłuje ostrzec potencjalną 
ofiarę przy okazji wplątując się 
w aferę rządową na miarę przy-
gód Jamesa Bonda. Tłum szpie-
gów, agentów i terrorystów. Mnó-
stwo najnowocześniejszej broni. 
Komizm językowy i sytuacyjny. 
Powieść ta to błyskotliwa krytyka 
społeczeństwa amerykańskiego, 
z jego bohaterami, dyplomatami 
i biurokratami. Prawdziwa mie-
szanka wybuchowa...  Sprzedaw-
ca broni zaraz po opublikowaniu 
wszedł na listy bestsellerów.
 Hugh Laurie idealnie dobrał 
składniki na świetny thriller. 
Stworzył powieść o międzynaro-
dowej siatce przestępczej godną 
samego Forsytha – „Express”
Jest wielu powieściopisarzy – otrzy-
mujących milionowe honoraria
– którzy nigdy nie napisali tak sym-
patycznej i tak Ŝywej ksiąŜki jak ta 
– napisał „Evening Standard”

Robin Cook
Czynnik 
krytyczny
Doktor Laurie 
Montgomery ba-
da serię nagłych 
zgonów – pacjen-
ci jednej z sieci 
szpitali umiera-
ją z powodu za-

kaŜenia gronkowcem. Laurie jest 
zaniepokojona, tym bardziej Ŝe 
w jednym z owych szpitali ma się 
poddać operacji jej mąŜ, Jack Sta-
pleton. Lekarka z wolna nabiera 
pewności, Ŝe zakaŜenia nie są dzie-
łem przypadku. Za wszelką cenę 
chce zagadkę rozwiązać by zmu-
sić męŜa do przełoŜenia zabiegu. 
Niestety, Jack jest bardzo uparty, 
a właściciele sieci szpitali walczą, 
by informacje o sytuacji kryzyso-
wej nie ujrzały światła dziennego... 
Kolejny bestseller niezawodnego 
mistrza thrillera medycznego Ro-
bina Cooka, w którym miłość mie-
sza się ze zbrodnią, a dynamiczna 
akcja trzyma w napięciu do ostat-
niej strony.

C z a c z k o w s k a 
Ewa K., Wiścic-
ki Tomasz: 
Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko
Zagadka śmierci 
księdza Jerzego 
wciąŜ nie do koń-
ca wyjaśniona… 
Autorzy biografii 

zgromadzili ogromny i niezwykle 
ciekawy materiał dotyczący Ŝycia 
księdza Jerzego, okoliczności jego 
śmierci, procesu morderców i kul-
tu tak charyzmatycznego kapłana 
i skarbnika Solidarności. O czło-
wieku, który był „inny niŜ wszyscy, 
choć taki swój”, opowiadają nie 
tylko najbliŜsi ale i duchowni, pa-
rafianie, przyjaciele. Rzetelna, mą-
dra i wywaŜona ksiąŜka jest zara-
zem pasjonującą kroniką wielkiej 
wojny ideologicznej, prowadzonej 
z Kościołem przez cały czas istnie-
nia PRL, której ksiądz Jerzy stał się 
ofiarą.

Bohler Jochen:
Zbrodnie Wehr-
machtu w Polsce. 
Wrzesień 1939. 
Wojna totalna
Bydgoszcz. Czę-
stochowa. Anin. 
We wrześniu 1939 
te mordy budzi-
ły strach i nie-

dowierzanie. Jak to moŜliwe, Ŝe 
„cywilizowana” armia niemiecka 
dokonywała takich strasznych czy-
nów na cywilach? Dlaczego? Po co? 
Co będzie dalej? Nikt nie mógł jesz-
cze wtedy przypuszczać, Ŝe pamięć 
o tych wydarzeniach zblednie przez 
kolejne pięć lat okrutnej okupacji.
A jednak to właśnie te wydarze-
nia do dziś tkwią jak kolec w sto-
sunkach polsko–niemieckich. Bez 
odpowiedzi na pytania o los pol-
skich miast i miasteczek w 1939 
roku nie jesteśmy w stanie pojąć, 
jak to moŜliwe, Ŝe hitlerowska ar-
mia była zdolna do popełniania 
tak potwornych okrucieństw na 
cywilach ze wszystkich zakątków 
Europy. Rzetelnie i uczciwie sta-
ra się odpowiedzieć na te pyta-
nia Jochen Böhler. Choć trudno
w to uwierzyć, Ŝe nikt przed nim 
nie sięgnął do rozkazów i innych 
niemieckich dokumentów wojsko-
wych, ani do świadectw i listów 
Ŝołnierzy! To wstrząsająca ksiąŜka, 
poruszająca trudne i bolesne tema-
ty. Po prostu trzeba ją przeczytać!

N O W O Ś C I  W  B I B L I O T E C E

oprac. zespół biblioteki
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Wydając tę płytę, członko-
wie grupy dziękują Panu Bogu za 
opiekę, błogosławieństwo oraz za 
radość wspólnego grania i śpie-
wania. Dziękują teŜ wszystkim, 
którzy przyczynili się do powsta-
nia płyty: mieszkańcom Biertowic 
– za dobre słowo, Ŝyczliwość 
i wsparcie, Ochotniczej StraŜy Po-
Ŝarnej z Biertowic – za udostępnie-
nie sali do prób i pomoc oraz wielu 
innym bez których nagranie tej 
płyty nie byłoby moŜliwe.

Na płycie znajdują się m.in. 
takie utwory jak: Przyjaciela 
mam, Pan jest Pasterzem mym, 
Pan mnie strzeŜe i inne. 

W skład scholi, która nagra-
ła płytę weszli: Ala Babiak, Aneta 
Bochenek, Joanna Bochenek, Ula 
Bochenek, Ewelina Budzowska, 
Ala CięŜkowska, Ela CięŜkowska, 
Anna Flaga (flet poprzeczny), Ula 
Flaga (skrzypce), Kacper Fus, 
Klaudia Fus, Justyna Gdula, Iwo-
na Jarząbek, Przemek Kania (in-
strumenty perkusyjne), Joanna 
Łakomy, Barbara Moskal (gitara), 
Ala Profic, Natalia Rogowiec, Na-
talia Sowa, Ola Starzec, Angelika 
Szafrańska, Ilona Śmiłek, Milena 
Śmiłek, Patrycja Śmiłek, Magda 
Świerk, Ania Turek, Joanna Tu-
rek, Kamila Turek, Klaudia Turek 
oraz gościnnie Marcin Ziembla 
(gitara basowa). 

Schola parafialna z Biertowic 
istnieje juŜ od 8 lat. W tym cza-
sie związanych z nią było około 60 
dzieci i młodzieŜy,  a obecnie liczy 
35 osób. Zespół brał udział w róŜ-
nych uroczystościach parafialnych, 
gminnych i powiatowych. Uczest-
niczył w przeglądach piosenek re-
ligijnych, w gminnych jasełkach 
w Ŝywej szopce w Sułkowicach. 
W okresie świąt wielkanocnych wy-
stawiał w kościele parafialnym Mi-
sterium Męki Pańskiej.

W tym roku Schola wzięła 
udział w XII Rejonowym Prze-
glądzie Muzycznych Grup Oazo-

wych w Myślenicach, na który 
zjechało wiele zespołów i grup 
z szerokiej okolicy. Schola z pa-
rafii pw. Matki BoŜej RóŜańcowej 
w Biertowicach z wokalistką Klau-
dią Fus zwycieŜyła w kategorii 
mały zespół instrumentalny.

Nadzieja na na-
granie płyty zaczęła 
wyglądać realniej 
w  ubiegłym roku, 
gdy członkowie 
scholi, kolędując 
w okresie świąt Bo-
Ŝego Narodzenia 
i organizując kon-
cert w kościele pa-
rafialnym, zebrali 
część potrzebnych 
pieniędzy. Trochę 
pomogli teŜ ludzie. 

O s t a t e c z n i e 
wydanie płyty zo-
stało dofinanso-
wane przez radę 

miejską i burmistrza gminy Suł-
kowice. Marzenie zostało zrealizo-
wane, płyta jest nagrana i cieszy 
nie tylko członków scholi. 

Niesie przesłanie, Ŝe nie jeste-
śmy sami. 

Monika Widlarz

Płyta scholi parafialnej z Biertowic

Przyjaciela MAM…
Po kilkuletnim, uporczywym dąŜeniu, schola parafialna z Bierto-

wic zrealizowała marzenie o nagraniu swojej pierwszej płyty. 
KraŜek „Przyjaciela MAM…” jest podsumowaniem pracy zespołu 

i przeglądem jego repertuaru. 

O swoim przedsięwzięciu mu-
zycy mówią: Płyta miała być z zało-
Ŝenia opowiadaniem o tym wyjąt-
kowym wieczorze, ujętym w formie 
tradycyjnych kolęd, spokojnych, 
czasem wesołych, nostalgicznych, 
wieczorze najweselszym, przynoszą-
cym miłość, spokój i nadzieję do kaŜ-
dego serca i do kaŜdego domu. Chce-
my, aby one jak zapach piernika na 
świątecznym stole, tradycyjna ryba, 
opłatek i pasterka towarzyszyły 
wam podczas przeŜywania tych wy-
jątkowych rodzinnych chwil. Mamy 
nadzieję, Ŝe płyta się „przyjmie” 
i Ŝe będzie się w nowych odsłonach 
ukazywała co roku, umilając kolej-
ne święta BoŜego Narodzenia.

Tradycyjne kolędy na własnej płycie

W nagraniach gościnnie wzięli 
udział: Bartek Fatla – skrzypce, vocal; 
Bogdan Cudek – trąbka; Józef Ma-
niecki – trąbka, bas; Łukasz Płatek 
– sax sopran, sax tenor; Marcin Ziem-
bla – gitara basowa, vocal; Maria Ar-
kusz – piano; Maria Krawczyk – piano, 
vocal; Sławek Cudek – klarnet, vocal; 
Stefan Błaszczyński – flet prosty alt, 
flet poprzeczny; Waldek Jarząbek 
– puzon. Ponadto głosów anielskich 
uŜyczyli: Andrzej Fatla, Anna Flaga, 
Barbara Moskal, Edyta Marszałek, Ja-
rosław Ziembla, Józef Ziembla, Kasia 
Ziembla, Klaudia Fus, Maria Ziembla, 
Mirek Ciurej, Przemek Kania, Sta-
szek Fatla, Tamara Skałka, Ula Flaga, 
Wiesław Dudek, Wojciech Fatla.

Do grudniowego numeru gazety parafialnej 
„Od Serca” dołączona została płyta 

z tradycyjnymi polskimi kolędami nagranymi 
przez mieszkańców Sułkowicach. 

Kolędy z tej płyty – prócz oczywistych zalet 
– mają i tę, Ŝe prezentują się nam w całości, 

np. 7 zwrotek Cichej nocy, 
12  zwrotek LulajŜe, Jezuniu. 

(red.)

Fotografia scholi z Biertowic na okładce 
ich pierwszej płyty. 
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U Wojciecha Kurdziela pod znakiem Michała Archanioła z Lasu Groby

Sadzi Pan Bóg róŜne drzewa

Przestrzeń dzieli się przede 
wszystkim na to, co wewnątrz 
i na zewnątrz. A ta wewnętrzna 
z kolei, to spora połać ziemi ukryta 
między drzewami. Z zewnątrz wy-
gląda jak lasek, kto nie wie lub nie 
zabłądzi niechcąco, nie zorientu-
je się, Ŝe tam jest dom. Wewnątrz 
panuje cisza przerywana ptasim 
gwarem, biciem dzwonów na kal-
waryjskiej wieŜy i dobiegającymi 
jakby z oddali inkantacjami piel-
grzymów lub chórów. Po tej enkla-
wie wędruje się jak po salonach 
najwspanialszego pałacu. Linie 
drzew, krzewów i ukształtowane 
naturalnie nierówności podgór-
skiego terenu wydzielają części, 
a kaŜda z nich ma swoje przezna-
czenie. Między nimi dawne bu-
dynki gospodarskie dziś słuŜące 
za domek dla gości, jakaś odre-
staurowana wędzarnia czy grill, 
a nawet galeria wystawiennicza. 
Na 1 maja tradycyjnie zjeŜdŜają 
tu znajomi na wernisaŜ kolejnej 
wystawy – nigdy nie wiedzą, czy-
je dzieła im „Wojtuś” zaserwuje. 

Gospodaruje na ojcowiźnie „na Bugaju” u stóp klasztoru kalwaryjskiego. 
Hoduje drzewa, uprawia kamienie, adoruje przestrzeń. Gości wita z otwartymi ramionami 

i gotowym do akceptacji sercem. 
Dla jednych pustelnik od św. Franciszka, dla innych autsajder od Francis Villona. 

Nie dba o to, komu z kim się kojarzy jego osoba. „Ja tu trwam” powiada i robi swoje.

WaŜne, Ŝe będą dobre, a przynaj-
mniej interesujące – o to moŜna 
być spokojnym. Te drobiazgi ma-
łej architektury, podobnie jak sam 

dom, dyskretnie schodzą na drugi 
plan w przestrzeni. Porządek wy-
znaczają drzewa, a między nimi 
ustawione są rzeźby i kamienie, 
które czekają na swój dzień, gdy 
myśl artysty, jego inwencja i dło-
nie przekują je w rzeźby. Ja wiem, 
Ŝe ten kamień jest dla mnie, Ŝe w 
nim jest moja rzeźba. Specjalnie 
przywiozłem go z Białki, bo mi nie 
dawał spokoju. Ale na razie jeszcze 
nie potrafię tego znaleźć – mówi. 
Nie martwi się tym zresztą. Wie, Ŝe 
na wszystko przyjdzie czas. 

Rzeźbi w kamieniu i w drew-
nie, a takŜe metalu. Właściwie trud-
no uwierzyć, Ŝe ten człowiek, któ-
rego od kilkudziesięciu lat prawie 
zawsze moŜna zastać na Bugaju, 
realizował pomniki i stroje kościo-
łów w odległych zakątkach Polski 
i kilku krajach Europy. AŜ po dale-
ki krąg podbiegunowy w Rosji. 

Jest rzeźbiarzem, ale teŜ kon-
serwatorem rzeźby. Studiował na 
wydziale rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w pracow-
niach prof. Ksawerego Dunikow-

Kamienne rzeźby w ogrodzie na Bugaju – jak swoisty kromlech. 
Fot. Jan Zdrzenicki

W pracowni Wojciecha Kurdziela. Na tym stole kilka dni wcześniej leŜał jeszcze 
„nasz’ Archanioł Michał, teraz oglądamy jego fotografie. Fot. Jan Zdrzenicki
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skiego i prof. Wandy Ślędzińskiej. 
Dyplom uzyskał w roku 1958. Rok 
temu świętował jubileusz pięć-
dziesięciolecia pracy twórczej. 

W ostatnich latach Wojciech 
Kurdziel wszedł w orbitę Szlaku 
Konferedartów Barskich i kręgu 
pasjonatów próbujących przy-
wrócić tym bohaterom narodo-
wym naleŜne miejsce w pamięci 
i sercach „późnych wnuków”. Na 
prośbę Towarzystwa Miłośników 
Lanckorony wykonał  pamiąt-
kowy postument z wyrytym ry-
sunkiem zamku w Lanckoronie 
i napisem: W murach tego pia-
stowskiego zamku konfederacja 
barska broniła honoru i niepodle-
głości Polski, który stoi na placu 
zamkowym. Nieco później powsta-
ła kwestia kapliczki w Lesie Gro-
by, gdzie w miejscu poświęconym 
Archaniołowi Michałowi, w miej-
scu, w którym niegdyś stał pierw-
szy kościół parafialny Harbutowic 
i Budzowa, pochowano konfedera-
tów poległych w bitwie lanckoroń-
skiej. Rok temu artysta wyrzeźbił 
dla tego miejsca kapliczkę, w tym 
– do kapliczki wstawił oryginal-
ną drewnianą rzeźbę ukazującą 
Archanioła z płonącym mieczem 
i Lucyferem pod stopami. 

Dziwny ten triumf. Jakby 
Lucyfer z Archanioła wyszedł 
lub próbował w niego wejść. Taki 
triumf nad czymś w sobie, z siebie, 
czymś pokonanym… – dywaguję 
oglądając rzeźbę jeszcze pachną-
cą Ŝywicznym impregnatem. Pan 

Wojciech uśmiecha się. Tym swo-
im uśmiechem w powaŜnych, do-
brych oczach, rozjaśnieniem twa-
rzy. Po co gadać. 

Przypominam sobie rzeźbę 
przed Myślenickim Ośrodkiem 
Kultury. Powstała w czasie jednego 
z międzynarodowych warsztatów 
artystycznych organizowanych 
przez Towarzystwo Przyjaciół 
Francji. Lata temu, a przecieŜ do 
dziś jedni twierdzą, ze przedsta-
wia anioła ze skrzydłami, inni, Ŝe 
to huzar. Ludzie są róŜni, a kaŜdy 
patrzy swoimi oczami, przez pry-
zmat własnych wyobraŜeń. KaŜde 
dzieło powstaje ostatecznie w re-
lacji z tym, który je ogląda i prze-
Ŝywa. Nawiasem mówiąc, w Suł-
kowicach Wojciech Kurdziel teŜ 
bywa nierzadko – naleŜy do grupy 
związanej z plenerami organizo-
wanymi przez ZSZiO.

Miłośnicy Lanckorony, pod-
kreślają, ze artysta pracował ad 
mojerem Dei gloriam, dla słusznej 
sprawy, bez wynagrodzenia za pra-
cę. Przyjął jedynie równowartość 
za materiał, a i to w ratach, bez po-
naglania – kiedy będziecie mieli, to 
dacie, mówił do nich. I na tym  ko-
niec. Zero komentarzy. Pieniądze 
waŜne, ale są sprawy waŜniejsze.

Siedzi na ławeczce przed 
kromlechem swoich rzeźb w ogro-
dzie i patrzy w niebo. Rozmawia-
my. Przyjechałam po reportaŜ, 
a przecieŜ nie zadaję Ŝadnego z ty-
powych w takich okolicznościach 
pytań. Jesteśmy, oglądamy niebo, 

Tak powstawał Archanioł do konferederackiej kapliczki na św. Michale. 
Fot. Jan Zdrzenicki

zagłębiamy się w przestrzeń, Sło-
wa krąŜą wokół nas jak ptaki. Są 
sprawy waŜniejsze od słów.

Niejeden juŜ ostrzył sobie 
ząbki na to miejsce tak inne niŜ 
wszystkie wokoło, na tę enklawę, 
w której człowiek czuje się wresz-
cie na swoim miejscu. PrzyjeŜdŜa-
li, chcieli kupować, dawali wysokie 
ceny. Jak ja mogę to sprzedać, jeśli 
tego nie kupowałem? Ja to dosta-
łem, mnie to miejsce powierzono. Ja 
tu trwam. Kształtuję tę przestrzeń. 
Nie potrzebuję pieniędzy. Ile mi 
trzeba, to mam. Nie wiem skąd, bo 
nigdy nie umiałem się o nie starać. 
Ludzie mi płacą – śmieje się.

Podbiega do nas piesek. Łasi 
się, siada jak naleŜy u stóp, zapra-
sza się do towarzystwa. Czas stoi 
w miejscu. Nikomu nigdzie się nie 
śpieszy, nikt nie ma presji tysiąca 
spraw do załatwienia. śyje tu sam. 
No nie całkiem. Po sąsiedzku są 
domy rodzeństwa, ich dzieci. Ale 
własnej rodziny nie załoŜył. By-
wały róŜne towarzyszki Ŝycia ale 
tej jedynej nie spotkał. A moŜe się 
z nią rozminął? CóŜ, sadzi Pan Bóg 
róŜne drzewa, a one rodzą róŜne 
owoce. Sosna ma dawać szyszki,
a nie jabłka. Ludzie są sfrustrowa-
ni, bo chcą zbierać jabłka z sosen. 
Ja dziękuję sośnie za szyszki, a ja-
błoni za jabłka. Jednakowo je po-
dziwiam i jestem za nie wdzięcz-
ny. Sam jestem takim drzewem. 
Staram się dawać takie owoce, 
do jakich zostałem przeznaczony. 
I wiecie co, tak sobie myślę, Ŝe je-
stem właśnie po to, by trwać.

Anna Witalis Zdrzenicka

Ja tu trwam. Fot. Jan Zdrzenicki
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Konkurs Noworoczny: Jaka to fotografia?
Na planszach powyŜej i poniŜej ponumerowaliśmy fotografie na naszej okładce. Rozszyfrowanie więk-

szości z nich nie powinno stanowić problemu dla Czytelnika „Klamry”. Komu uda się rozszyfrować najwięcej 
zdjęć? Dla rekordzistów przygotowaliśmy specjalne nagrody.

Nadsyłajcie swoje odpowiedzi na adres „Klamry „ – tradycyjnie pocztą, emailem lub przynieście do re-
dakcji w urzędzie miejskim. W rozwiązaniu trzeba podać jakiego wydarzenia dotyczą i jeśli się da – kogo 
prezentują. KaŜdą rozszyfrowaną fotografię trzeba opatrzyć odpowiednim numerem z plansz. 

Termin nadsyłania prac – 31 stycznia 2010.
Wyniki i rozwiązanie konkursu ogłosimy w numerze lutowym. Redakcja



   




