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I pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę

67 Rocznica Pacyfikacji

Akcja Lato

Rysunek wykonany przez jedną z uczest-
niczek stał się „znakiem firmowym” 
projektu OPS „Krok w lepsze jurto”.

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

fot. życzliwy pielgrzym

fot. z archiwum Świetlicy Środowiskowej
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Wybrane z numeru:

Wywiad o oświacie gminnej   s.  7

Programy społeczne OPS          s. 14

Sesja rady miejskiej  s. 6

I pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę   s. 10

Dni Gminy Sułkowice             s. 12

Znowu powódź        s. 5

Akcja Lato 2010   s. 9

Ekspresem przez gminę – inwestycje  s.  4

Rolnictwo w gminie           s. 16

Precelki, obwarzanki, bajgle               s. 22

Reinfussowie        s. 19

67 Rocznica Pacyfikacji      s. 17

Na  I stronie okładki:
fotografia z wyjazdu w Pieniny podczas 
Akcji Lato 2010 

W drugiej turze wybrów prezy-
denckich w naszej gminie spośród 
10 tys. 870 uprawnionych głoso-
wało 5 tys. 899 osób, w tym odda-
no 62 głosy nieważne. Najwyższą 
frekwencję 60,7% odnotowano 
w Krzywaczce, najniższą – 47,5% 
w Harbutowicach i 48,7% w obwo-
dzie w Rudniku. 

Jarosław Kaczyński w gmi-
nie Sułkowice otrzymał 61,7%, 
a Bronisław Komorowski – 38,29% 
głosów. Rozłożenie głosów mocno 

II tura wyborów prezydenckich

61,7% dla Jarosława Kaczyńskiego

różniło się w poszczególnych ob-
wodach, jednak wynik powyżej 
60% dla Jarosława Kaczyńskiego 
odnotowano w 6 z 9 naszych ob-
wodów. Obecny prezydent wygrał 
u nas jedynie w obwodzie 1 (lokal 
Gminnego Ośrodka Kultury), uzy-
skując 52,7% głosów. Najwyższe 
popracie dla Jarosława Kaczyń-
skiego wyrazili mieszkańcy Har-
butowic (75,7% głosów) i Biertowic 
(69,4% głosów). 

(red.)

Podobnie jak w pierwszej turze wyborów, u nas wygrał 

Jarosław Kaczyński przy frekwencji 54,3%.

W miesiąc po wizycie gości z Ronchamp i Cuveglio

Podziękowania 
jakich jeszcze nie było

W miesiąc po wizycie gości z partnerskich miejscowości 

we Francji i we Włoszech, dziennik podawczy urzędu miejskiego 

przyjął i opieczętował niecodzienne listy. 

Razem z Jarmarkiem 

„Sułkowicka Jesien”

Dożynki powiatowe
W tym roku nasza gmina jest 

gospodarzem Dożynek Powiato-

wych w niedzielę 5 września (szcze-

góły na tylnej okładce). Ponieważ 

ten termin sąsiaduje z organizo-

wanym u nas od 3 lat Jarmarkiem 

Sułkowicka Jesień, gmina posta-

nowiła połączyć obydwie imprezy.

Do Sułkowic przyjadą repre-
zentacje wszystkich gmin nasze-
go powiatu, władze starostwa oraz 
przedstawiciele władz wojewódz-
kich. Wystawcy, którzy chcieliby 
wziąc udział w jarmarku, proszeni 
są o zgłaszanie się do gminy. Będą 
mogli zaprezentować swoje wyro-
by na znacznie szerszym forum, 
uatrakcyjniając jednocześnie wi-
zerunek naszej gmny. (red)

wi-
ed)d)

Są to autentyczne dziecięce 
laurki z podziękowaniami dla gmi-
ny i gimnazjum w Sułkowicach 
za serdeczną gościnę i wspaniałe 
chwile spędzone w naszym mie-
ście. Wzruszają autentycznością 
i szczerością, łącznie z poprawka-
mi  błędów ortograficznych, które 
najwyraźniej naniosła „Pani” gra-
natowym długopisem. Wszystkie 
nadesłane dziecięce podziękowa-
nia zamieszczone są na stronie in-
ternetowej gminy.

Podziękowania wpłynęły tak-
że od dorosłych, a ponadto przysła-
no nam wycinek z regionalnej ga-
zety, mówiący o wizycie delegacji 
z Ronchamp w Polsce i podpisa-
niu naszej umowy partnerskiej 
z Coveglio.

(red.)
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Renowacja placu parkingowego przy Centrum Kultury 
w Krzywaczce realizowanego z funduszy UE.

Budowa Centrum Kultury w Krzywaczce (fundusze UE)
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Budowa przedszkola w Krzywaczce.

Kanalizacja
Trwa etap IV budowy kanalizacji w Rejonie II w Sułko-
wicach. Obecnie wykonywane są przyłącza kanalizacyj-
ne do posesji w ramach umów mieszkanców z wykonaw-
cą. Ta część instalacji obejmie około 340 gospodarstw.
W kolejce do realizacji czekają już projekty z gotowymi 
pozwoleniami budowlanymi do etapu V, który obejmie 
kanalizację wraz z przebudową wodociągu w rejonie 
ul. Na Węgry w Sułkowicach i na II etap kanalizacji 
Rudnika. 
W związku z tymi inwestycjami obecnie gmina czeka 
już tylko na potwierdzenie (czyli formalne przyrzecze-
nie) znaczącego dofinansowania inwestycji z środków 
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko, co powinno nastapić w najbliższych 
dniach. 

Kiedy zalew w Sułkowicach?
Do rozpoczęcia tej inwestycji wszystko jest już przygo-
towane: projekty, pozwolenia, nawet unijne pieniądze. 
Musimy jednak czekać na... ptaki. 
Rejon, w którym powstanie zalew, jest miejscem 
lęgowym wielu gatunków ptaków. Muszą najpierw 
odchować tegoroczny lęg, by można było przystąpić do 
wykonywania prac ziemnych. 
Dlatego budowa zalewu, na ktory wszyscy w Sułkowi-
cach tak bardzo czekają, możliwa będzie dopiero od 
września tego roku. 

Wodociąg
Rozpoczęła się rozbudowa wodociągu w Sułkowicach 
z sięgaczami do ulic Zagumnie, Ślusarskej i Wolności.
Inwestycja rozłożona jest na trzy lata.

Ujęcie na Gościbi i droga na Jaworze 
Ogłoszony został przetarg na czyszczenie zbiorników 
wody pitnej na Gościbi po czerwcowej powodzi. Inwesty-
cja realizowana będzie ze środków przyznanych gminie 
na usuwanie szkód powodziowych.
Z tej samej puli remontowana jest droga na Jaworze 
w Harbutowicach.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Sułkowic
Gmina przystępuje do: sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-

szaru miasta Sułkowice – w jego granicach administracyjnych.

Powierzchnia terenu objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi około 1646 
ha. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach  
lub drogą pocztową na adres: 

Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1; 32-440 Sułkowice 

w terminie do 30 sierpnia 2010 r.  

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie także dołączenie  – w miarę możliwości – kserokopii 
wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Wszelkie informacje dotyczące procedury uchwalania planu ogłaszane będą na tablicy ogłoszeń w urzę-
dzie i stronie internetowej gminy z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. (red.)
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W Rudniku przy ul. Centralnej woda niebezpiecz-
nie podmyła ziemię, zrywając ogrodzenie przy domu, 
powodując uaktywnienie się osuwiska, zagrażającego 
stojącemu nieopodal domowi. Nie pomogło nawet za-
bezpieczenie brzegu rzeki poprzez sadzenie tam drzew 
przez właścicieli działki, by ustabilizować brzeg. 

W widłach Gościbi i Harbutówki, koło Państwa 
Blaków przy ul. Sportowej w Sułkowicach, złamały 

Kolejne straty po lipcowych ulewach

Znowu powódź
Wystarczył jeden dzień ulewy, by na nowo ruszyły osuwiska, by rzeki i potoki podmyły

kilka kładek, mostów i słupów energrtycznych oraz spędziły sen z oczu ludzi 

żyjących na terenach zalewowych i osuwiskowych. 

się dwa słupy elektryczne, została podmyta niedaw-
no ukończona kanalizacja oraz sieć gazowa. 

W tym samym miejscu kładka piesza łacząca 
„wysepkę” z ul. Na Oblasek trzyma się już resztka-
mi „sił”. Silny nurt rzeki wyrwał i przewrócił drzewo 
wraz z korzeniami. Umocnienia wykonane z koszy 
kamiennych zostały podmyte i wyrwane z brzegów, 
gdyż rzece kilka lat temu zmieniono koryto, ale natu-
ra okazuje się silniejsza od woli człowieka.

Most przy ul. kpt. Stanisława Stanaszka w Suł-
kowicach przy drodze na wodociągi został uszkodzo-
ny, gdyż silny prąd wody podmył przęsło mostu i wy-
płukał ziemię, na której most ten jest osadzony.

Wodospad u zbiegu rzek Harbutówki i Gościbi, 
lokalnie zwany „koło Pisceli” można by chyba teraz 
przemianować na „wodospód”, gdyż woda płynie pod, 
a nie nad nim. 

Kosze kamienne wzmacniające brzeg przy 
ul. 3 Maja niebezpiecznie się osunęły, przez co tro-
chę obniżył się chodnik wraz z balustradą przy ulicy. 
Zagraża to też drodze wojewódzkiej, która przy kolej-
nym większym deszczu może zostać podmyta. 

Oby tylko nie przyszła kolejna fala. (jg)
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Podziękowanie od ZSZiO
Sesja rozpoczęła się miłym ak-

centem – dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących 
w Sułkowicach Aleksandra Kor-
pal wystosowała podziękowanie 
dla samorządu gminy za systema-
tyczne wspieranie działań szkoły, 
która formalnie podlega przecież 
starostwu powiatowemu. W wyraz 
wdzięczności podarowała obraz, 
który powstał podczas jednego 
z plenerów malarskich w Sułkowi-
cach organizowanych przez ZSZiO. 
Na tabliczce przymocowanej do 
obrazu czytamy: Burmistrzowi 
i radzie miejskiej za liczne dowo-
dy sympatii i wsparcie w latach 
2006 – 2010. Dyrektor dziękowała 
zarządowi gminy, podkreślając, 
że chociaż formalnie zarząd już 
nie istnieje, to całe kierownictwo 
gminy i urzędu miejskiego otacza 
szkołę ogromną życzliwością i zro-
zumieniem roli, jaką odgrywa ona 
w środowisku. Przewodniczący 
rady miejskiej i burmistrz, dzięku-
jąc za docenienie ich starań, złożyli 
szkole życzenia pomyślnego roz-
woju i sukcesów w „wykuwaniu 
fachowców” we wszystkich kierun-
kach kształcenia prowadzonych 
przez tę placówkę. 

Nowe drogi gminne
Podczas sesji radni zdecydo-

wali o przyjęciu darowizny grun-
tu stanowiącego boczną drogę od 
ul. Wyzwolenia, którą przekazali 
gminie wszyscy współwłaściciele. 
Podjęli także uchwałę w  sprawie 
sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym gruntu przy ul. Wolności, 

a także wyrazili zgodę na wykup 
nieruchomości w Biertowicach 
pod urządzenie drogi, a w części 
na zamianę, gdyż z powodu szkód 
popowodziowych zaistniała ko-
nieczność urządzenia na  jej części 
drogi dojazdowej.

Szkoły i Świetlica Środowiskowa
Wiceburmistrz Rozalia Oliwa 

przedstawiła działalność gmin-
nych placówek oświatowych, wy-
rażając zadowolenie z ich pracy 
w trakcie minionego roku szkol-
nego, a dyrektor Świetlicy Środo-
wiskowej Krystyna Sosin zdała 
obszerną relację z programu przy-
gotowanego na „Akcję Lato 2010” 
w dniach od 5 – 23 lipca 2010 r., 
która w tym roku przebiegała pod 
hasłem „Baśniowa Kraina”. Sze-
rzej na te tematy piszemy w osob-
nych artykułach bieżącego wyda-
nia „Klamry”.

OPS – centrum rehabilitacji
Rada Miejska odrzuciła 

uchwałę w sprawie zmiany statu-
tu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sułkowicach dotyczącej funk-
cjonowania centrum rehabilitacji. 
Tym samym centrum może świad-
czyć usługi rehabilitacyjne na do-
tychczasowych zasadach w struk-
turach OPS.

Wiaty przystankowe czy 
samochód dla OPS w Rudniku

Lwią część sesji RM zajęła 
kłótnia radnych o to, czy lepiej 
sfinansować pięć wiat przystan-
kowych dla każdej miejscowości 
w gminie, czy też kupić drugi sa-

mochód strażacki dla OSP w Rud-
niku. Pojawiła się bowiem moż-
liwość kupna samochodu dla tej 
jednostki od straży przygranicz-
nej. Pojazd – jak zapewniał Jan 
Hodurek – jest w bardzo dobrym 
stanie, a jego cena stanowi praw-
dziwą okazję. Radni – także z Rud-
nika – nie mogli dojść do porozu-
mienia. Jedni twierdzili, że wiaty 
są ważne, gdyż w czasie deszczu 
ludzie na przystankach mokną, 
inni podkreślali, że lekki wóz stra-
żacki dla jednostki OSP w  Rudni-
ku jest konieczny, by straż mogła 
dojeżdżać do trudno dostępnych 
miejsc na górzystym terenie wsi, 
gdzie większość dróg jest wąska 
i trudno przejezdna. Poza tym 
obecny samochód na stanie rud-
nickiej straży jest już bardzo wy-
służony, a w związku z tym łatwo 
ulega awariom. 

Kupno samochodu wymagało 
przesunięcia w budżecie i przeło-
żenia zakupu wiat na rok przyszły. 
Nie podjęto takiej decyzji, więc sa-
mochód nie zostanie kupiony.

Chodnik przy GOK
Radni upominali się także 

o remont chodnika przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury, podkre-
ślając jego fatalny stan. Ponie-
waż jednak jest to inwestycja 
właściciela drogi, czyli woje-
wództwa. Gmina  wspiera ją fi-
nansowo, ale nie może jej wy-
konać we własnym zakresie. 
Województwo zaś wstrzymało re-
mont tego chodnika w tym roku 
w związku z koniecznością finanso-
wania poważnych szkód popowo-
dziowych na terenie Małopolski.

(red.)

Powszechny Spis Rolny

Przyjdzie rachmistrz
Już wkrótce do drzwi osób 

zarejestrowanych jako własci-

ciele gospodartw rolnych zapuka 

rachmistrz. W tym roku odbywa 

się powszechny spis rolny.

Własciwy spis odbywać się 
będzie od 1 września do 31 paź-
dziernika. Jednak już wczesniej 
rachmistrzowie spisowi odwiedzą 
gospodarstwa w ramach obchodu 
przedspisowego. Przedstawią Pań-
stwu procedury i umówią się na 
możliwie najdogodniejszy dla Was 
termin przeprowadzenia ankiety 
spisowej. (red)
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– Kiedy myśli Pani o zakoń-
czonym roku szkolnym 2009/2010, 
to bardziej się Pani cieszy, czy bar-
dziej martwi?

– Czy ja wiem? Jak zwykle, są 
rzeczy, które cieszą i takie, które 
martwią. Pod wieloma względami 
to był bardzo udany rok.

– Co zatem cieszy najbardziej?
– Chyba to, że szkołom się 

chciało. Nie tylko dobrze wypeł-
niały swoje obowiązki, lecz także 
szukały rozwiązań wspomagają-
cych rozwój uczniów i placówek. 

– Na przykład?
– Śladem Krzywaczki w gim-

nazjum w Sułkowicach i w Rudni-
ku powstały organizacje rodziców, 
które poprzez Stowarzyszenie Po-
moc Szkole Małopolska pozyskują 
1% podatku z pożytku publiczne-
go na potrzeby swoich placówek. 
Jeśli środowisko jest dobrze zor-
ganizowane i rodzice faktycznie 
przekazują 1% podatku dla swojej 
szkoły, to są to całkiem niemałe 
pieniądze.

– Czy wiadomo już, jak to 
działa w praktyce? Co udało się za 
te pieniądze kupić dla szkoły?

– To się okaże po wakacjach. 
Do tej pory z 1% mamy tylko ta-
blicę multimedialną i pomoc 
w adaptacji sali po starej kotłowni 
w Krzywaczce, która – można po-
wiedzieć – przetarła ten szlak, za-
kładając stowarzyszenie rodziców 
w ubiegłym roku szkolnym. Dy-
rektor podzielił się tymi doświad-
czeniami na naradzie dyrektorów 
i błyskawicznie powstały dwa 
nowe: przy gimnazjum w Sułko-
wicach i w Rudniku. Już  wkrótce 
będziemy wiedzieli, czym zaowo-
cowało to przedsięwzięcie.

– Kiedyś szkoła na wsi i w ma-
łych miastach miała poważną rolę 
kulturotwórczą. Czy nasze szkoły 
czują potrzebę pełnienia takiej roli?

– Oczywiście, że tak. Świadczą 
o tym pikniki organizowane dla 
mieszkańców, przedstawienia np. 
jasełkowe, akademie rocznicowe 
i świąteczne (np. rocznica śmierci 
Jana Pawła II), na które zaprasza-

ni są mieszkańcy. W uroczystości 
środowiskowe poszczególnych 
miejscowości włączają się nie tyl-
ko szkoły, lecz także przedszkola. 
Wystarczy przypomnieć opłatki 
i bardzo starannie przygotowanie 
występy dzieci i młodzieży.

– Mówi się dużo o wyrówny-
waniu szans dla dzieci z małych 
miejscowości, które mają utrud-
niony dostęp do placówek kultury 
i zdobyczy cywilizacyjnych wiel-
kich miast. Jak my wyrównujemy 
szanse naszych najmłodszych?

– Naszym autentycznym osią-
gnięciem jest doprowadzenie do 
tego, że klasy w naszej gminie liczą 
około 20 uczniów – są więc znacznie 
mniej liczne niż to wcześniej by-
wało i niż obserwujemy w innych 
miejscowościach regionu. W małej 
klasie łatwiej indywidualnie po-
święcić czas uczniowi, dostosowu-
jąc nauczanie do możliwości i po-
trzeb zarówno uczniów zdolnych, 
jak i tych, którzy mają problemy 
z nauką. Systematycznie dbamy 
o wyposażenie szkół. Właśnie dla-
tego, że poza szkołą trudniej u nas 
o dostęp do placówek kulturalno
-oświatowych takich, jak w dużych 
miastach, staramy się, by nasze 
dzieci mogły za darmo korzystać 
w szkole ze zdobyczy cywiliza-
cyjnych wspomagających naukę 
i rozwój osobowy. Nauczyciele sta-
rają się rozwijać zainteresowania 
uczniów poprzez koła zaintereso-
wań. W nauce pomaga też Świetli-
ca Środowiskowa, która prowadzi 
filie we wszystkich szkołach na-
szej gminy. Dzięki współpracy ze 
Świetlicą nasze szkoły są otwarte 
dla uczniów i tętnią życiem także 
podczas wakacji i ferii zimowych. 
Uznałabym to za przykład naszych 
dobrych praktyk.

– Czy mamy do tego wystar-
czającą bazę lokalową?

– Jak pani doskonale wie, 
baza nigdy nie jest tak dobra, żeby 
nie mogła być lepsza. Wciąż in-
westujemy w obiekty oświatowe. 
Aktualnie prowadzimy budowę 
skrzydła przedszkola przy kom-

pleksie szkolnym w Krzywaczce, 
bo tam przedszkole męczyło się 
w bardzo trudnych warunkach lo-
kalowych. Oddaliśmy niedawno do 
użytku wielofunkcyjne, ogólnodo-
stępne boisko sportowe przy szko-
le podstawowej w Sułkowicach, 
budujemy boisko w Biertowicach, 
rozbudowujemy budynek szkolny 
w Rudniku na potrzeby gimna-
zjum. Tam też powstanie hala 
sportowa, której w tej miejscowo-
ści bardzo brakuje. W Harbutowi-
cach wiosną zaadaptowaliśmy do 
zajęć pozalekcyjnych i przekaza-
li szkole mieszkanie zwolnione 
przez lokatorów w domu nauczy-
ciela. Prowadzone tam regularnie  
zajęcia pozalekcyjne przyniosły 
owoce w postaci znaczącego pod-
niesienia wyników nauczania.

– No właśnie. Czy w innych 
miejscach także dostrzegacie Pań-
stwo, że inwestowanie w bazę 
skutkuje lepszymi wynikami? Jak 
uczą się nasi uczniowie?

 – Rzeczywiście w więk-
szości szkół w tym roku wyni-
ki klasyfikacji i egzaminów ze-
wnętrznych były wyższe lub 
zdecydowanie wyższe. Od lat przo-
duje w tym względzie Krzywaczka. 
Tamtejsze gimnazjum, jako jedna 
z nielicznych szkół obwodowych 
w Małopolsce, do których uczęsz-
czają wszystkie dzieci z okolicy 
(a nie elitarnych prywatnych),  za-
licza się do kategorii szkół sukcesu 
wg klasyfikacji Centralnej Komi-
sji Egzaminacyjnej. Bardzo cieszy 
zdecydowane poprawienie wize-
runku w społeczeństwie i wymier-
nych wyników przez gimnazjum 
w Sułkowicach.  Decyzja o wybo-
rze dyrektora tej szkoły była z całą 
pewnością trafna. Możemy się też 
poszczycić sukcesami sportowymi 
naszych uczniów.

– A programy i projekty? Czy 
przystępujemy do jakichś działań 
finansowanych z zewnątrz?

– Od dwóch lat część naszych 
uczniów z klas 4-6 ze wszystkich 
szkół korzysta z marszałkowskie-
go programu „Już pływam”. 

Z wiceburmistrz Rozalią Oliwą rozmawia Anna Witalis Zdrzenicka

Szkołom się chciało
... nie ma lepszych inwestycji, niż te poniesione na rzecz dzieci 

– one zwrocą się w przyszłości z ogromnym zyskiem.

Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka
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OPS prowadzi dla uczniów nie-
pełnosprawnych pefronowski pro-
gram „Uczeń na wsi”, dzięki które-
mu rodzice mogą uzyskać pieniądze 
na lepsze wyposażenie dziecka w po-
moce dydaktyczne z komputerem 
i oprogramowaniem edukacyjnym 
włącznie. W minionym roku korzy-
stało z niego 17 osób. Dobre efekty 
dało też wprowadzenie w szkołach 
w Harbutowicach i Rudniku pro-
gramu Pierwsze doświadczenia 
uczniowskie drogą do wiedzy. 
W poprzednim numerze „Klamry” 
obszernie informowaliśmy też ob-
szernie o prowadzonym z funduszy 
unijnych programie edukacji eko-
logicznej. 

– Odnosi się też wrażenie, że 
w tym roku było szczególnie dużo 
konkursów szkolnych i gminnych.

– To prawda. Wszystkie szko-
ły organizowały konkursy przed-
miotowe i tematyczne. Większość 
z nich organizowała też przynaj-
mniej jeden konkurs gminny. 
To były ciekawe konkursy, o nie-
banalnej tematyce, że wymienię 
tylko konkurs wiedzy o patro-
nach naszych szkół, baśniowy 
czy mitologiczny. Nasi ucznio-
wie brali z powodzeniem udział 
w konkursach i zawodach spor-
towych powiatowych i wojewódz-
kich. Szkoły masowo uczestni-
czyły w kampanii społecznej „No 
promil – no problem”. Co więcej, 
Zespół Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcacych zaprosił gimnazja-
listów do konkursu na strony www, 
a uczniów wszystkich gminnych 
szkół na turniej ekologiczny. 

– Ekologia jest w ogóle naszą 
mocną stroną. Gminny konkurs eko-
logiczny organizowało nawet przed-
szkole. Ale nie sama nauką żyje 
uczeń. Co szkoły robią, by zdrowy 
duch mieszkał w zdrowym ciele?

– W tym zakresie musimy 
mówić o dwóch typach działal-
ności. Jeden to sport i rekreacja. 
Wspomniałam wcześniej o progra-
mie „Już pływam” i boisku wielo-
funkcyjnym. W samych szkołach 
uczniowie mają dobrą bazę do lek-
cji wychowania fizycznego, z któ-
rej korzystają nie tylko podczas 
lekcji wf, lecz także na zajęciach 
pozalekcyjnych. Prowadzone są 
one z funduszy pełnomocnika do 
spraw rozwiązywania problemów 
alkoholowych przez zatrudnia-
nych instruktorów oraz w ramach 
sekcji klubów sportowych.

–  A drugi?

– To opieka prozdrowotna 
i profilaktyka. Bardzo sprawnie 
działa dożywianie uczniów. Przez 
kolejny rok sprawdziło się przy-
gotowywanie obiadów w szko-
łach z utrzymaniem ceny 3,50 zł 
za obiad. Dzieci korzystają z nich 
bardzo chętnie. Największy od-
setek korzystających jest w Har-
butowicach – ok. 70%, w innych 
szkołach jest to od 50% do 30%. 
Rodzinom, których nie stać na 
wykupienie obiadów dla dziecka, 
pomaga Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Mamy też w szkołach mle-
ko dla dzieci, Rudnik przystąpił 
ponadto do akcji „owoce w szko-
le”. Chcemy dzieci odżywiać zdro-
wo, zatem wycofujemy ze szkol-
nych sklepików fast foody, chipsy 
i inne niezdrowe produkty. 

– Jaki to ma sens? Przecież je-
śli zechcą, to i tak kupią je sobie 
w sklepie obok.

– Na to nie mamy wpływu, ale 
nich się dzieciom koduje świado-
mość, że to jest niezdrowe i szkoła 
tego nie popiera. Przecież szko-
ła ma uczyć i wychowywać we 
wszystkich aspektach. Jeśli coś 
sprzedawane jest w szkole, to zna-
czy, że szkoła to popiera, prawda?

– Czy mamy też jakieś powo-
dy do zmartwienia?

– Największym problemem 
jest zorganizowanie dzieciom 
opieki medycznej i profilaktyki 
zdrowotnej w szkole. 

– Jest gabinet dentystyczny 
działający od tego roku w szkole 
podstawowej w Sułkowicach.

– Jedna jaskółka nie czyni 
wiosny. Oczywiście, że cieszymy 
się z niego. Mamy go dzięki przy-
stąpieniu do powiatowego progra-
mu promocji zdrowia w szkołach. 
To świetny program. Uznanie 
za jego opracowanie należy się 
Małgorzacie Bajer, kierowniczce 
wydziału promocji zdrowia staro-
stwa powiatowego. Pochwalił go 
nawet w wywiadzie, który ukazał 
się w ostatnich dniach na stro-
nach papowskich, Rzecznik Praw 
Dziecka. Jednak wciąż nie mamy 
w szkołach szczepień, przeglądów 
profilaktycznych, gabinetów le-
karskich. Wiadomo, że w porozu-
mieniu z ośrodkami zdrowia jakoś 
się te sprawy rozwiązuje, praktyki 
lekarskie wyznaczają pielęgniar-
kę, która odwiedza szkoły co jakiś 
czas, jednak podstawowa opieka 
medyczna w szkole byłaby naj-
sprawniejszym rozwiązaniem. 

– Kiedyś tak było. Dlaczego te-
raz to jest niemożliwe?

– To są efekty rozwiązań re-
formy opieki zdrowotnej. Narodo-
wy Fundusz Zdrowia nie finansuje 
gabinetów szkolnych. Gmina nie 
ma uprawnień do zatrudniania le-
karza, czy higienistki w szkołach. 
To leży w gestii NFZ, ale Fundusz 
nie kwapi się do wprowadzenia ta-
kich rozwiązań.

–  Nasza gmina w stu procen-
tach finansuje działalność przed-
szkoli i prowadzi je we wszystkich 
miejscowościach.

– Tak, to prawda. Prowadzimy 
7 przedszkoli, w których mamy 420 
dzieci, a poziom uprzedszkolnie-
nia gminy wynosi 80%. Od stycz-
nia tego roku gmina nie pobiera 
czesnego od rodziców za 5 godzin 
realizacji podstawy programowej 
w przedszkolach. W sejmie przygo-
towana jest już ustawa nakazująca 
takie funkcjonowanie przedszkoli 
w całym kraju. My wprowadziliśmy 
je wcześniej, bo zdajemy sobie spra-
wę, jak ważne dla właściwego rozwo-
ju dziecka jest odpowiednie przygo-
towanie w okresie przedszkolnym. 
Ponadto od tego roku już na stałe 
zaczął działać V oddział w przed-
szkolu nr 2 w Sułkowicach, urucho-
miony eksperymentalnie rok wcze-
śniej, oraz II oddział w przedszkolu 
w Harbutowicach. Cieszy nas, i to 
bardzo, że w naszej gminie dzieci 
przychodzą do szkół dobrze przy-
gotowane do podjęcia nauki i do 
nawiązywania interakcji ze środo-
wiskiem szkolnym. To jest bodaj 
najważniejszy element wyrówny-
wania szans edukacyjnych, który 
procentuje przez całe życie. 

Stowarzyszenie Collegium Juvenum 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

będzie udzielać 

bezpłatnych porad prawnych 
mieszkańcom Gminy Sułkowice 

w dniach:
18 sierpnia 2010 r. od 7.30 do 15.30
30 sierpnia 2010 r. od 9.00 do 13.00
27 września 2010 r. od 9.00 do 13.00

w Urzędzie Miejskim w budynku „B” 

Mieszkańcy będą mogli otrzymać wsparcie 
od doświadczonych prawników w sferze pra-
wa lub niełatwych zagadnień obywatelskich 
np. sprawy konsumenckie, leczenie – opieka 
zdrowotna, pozbawienie wolności, niepełno-
sprawność.
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Wakacyjne zajęcia przygoto-
wała Świetlica Środowiskowa we 
wszystkich filiach, w każdej miej-
scowości naszej gminy. Nie było 
żadnych ograniczeń. Korzystać 
z tej formy spędzania wakacji 
mógł każdy, kto chciał i w odpo-
wiednim terminie wypełnił kartę 
zgłoszenia. 

Udział w Akcji Lato 2010 był 
bezpłatny.

Uczestnicy spędzali czas co-
dziennie przez trzy tygodnie lip-
ca pod okiem wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej. Pracowa-
ło i bawiło się z nimi 13 osób za-
trudnionych do akcji, 2 stażystki, 
1 praktykantka i 1 opiekunka osoby 
niepełnosprawnej. Udział w poszcze-
gólnych miejscowościach kształ-

tował się na poziomie podobnym, 
jak w ubiegłych latach. Jedynie 
w Harbutowicach znacząco przy-
było uczestników. Pozostaje nie-
wiadomą, dlaczego pomimo infor-
macji przekazywanej nawet przez 
dyrektora szkoły w poszczególnych 
klasach, nadal bardzo mało dzieci 
(tylko 16 osób) uczestniczyło w pół-
koloniach w Rudniku.

Dzieci bawiły się znakomi-
cie, zżyły się ze sobą i stwarzały 
fantastyczną atmosferę. Na co 
dzień organizowane były głów-
nie zajęcia świetlicowe i sporto-
we. – Pogoda pokrzyżowała nam 
plany. Chcieliśmy wędrować po 
szlakach turystycznych naszych 
okolic, ale w tym upale baliśmy 

Wakacje w Krainie Baśni
Lato w gminie Sułkowice ze Świetlicą Środowiskową

Tegoroczne półkolonie w naszej gminie na główny motyw obrzędowości akcji wybrały

świat dziecięcych baśni. Grupy przyjmowały dźwięczne nazwy i zawołania, np. Tele-

tubisie, Łombaki, Ciasteczkowe Potwory, Tęczoludki, Rumcajsy i podobne. 

W trzytygodniowej akcji uczestniczyło 232 dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. 

się wychodzić w teren z dziećmi. 
Na szczęście fantastycznie udała 
się zaplanowana na cały dzień 
(od godz. 8 do 20) wycieczka w Pie-
niny. Przeszliśmy wąwóz Homole, 
zwiedzaliśmy zamek w Niedzicy, 
pływali statkiem turystycznym po 
Zalewie Czorsztyńskim. W sumie 
na wycieczkę pojechały trzy pełne 
autokary i duży bus. Dzieci były 
zachwycone. Co tydzień też jeden 
dzień spędzaliśmy na basenie – 
tym razem w Wadowicach – mówi 
dyrektor Świetlicy Środowiskowej 
Krystyna Sosin.

W ramach zajęć świetlicowych 
było mnóstwo konkursów – m.in. 
na zawołanie zastępu, przebranie, 

fantastyczne bajkoludy, kronikę, 
plakat. Także na malowanie, ry-
sowanie, śpiewanie, wiadomości 
z różnych dziedzin (ale głównie ze 
znajomości treści baśni i bajek). 
Dużym powodzeniem cieszyły się 
gry planszowe. Świetlica wyposażo-
na jest w ciekawe gry strategiczne, 
wymagające zastanowienia, kre-
atywności, rozwiązywania nieraz 
bardzo skomplikowanych zadań. 
Dostarczają ciekawego zajęcia dla 
całej grupy na wiele godzin. 

Dwukrotnie wszyscy uczest-
nicy z całej gminy spotkali się 
w Sułkowicach. Odbyła się olimpia-
da sportowa zakończona ogniskiem 
z kiełbaskami oraz podsumowanie 
akcji z wręczeniem nagród i rów-
nież grillowaniem kiełbasek. 

Zobaczcie, jacy jesteśmy waż-
ni. Odwiedziły nas dziś najważ-
niejsze osoby w gminie – witała 
gości na podsumowaniu akcji Kry-
styna Sosin. Specjalnie nie wy-
mieniała nazwisk, bo w konkursie 
trzeba było wykazać się znajomo-
ścią lokalnego samorządu, wiedzą 
o gminie i historii naszych miej-
scowości. Trzeba było także udo-
wodnić, że bajki zna się najlepiej 
na świecie. Aby ostatecznie roz-
strzygnąć konkurs, konieczna była 
dogrywka. Ale i ona nie przyniosła 
rezultatu. Biertowice i Sułkowice 
szły łeb w łeb. Dopiero burmistrz 
znalazł rozwiązanie: Wygra ten, 
kto poda najbliższą obecnemu sta-
nowi liczbę mieszkańców gminy.  
Zwyciężyły Biertowice. 

Konkurs baśniowy – rozpoznaj bajki 
po gadżetach. 

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Super Babki Krystyna Sosin i Berna-
detta Żurek – „jak by to było gdyby 
Was nie było” – śpiewali gromko 
uczestnicy akcji.

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Jury ocenia prace wykonane przez 
grupy na konkurs na najwspanialsze-
go bajkoluda i baśniowego potwora. 

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Puchar przechodni dla Biertowic.
fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Podczas zakończenia Akcji Lato 2010 
uczestnicy uczcili rocznicę pacyfikacji 
Sułkowic chwilą ciszy i poezji, a dele-
gacja złożyła kwiaty pod Pomnikiem 
Ofiar na Rynku. 

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Akcja Lato ma własną sta-
tuetkę przechodnią. Zwycięska 
drużyna zachowuje ten szczegól-
ny puchar z kluczem do miasta na 
cały rok. Biertowice obroniły mi-
strzowski tytuł z ubiegłego roku 
i zachowały statuetkę na rok na-
stępny. Zwycięskiej reprezentacji 
osobiście wręczył ją burmistrz.

Każdy uczestnik konkursów 
dostał jakąś nagrodę – od tych 
najatrakcyjniejszych, po drobia-
zgi pocieszenia, dające jednak sa-
tysfakcję, że się nie kończy akcji 
z pustymi rękami. Wszyscy otrzy-
mali też słodkie smakołyki.

Akcja Lato finansowana jest 
z budżetu gminy w ramach dzia-

Okrzyk powitalny. Każda grupa opracowała własny. Im zabawniej, tym lepiej. 
fot Anna Witalis Zdrzenicka

łalności Świetlicy Środowiskowej, 
z dofinansowaniem pełnomocnika 
burmistrza ds. rozwiązywania proble-
mów społecznych w naszej gminie.

(awz)

Przewodnikiem du-
chowym jest ks. Marek 
Suder, przewodnikiem 
drogowym natomiast 
pomysłodawca trasy ro-
werowej pielgrzymki do 
Częstochowy – Andrzej 
Piwowarski. W sumie 
jest nas 24 osoby, bagaże 
wiezie bezinteresownie 
Dariusz Gąsienica, który 
towarzyszy nam również 
w miarę możliwości na 
rowerze. Dzielimy się na 
dwie grupy i przywdzie-
wamy odblaskowe kami-
zelki dla zachowania bez-
pieczeństwa na drodze. 

Wielka góra czyha na 
nas już na Podchybiu.  To 
pierwszy sprawdzian dla pielgrzy-
mów. Później już idzie łatwiej. Tra-
sa jest bardzo urozmaicona: raz 
z górki, raz pod górkę. Przez las, 
nad rzeczką, malownicze krajobra-
zy dookoła. Pierwszy przystanek 

mamy w klasztorze w Tyńcu, gdzie 
oddajemy się krótkiej modlitwie. 
Następnie zwiedzamy klasztor 
i kościół Karmelitów Bosych 
(którzy w Polsce wcale nie cho-
dzą boso) w Czernej, gdzie jeden 

z zakonników przybliża 
nam postać św. Rafała Ka-
linowskiego. Spokojnie 
docieramy do Olkusza na 
pierwszy nocleg w salkach 
przykościelnych w parafii 
św. Maksymiliana. Śpimy 
na karimatach w śpiwo-
rach. Zmęczeni, ale szczę-
śliwi, że 80 kilometrów jest 
już za nami. Nogi trochę 
bolą, ale na zakwasy, jak 
mówią niektórzy, najlepszy 
jest zimny prysznic, a taki 
właśnie mieliśmy w ofer-
cie noclegowej. Zasypiamy 
w mig. Rano czeka nas ko-
lejne 80 kilometrów.

Wtorek 20 lipca
Jedna z uczestniczek rezygnuje 
z powodu nieustannego bólu ko-
lana. Powoli wychodzi słońce. Już 
można założyć krótkie spodenki. 
Dzień zaczynamy mszą świętą 
w Olkuszu. Księża błogosławią 

Pielgrzymka Rowerowa do Częstochowy

397 km w pięć dni
Poniedziałek 19 lipca 2010 r. Pogoda nieciekawa, z nieba kapie deszcz, ciemne chmury wiszą 

nad naszymi głowami, ale każdy z uczestników pielgrzymki uśmiechnięty i radosny. 
Przed nami nie lada wyzwanie – pokonać 180 kilometrów rowerem na Jasną Górę. 

Damy radę, zrobiło się chłodniej, jakby na zamówienie. Nie musimy dzięki temu jechać 
w wielkim żarze słonecznym. Warunki atmosferyczne zatem sprzyjają, humory dopisują, 

każdy niecierpliwie czeka, aż dosiądzie swojego wehikułu napędzanego siłą mięśni. 
Po rannej mszy w kościele parafialnym w Sułkowicach 

i błogosławieństwie księdza proboszcza Stanisława Jaśkowca ruszamy w drogę. 

Na trasie I rowerowej pielgrzymki 
z Sułkowic na Jasną Górę. Fot. ks. Marek Suder
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nam na drogę. To pomaga i daje 
siłę w „zakwaszonych” nogach.

Trasa wiedzie między innymi 
przez Ogrodzieniec. Dojeżdżamy 
pod tamtejsze ruiny zamku. Opa-
lamy się na trawce. Celem naszego 
dnia jest jednak Olsztyn, również 
śliczna miejscowość na szlaku 
Orlich Gniazd, z ruinami zamku 
położonymi na skałkach, oddalo-
na 20 km od Częstochowy. Piękne 
widoki, zachód słońca, idziemy 
na spacer i zakupy. Jest ciepło 
i przyjemnie. Wieczorem robimy 
sobie grilla. Głównym wodzire-
jem na wieczorku integracyjnym 
jest Dariusz Gąsienica, górol spod 
samiuśkich Tater, wżeniony do 
Sułkowic. Jego siła głosu niesie 
się daleko poza granice domu 
pielgrzyma u sióstr Nazaretanek, 
w którym będziemy mieć nocleg 
przez dwie następne noce.

Środa 21 lipca 
To właśnie dziś mamy osią-

gnąć cel naszej podróży. Pomodlić 
się o wszelkie łaski przed obrazem 
Matki Boskiej Częstochowskiej 
na Jasnej Górze. Z Olsztyna do-
jeżdżamy tam w godzinę i piętna-
ście minut. Zostawiamy rowery 
na ogrodzie u bardzo gościnnych 
bezhabitowych sióstr Sług Jezusa 
i udajemy się na modlitwę do 
Sanktuarium Najświętszej Ma-
ryi Panny Jasnogórskiej. Później 
mamy chwilę wolnego czasu, krą-
żymy więc po Jasnej Górze, a żar 
leje się z nieba. 

Czekamy na mszę św. o godz. 
11:00. Uduchowiony ksiądz czę-
stochowski modli się za nas – piel-
grzymów rowerowych z Sułko-
wic, jesteśmy dumni z siebie oraz 
z tego, że udało nam się pokonać 
własne słabości i lęki oraz gór-
ki skutecznie wyciskające z nas 
siódme poty, bo było warto. Prze-
chodzimy na kolanach przed i za 
obrazem Matki Boskiej Często-
chowskiej. Jeden z ojców Paulinów 
koncelebrujący mszę św. wygłasza 
kazanie wierszem, jak się okazu-
je – fragment tomiku poetyckiego 
własnego  autorstwa. Potem mamy 
czas wolny do godziny 16:00. Idzie-
my na obiad, opalamy się w parku. 
Jest bardzo przyjemnie i miło. 

Niestety, czas już wracać. Pod-
czas wyjazdu z Częstochowy dopa-
da nas małe oberwanie chmury, 
które przeczekujemy pod wiatą 
przystankową i drzewem. Deszcz 
szybko jednak mija, a my schnie-
my, jadąc z górki pod ponownie 
jarzącym słońcem. Wieczorkiem 
spacerujemy po pełnym uroku 
i tajemnic Olsztynie.

Czwartek 22 lipca 
Jeszcze o tym nie wiemy, ale 

będzie to najcięższy odcinek piel-
grzymki. Wstajemy już o 4:00 rano, 
by móc wyruszyć o godz. 5:00. 
Chcemy uniknąć wysokiej tem-
peratury, którą straszą we wszyst-
kich prognozach pogody. I tak do 
dziewiątej rano pedałujemy, by 
potem cały dzień móc się wylegi-
wać nad jeziorkiem, które znala-
zło się nieprzypadkowo na naszej 
pielgrzymkowej trasie. Kąpiemy 
się w nim, pływamy na materacu, 
wcinamy hamburgery w przydroż-
nej knajpce. Czekamy aż asfalt nie 
będzie nam się topił pod kołami 
rowerów. W dalszą drogę ruszamy 
zatem dopiero o 16:00 po odmó-
wieniu różańca. Niespodziewanie 
gubimy trasę i nadrabiamy kilka 
kilometrów. Nad niebo nadciąga 
nagle ogromna ciemna chmura, 
z której w momencie powstaje ścia-
na deszczu. Na oślep, wręcz przela-
ni do suchej nitki, biegniemy pod 
wiatę garażową najbliższego domu 
i tam przeczekujemy nawałnicę. 

Ostatecznie przejeżdżamy aż 
115 km, czyli dużo więcej niż za-
mierzaliśmy w tym dniu, ale nic 
to. O 21:00 docieramy do Olkusza. 
W chwilę później udajemy się na 
mszę. Po niej czeka na nas kolacja 
przygotowana przez dwie uczest-
niczki pielgrzymki. Po takich prze-
życiach wspaniale smakują kanapki 
z szynką, pomidorem i ogórkiem. 

Po lodowatym prysznicu kła-
dziemy się na naszych karimat-
kach. Ale cóż to? Nagle dają o sobie 
znać spalone, spieczone nad jezio-
rem plecy i nogi. Trzeba się szyb-
ko posmarować. To był piękny, ale 
ciężki dzień. Jutro powrót. 

Piątek 23 lipca 
Wracamy. Po porannej mszy 

św. i błogosławieństwie olkuskiego 
księdza ruszamy w drogę. To już 
ostatni odcinek do pokonania. Robi 
się trochę smutno. Każdy prze-
cież zżył się z współpielgrzymami 
i ze swoim rowerem. Najmłodszy 
uczestnik (11 lat) jechał z mamą, 
jego rok starszy kolega z tatą. Całą 
drogę czujemy się bardzo bezpiecz-
ni, bo wiemy, że czuwa nad nami 
Boska Opatrzność, ale także jadą 
z nami dwaj panowie znający się na 
serwisie rowerowym – Józef Profic 
i Jerzy Żak. Małe usterki w mig są 
przez nich usuwane. Co chwilę sta-
jemy, żeby kupić zimną wodę do pi-
cia, która w tym skwarze idzie jak 
„ciepłe bułeczki”. Atmosfera nie-
zmiennie miła i przyjacielska, każ-
dy dostosowuje się do tempa grupy, 
nikt nie marudzi. Wracamy przez 
bardzo „owocowe”  miejscowości 
takie jak: Ostrężnica czy Brzoskwi-
nia. W tym dniu mamy szczęście 
– większość trasy jest z bardzo stro-
mej górki, przez co oszczędzamy 
dość sfatygowane już jazdą kolana. 
Obowiązkowy przystanek w Tyń-
cu robimy sobie na picie, obiadek 
i lody, a przy okazji próbujemy prze-
czekać południowe słońce. 

No i przeczekaliśmy! Już w Ra-
dziszowie dopada nas kolejne obe-
rwanie chmury, przez co musimy się 
chować w tamtejszej bramie kościel-
nej. Przelani wracamy do Sułkowic, 
jednakże tak miłego powitania się 
nie spodziewaliśmy – dzwony biją 
nam na powitanie, a mieszkańcy 
machają i trąbią. 

397 km i pierwsza rowerowa 
pielgrzymka do Częstochowy zorga-
nizowana w Sułkowicach już za nami. 
Teraz czas na odpoczynek i zbieranie 
sił na przyszły rok. Joanna Gatlik

Ulewa przeczekana pod wiatą przystankową. Fot. Joanna Gatlik
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dni gminy sułkowice  

Można rzec, czym gmina bo-
gata, ale i to nie wszystko. Do suł-
kowickich talentów dołączyły my-
ślenickie i zaproszeni goście. 

Gwiazdy, gwiazdy
Gwiazdą sobotniego wieczoru 

były Leszcze, a w niedzielę rozgrza-
li publiczność do czerwoności The 
Beatlmen grający covery Beatle-
sów. We wcześniejszych godzinach 
prezentowały się zespoły z Sułko-
wic – grające ostrego hardrocka 
na bardzo przyzwoitym poziomie 
Spectrum i Graham Band, który 
m.in. przypomniał niezapomniane 
w muzyce polskie lata ‘80 i ‘90. 

Przepraszamy 
Handycap

Słowa podziękowań i przepro-
sin należą się zespołowi Handycap 
(obecnie Teksas), który również 
miał wystąpić, jednakże z powodu 
długiej instalacji i próby technicz-
nej zespołu Leszcze, nie miał moż-
liwości wejść na scenę przed ich 
koncertem. 

Orkiestry dęte 
wiele mogą

Rzęsiste brawa zebrały ze-
społy dęte. W sobotę orkiestra 
sułkowicka w odnowionej szacie 
pokazała, jak można na instru-
mentach dętych wykonać Ro-
mancę Chopina, walce wiedeń-

Z Leszczami i echem Beatlesów
Miał powody do zadowolenia ten, kto pierwszy weekend lipca spędził 

na stadionie Gościbi w Sułkowicach. Mnóstwo dobrej zabawy znalazł tu każdy: 

od najmłodszych berbeci po dostojnych nestorów. Publika szalała przy estradzie, w lunaparku 

i na wszelakiej maści urządzeniach do skakania, hopsania, latania i wywijania koziołków. 

Napoje chłodzące lały się strumieniami, a gospodynie z kół całej gminy urządziły festiwal smakołyków.

skie, standardy jazzowe, a także 
ulubione „kawałki” orkiestr dę-
tych. Ten rozbudowany repertuar 
i nowe brzmienie zespołu to owoc 
pracy z nowym kapelmistrzem 
Markiem Seyfriedem. W niedzie-
lę z kolei w instrumenty dęła or-
kiestra z Krzywaczki i Bęczarki, 
znana z jazzowego brzmienia 
i dużego poczucia humoru.

Taniec nie jedno ma imię
Jak Sułkowice, to także ta-

niec. Na estradzie prezentowały 
się wszystkie formacje Zespołu 
Pieśni i Tańca Elegia z Rudnika, 
również wszystkie formacje ze-
społu tanecznego Retro, a gościn-
nie – dziewczęta z myślenickiego 
oddziału krakowskiej szkoły tańca 
Jazz Dance Center i cheerleaderki 
działające przy TG Sokół w Myśle-
nicach oraz para taneczna – mi-
strzowie okręgu 2010 w kat. B Piotr 
Paliński i Monika Bała z pokazem 
tańca latynoamerykańskiego.  

Przedszkolaki 
też tanczą

Występ przedszkolaków wzbu-
dził duże zainteresowanie i wywołał 
aplauz wielopokoleniowej widow-
ni.  Wystapiły dzieci z Przedszkoli 
Samorządowych nr 1 i nr 2 w Suł-
kowicach. Dzieci z grupy baleto-
wo–tanecznej Tupiące nóżki z PS 2 
wykonały taniec Motyle. Piek-

ne kostiumy do występu uszyła 
mama Anna Szlachetka

Samarytanin 
i antyterrorysta

Były liczne pokazy (np. pierw-
szej pomocy w wykonaniu mal-
tańczyków, czy też pokaz odbicia 
zakładnika grupy ASG Hunters). 
Mnóstwo dymu, huku i prezen-
tacji sprawności grupy antyter-
rorystycznej. Dźwięki arabskiej 
muzyki, kwefy i turbany, obok 
zadowolenia z obejrzanego spek-
taklu, nasuwają pytanie: czy ter-

Mistrzowie okręgu roku 2010 w kat. B 
Piotr Paliński i Monika Bała

Z lewej – Orkiestra Dęta z Sułkowic , z prawej – Orkiestra Dęta z Krzywaczki i Bęczarki
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Rozgrywki rundy jesiennej piłki nożnej seniorów
gospodarze goście data godz.

Wiślanie Jaśkowice Gościbia Sułkowice 14.08 (sobota) 17:00

Gościbia Sułkowice Wieczysta Kraków 21.08 (sobota) 17:00

LKS Śledziejowice Gościbia Sułkowice 25.08 (środa) 17:30

Gościbia Sułkowice Hejnał Krzyszkowice 29.08 (niedziela) 11:00

Pcimianka Pcim Gościbia Sułkowice 05.09 (niedziela) 17:00

Sokół Kocmyrzów Gościbia Sułkowice 08.09 (środa) 17:00

Gościbia Sułkowice Pogoń Skotniki 11.04 (sobota) 16:30

Grębałowianka Kraków Gościbia Sułkowice 18.09 (sobota) 16:00

Gościbia Sułkowice Zieleńczanka Zielonki 25.09 (sobota) 16:00

Clepardia Kraków Gościbia Sułkowice 02.10 (sobota) 15:30

Gościbia Sułkowice Świt Krzeszowice 10.10 (niedziela) 11:00

Gościbia Sułkowice Proszowianka Proszowice 16.10 (sobota) 15:00

Płomień Jerzmanowice Gościbia Sułkowice 23.10 (sobota) 14:30

Raba Dobczyce Gościbia Sułkowice 31.10 (niedziela) 13:00

Gościbia Sułkowice Nadwiślana N. Brzesko 07.11 (niedziela) 13:00

  dni gminy sułkowice

rorysta ma obowiązk być Arabem? 
Rodzi się niezdrowy stereotyp.

Konkursy
Można było wygrać nawet 

kosz do gry w koszykówkę, je-
śli potrafiło się zaśpiewać frag-
ment ulotki LGD na melodię 
hymnu Unii Europejskiej, gluko-
metr za znajomość własnej gmi-
ny i mnóstwo nagród za odwagę 
i dobrą zabawę w konkursach. Roze-
grano też turniej megapiłkarzyków 
o Puchar Burmistrza, loterie fanto-
we, losowano nagrody „Klamry”. 

Elegancja i szyk 
na wesoło

Pokaz mody ekologicznej przy-
gotowany przez grupę myślenic-
ką Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Stroje składały się wyłącznie z tego, 
co zwykliśmy wyrzucać. Dowcipn 
stroje i przemowy spikerów wywo-
ływały salwy śmiechu widowni.

Zabawa z ogniami 
i hobby ekstremalne 

Wspólna zabawa do białego 
rana, okraszona była w sobotę po-
kazem ogni sztucznych. Nie dość 
na tym – można było polecieć ba-
lonem, przeżyć przygodę życia na 
ściance wspinaczkowej i skacząc na 
bungee oraz „zaliczyć” wiele, wiele 
innych rozrywek, wśród których 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

„Winowajcy”
Całość prowadził Paweł Po-

toczek. Dni Gminy Sułkowice 
zorganizował Urząd Miejski wraz 

z Klubem Sportowym Gościbia. 
Głównym sponsorem była Fabry-
ka Narzędzi Kuźnia. Najserdecz-
niejsze podziękowania należą się 
także strażakom z OSP z terenu 
gminy oraz dyrekcji i pracowni-
kom Gimnazjum im. Stefana kard. 
Wyszyńskiego.

Patronatem medialnym objęli 
tę dwudniową imprezę: Radio Kra-
ków, „Dziennik Polski”, „Gazeta 
Myślenicka”, www.miasto-info.pl 
oraz Gazeta Gminna „Klamra”.
tekst i fotografie: Anna Witalis Zdrzenicka

Fotoreportaż na 3. stronie okładki,
 a na stronie 4. – rozstrzygnięcie konkursu 

fotograficznego

Fabryce Narzędzi Kuźnia, 

Producentowi Narzędzi Juco, 

Bankowi Pekao SA, 

Member of UniCredit Group,

restauracji Rezydent z Rudnika

firmom: Stan-bud, Emi, Suł-Met, 
Edex-pol, Betix, 

Luna Parkowi z Czech, 

przychodni Vitamed, 

myślenickiemu Parkowi Przygody 

i firmom: Inet Centrum, Metaloplast, Kraina 
Zabaw Dziecięcych, Oriflame i Greinplast

Dziękujemy Sponsorom

Ekstremalne skoki rowerowe 
w wykonaniu sułkowiczan

Pokaz antyterrorystyczny
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Do udziału w projektach 
można się zgłosić samemu, 
w ramach prowadzonej re-
krutacji. Jednak rzadko się 
zdarza, by ktoś, kto już zrezy-
gnował z walki o swoje życie, 
sam szukał pomocy. Prze-
ciwnie, uważa że to i tak nic 
nie da, a przecież jakoś sobie 
radzi. Dlatego pracownicy 
socjalni OPS starają się wy-
typować takie osoby i zapro-
sić je do działania. Czasami 
jest to najtrudniejsza część 
zadania. Zwykle wystarczy 
pierwsza wizyta, rozmowa 
z życzliwymi ludźmi, którzy 
potrafią „zarażać” nadzie-
ją, przekonanie się, że ludzi 
z problemami jest wielu,  
a życiowe tarapaty, to jeszcze 
nie powód do wstydu. I zo-
baczyć, że jednak coś da się 
zrobić. Uwierzyć, że warto.

Odwieczne problemy
Problemy są różne, np. trwałe, 

długoletnie bezrobocie, prowadzą-
ce do przeświadczenia, że człowiek 
się już do niczego nie nadaje. Po co 
więc szukać pracy, skoro i tak nie 
przyjmą? Innym utrudnia życie 
poważna blokada przed kontak-
tem z obcym człowiekiem, parali-
żuje ich fakt, że mają coś załatwić 
w urzędzie, porozmawiać z sze-
fem. Bywa, że wskutek nieporozu-
mień między małżonkami rozpa-
da się rodzina i wydaje się, że nie 
da się już nic zrobić, by ja ratować; 
albo ludzie nie potrafią uporać się 
z problemami alkoholowymi w ro-
dzinie; zachować poczucia własnej 
wartości w obliczu np. rozwodu, 
zdrady współmałżonka itp. 

U każdego człowieka granica 
wytrzymałości na problemy jest 
inna. To, co dla jednego stanowi wy-

Unijne projekty OPS Krok w lepsze jutro i Aktywni razem

Przywracanie nadziei
…wtedy samotność płynie z rzekami ku morzu. (R. 

M. Rilke)

Kiedy narastają problemy i z każdej strony dopada człowieka nieszczęście, 

najpierw próbujemy walczyć, zmagamy się z nim, bierzemy za bary. Aż przychodzi moment, 

kiedy dajemy za wygraną. Godzimy się z losem, mówimy sobie – i tak nic nie mogę z tym zrobić, 

pozornie spokojni pozwalamy, by życie toczyło się obok nas, bez naszego udziału. Tracimy na-

dzieję. Przestajemy szukać rozwiązań. Nie wierzymy, że jesteśmy w stanie cokolwiek zmienić. 

Do ludzi w takiej sytuacji życiowej skierowane są dwa duże projekty Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Krok w lepsze jutro i Aktywni razem. 

Ich zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby się ludziom chciało chcieć.

Pracownicy projektów. Od lewej: asystentka oso-
by niepełnosprawnej Marzena Tondera, pracow-
nik socjalny koordynujący pracę z uczestnikami 

Jolanta Myrt, jeden z koordynatorów Piotr Bu-
dzoń i asystentka rodziny Magdalena Mielecka.

zwanie do walki, dla innego jest już 
podcięciem skrzydeł i utratą wiary 
w jakakolwiek własną wartość.

Mój przyjaciel psycholog
Do psychologa nikt nie chce 

iść. Po co. Przecież jestem zdrowy. 
Ale taki był wymóg. Trzeba było 
pójść do psychologa na jedną wi-
zytę i zobaczyć, jak to jest. Jeśli 
ktoś nie chciał więcej korzystać 
z  tego gabinetu, wcale nie musiał. 
A jednak – u Ewy Wach, pracują-
cej przy projekcie Krok w lepsze 
jutro, drzwi się praktycznie nie 
zamykają. Ma stałych pacjentów 
i tych, którzy przychodzą do niej 
z problemem na dwie, trzy wizyty. 
Zarówno uczestnicy, jak pracowni-
cy projektu twierdzą, że ma znako-
mite podejście do ludzi. 

– Przede wszystkim człowieka 
trzeba wysłuchać. To podstawowa 
terapia – żeby człowiek powie-

dział, co mu leży na sercu, 
„wygadał” się. Ludziom 
bardzo trudno jest mówić 
o uczuciach i emocjach. Czę-
sto nawet nie potrafią  ich 
nazwać. Czasami to już wy-
starczy, żeby coś odblokować, 
przełamać. Później razem za-
stanawiamy się, jak przejść 
przez trudne doświadczenie, 
przełamać jakiś traumatycz-
ny moment życia. Ćwiczymy 
np. krok po kroku wizytę 
w urzędzie, rozmowę z pra-
codawcą. Są wśród naszych 
uczestników projektu także 
małżeństwa, które nie mogą 
się porozumieć, ale chcą rato-
wać swoją rodzinę i tacy, któ-
rzy muszą przeżyć rozwód. 
W kilku przypadkach ko-
nieczna była wizyta u psy-
chiatry albo wspomożenie te-
rapii psychologicznej lekami, 

które musi zapisać lekarz. Trzeba 
było przekonać człowieka, żeby po-
szedł do lekarza, skorzystał  z pora-
dy psychiatry, podjął leczenie. 

Psychologa wspierają inni 
specjaliści projektu i działania 
grupowe. 

– Właśnie powstaje grupa 
wsparcia – swobodna, przyjaciel-
ska, na luzie. Razem sobie roz-
mawiamy, żartujemy, po prostu 
spędzamy razem czas, przeko-
nując się nawzajem, że jesteśmy 
sobie potrzebni i nie jesteśmy w 
życiu sami. Znakomite były ogni-
ska integracyjne dla uczestników 
projektu z udziałem wszystkich 
specjalistów. Sama się na nich 
znakomicie bawiłam. Może dlate-
go, że ja naprawdę lubię ludzi.

Ewa Wach przez 20 lat praco-
wała w Kanadzie. Wspomina 
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ten okres bardzo ciepło. – Lu-
dzie wszędzie są tacy sami i wszę-
dzie borykają się z podobnymi 
problemami: brak pracy, kłopoty 
małżeńskie, wychowawcze, samot-
ność, niedostosowanie do wymo-
gów społecznych, uzależnienia. 
Może u nas silniejsze są problemy 
finansowe, które ostatecznie poko-
nują ludzi  przez całe lata walczą-
cych, by związać koniec z końcem. 
Jednak najważniejsza różnica po-
lega na tym, że tam chodzenie do 
psychologa jest czymś normalnym. 
Jest problem – to trzeba się wybrać 
do psychologa, może coś nowego 
zobaczy, podpowie, doradzi. U nas 
wciąż wizyta u psychologa wiąże 
się ze wstydem i oporem. 

Życie  z asystentem
Po raz pierwszy w sułkowic-

kim OPS pojawili się przy projek-
tach „nowi” specjaliści: asystent 
osoby niepełnosprawnej (Marze-
na Tondera przy projekcie Krok 
w lepsze jutro) i asystent rodziny 
(Magdalena Mielecka przy projek-
cie Aktywni razem). Te osoby nie 
są opiekunkami w tradycyjnym 
sensie. Ich zadaniem jest pomoc 
w załatwieniu ważnych życiowych 
spraw, z którymi ludzie sami nie 
potrafią sobie poradzić. Trzeba 
pojechać na wizytę do lekarza spe-
cjalisty, załatwić staż z niepełno-
sprawnym absolwentem, wskazać 
rodzinie, jak może zdobyć pomoc 
i fizycznie pojechać wraz z człon-
kiem rodziny to załatwić, wspomóc 
ją w różnych codziennych czyn-
nościach, umówić terminy wizyt 
u specjalistów, w urzędach i insty-
tucjach, jeśli trzeba, pomóc napi-
sać odpowiednie podania, zmobili-
zować do działania. 

– Pracownik socjalny Ośrod-
ka Pomocy Społecznej ma wiele 
rodzin, które odwiedza i może im 

poświęcić stosunkowo niewiele 
czasu. Przy projekcie opiekuję się 
na razie dwoma rodzinami i pla-
nujemy objąć tą formą pomocy 
jeszcze dwie. To daje komfort au-
tentycznego wejścia w sytuację 
ludzi, zrozumienia ich problemów 
i potrzeb oraz  wspólnego, przyja-
cielskiego podejścia do ich proble-
mów. To daje większą szansę na 
skuteczność pomocy – mówi Mag-
da Mielecka. 

Podobne doświadczenia ma 
Marzena Tondera pracująca z oso-
bami niepełnosprawnymi. – Cza-
sami trzeba pokazać możliwości, 
przekonać, że warto, a później 
trzeba to wykonać – pojechać, po-
rozmawiać, załatwić w Krakowie, 
w Myślenicach. Osoba niepełno-
sprawna nie może jechać sama, 
więc często bywa, że rezygnuje, bo 
za dużo zachodu. Zdarza się też, 
że trzeba niepełnosprawne dziec-
ko odprowadzić do szkoły lub na 
zajęcia terapeutyczne, by matka 
mogła załatwić inne ważne spra-
wy potrzebne rodzinie, są osoby 
niepełnosprawne, które mieszkają 
same. Wtedy pomoc asystenta jest 
nieoceniona. 

Indywidualny plan pomocy
Koordynatorem i osobą 

pierwszego kontaktu w projekcie 
Krok w lepsze jutro jest Jolanta 
Myrt. To ona prowadzi rekrutację, 
pomaga w uzgodnieniu indywidu-
alnej ścieżki pomocy dla każde-
go uczestnika projektu. – Ludzie 
mają różne problemy i w związku 
z tym różne potrzeby. Przy naszym 
projekcie zatrudnieni są: psycho-
log, pedagog, doradca zawodowy, 
prawnika, fizjoterapeuta, pracow-
nik socjalny, terapeuta zajęciowy, 
asystent osoby niepełnosprawnej. 
Dotychczas projektem objętych 

zostało 43 beneficjentów ostatecz-
nych, podzielonych na dwie grupy 
(15 – 25 lat oraz powyżej 25 lat), 
którzy uczestniczą w tych formach 
wsparcia. Prócz nich z usług spe-
cjalistów może bez ograniczeń 
korzystać tzw. otoczenie: rodziny, 
sąsiedzi, szeroko rozumiane śro-
dowisko. Osoby mające trudności 
z poruszaniem się, czy też  zamiesz-
kałe w odległych zakątkach gminy 
mają zapewniony dowóz na zaję-
cia. Prócz zajęć indywidualnych 
prowadzone są zajęcia grupowe, 
treningi kompetencji itp. 

Rekrutacja na następny rok 
i pieniądze unijne

Na projekt Krok w lepsze 
jutro OPS otrzymał 902 tys. zł. 
W 100% jest on finansowany z fun-
duszy unijnych. Z tych pienię-
dzy, prócz opłacenia specjalistów 
pracujących z ludźmi, OPS zaku-
pił sprzęt potrzebny do realiza-
cji projektu: doposażona została 
pracownia do terapii kulinarnej 
w Centrum Rehabilitacji i kompu-
tery do Gminnego Centrum Infor-
macji oraz Centrum Rehabilitacji. 
Dzięki tym pieniądzom możemy 
też sobie pozwolić na wyjazdy 
i spotkania integracyjne, np. przy 
grillu i ognisku. Ludzie chcą się 
integrować, a po pierwszych opo-
rach, chętnie przychodzą na zaję-
cia. Dla nas ten uśmiech człowie-
ka, który jeszcze tak niedawno nie 
wierzył, że może mu się cokolwiek 
dobrego przydarzyć, jest najwięk-
szym osiągnięciem i najcenniejszą 
nagrodą. Najważniejsze jest, żeby 
ludzie chcieli chcieć. Okazuje się, 
że grupa powyżej 25 lat łatwiej 
daje się do tego przekonać. Więk-
sze trudności są z przekonaniem 
młodzieży w wieku od 15 do 25 lat. 
Tutaj zapewne problemy życiowe 
nakładają się na problemy okre-
su dojrzewania, co stwarza więk-
szy opór, nieufność lub poczucie 
wstydu. Zależy nam, by dotrzeć do 
tej grupy i zachęcić jak najwięcej 
osób. Dla nich przecież możliwości 
pomocy są bardzo duże. Muszą tyl-
ko zechcieć, uwierzyć.  – mówi dy-
rektor OPS Józefa Bernecka.

W jesieni rozpocznie się re-
krutacja do drugiego etapu pro-
jektu – integracji zawodowej. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać 
z kursów, warsztatów podnoszą-
cych ich kwalifikacje zawodowe, 
warsztatów ekonomii społecznej 
i przedsiębiorczości, a także aktyw-
nego poszukiwania pracy – infor-

Ewa Wach – psycholg projektu 
„Krok w lepsze jutro”. 
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Spotkania integracyjne w poszerzo-
nym gronie stanowią istotną część 
programu przełamywania wewnętrz-
nych barier.   Fot. z archiwum OPS
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muje koordynator merytoryczny 
projektu Andrzej Piwowarski.

Kontrakty socjalne
Obecna edycja projektu Ak-

tywni razem jest zakrojona na 
największą dotad skalę i obliczo-
na jest na trzy lata. Na ten projekt 
OPS otrzymał 700 tys. zł. Wkład 
gminy w jego finansowanie wy-
nosi ok. 35 tys. zł rocznie. Asy-
stentem koordynatorem projektu 
jest Bożena Moskal. W tym roku 
w ramach projektu realizowane są 
kontrakty socjalne dla 12 trwale 
bezrobotnych kobiet. Indywidu-
alnie ustalony program pomocy 
ma im pomóc wrócić do aktywne-
go życia, podnieść ich mniemanie 
o sobie, poprawić wizerunek we 
własnych oczach i w oczach otocze-
nia – zamienić Kopciuszka w kró-
lewnę. Projekt sprawdził się już 
w ubiegłych latach, tyle że wcze-
śniej przeprowadzany był dla 
znacznie mniejszej grupy osób.

Aktywność środowiska
Prócz kontraktów socjal-

nych projekt obejmuje działania 
integrujące środowiska lokalne. 
W jego ramach odbędą się trady-
cyjne Opłatki, zorganizowany zo-
stanie Dzień Seniora (z udziałem 
uczestników ubiegłorocznego pro-
jektu Senior – Junior), ogniska 
integracyjne dla uczestników OPS
-owskich projektów, wycieczki. 
A wszystko po to, by ludzie odzy-
skali nadzieję i poczuli nowy, lep-
szy smak własnego życia. 

Projekty Krok w lepsze jutro 
i Aktywni razem realizowane są 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(POKL). W sumie w tym roku ko-
rzysta z nich około 120 mieszkań-
ców gminy Sułkowice. (awz)

Z Agnieszką Ochnicką z Małopolskiego Osrodka Doradztwa Rolnicze-
go rozmawia Anna Witalis Zdrzenicka

– Wszystko zależy od tego, co 
rozumiemy przez rolnictwo. W tej 
chwili mamy z naszej gminy 350 
wniosków o dopłaty unijne, co 
oznacza, że jest przynajmniej 350 
gospodarstw o areale 1 hektara 
przeliczeniowego.

– A większe? 
– Jest zaledwie kilka gospo-

darstw powyżej 5 hektarów. Zde-
cydowana większość to gospodar-
stwa od 1 do 5 hektarów.

– Co najchętniej uprawiamy 
na naszych ziemiach? 

– Głównie zboża i ziemniaki. 
Pszenice ozimą i jare mieszanki 
zbożowe. A poza tym po rządku 
jarzyn na własne potrzeby, trochę 
owoców dla siebie. Jest jeszcze kil-
ka krów w gminie. Zwykle jedna 
w gospodarstwie, sporadycznie 
pojawiają się dwie. Mieszkańcy 
nie oddają nigdzie mleka, albo wy-
korzystują je sami, albo sprzedają 
po sąsiedzku. 

– Czy to znaczy, że nasi rolnicy 
nie utrzymują się z gospodarstw?

– Przypadków, gdy gospodar-
stwo jest głównym źródłem docho-
du, mamy zaledwie kilka. Na pal-
cach jednej ręki można policzyć.

– 5 hektarów to kawał ziemi, 
jeśli prowadzi się gospodarstwo 
specjalistyczne.

–  Owszem, ale takich praktycz-
nie nie ma. Mamy jedna hodowlę 
świń w Rudniku, ogrodnictwo to 
krzewy ozdobne w Krzywaczce, 
jest też jedna ferma drobiu.

– A sady, pasieki?
– Też nie ma. Drzewa owoco-

we rosną w ogrodach przydomo-
wych na własne potrzeby. Pasiek 
też nie mamy. Spotyka się przy 
domu tu i ówdzie po kilka uli, ale 
na tym koniec. Zresztą gdzie by 
te pszczoły miały zbierać pożytek, 
skoro nie uprawia się żadnych ro-
ślin pastewnych, zniknęły kwiaty 
z ogrodów, nie ma plantacji ziół, 
nie ma sadów? Jedynie trochę 
spadzi z lasu mogłyby zebrać. 

– Czyli będziemy mieli żniwa pod 
znakiem zapasów w spiżarni i piwnicy?

Rolnictwo w gminie?
– Rozpoczyna się okres żniw, a nam coraz rzadziej zajeżdża 

drogę kombajn czy traktor, za koniem oglądamy się jak dzieci 

100 lat temu za rowerem, coraz mniej złotych wstążek na zboczach. 

Czy w naszej gminie mamy jeszcze rolnictwo? 

– W większości przypadków 
tak. To nie jest teren sprzyjający 
rolnictwu. Ziemie mamy 3 i 4 ka-
tegorii, w wiele miejsc na naszym 
górzystym terenie trudno nawet 
dojechać maszynami.

– Nie dość, że jest trudno, to 
w tym roku powódź dodatkowo 
zdewastowała ludziom polai dział-
ki. Czy ktoś ma szanse na uzyska-
nie państwowej pomocy?

– Mamy 5 wniosków popowo-
dziowych, które wstępnie kwalifi-
kują się do takiej pomocy. Teraz 
jeszcze rozstrzyga te kwalifikacje 
KRUS.

– Trudno jest dziś być rolni-
kiem w dawnym sensie. Ale ziemia 
pozostała i tradycja gospodarowa-
nia jeszcze całkiem nie zaniknęła. 
Może agroturystyka byłaby wyj-
ściem dla naszych gospodarzy?

– Z całą pewnością tak. Mamy 
tereny bardzo atrakcyjne. Jednak 
ludzie myślą, że trzeba ponieść 
duże nakłady, żeby stworzyć go-
spodarstwo. Martwią się, że goście 
nie przyjadą. A przecież gospodar-
stwo ekologiczne z agroturystyką, 
to znakomita forma wypoczynku 
dla np. babci z wnuczkiem blisko 
rodziców pracujących w Krako-
wie. Harbutowice mają wymarzo-
ne tereny na agroturytykę, ale też 
Krzywaczka, Biertowice, czy Rud-
nik. Same Sułkowice także. Tylko 
ludzie musieliby się do tej formy 
przekonać.

– Czy pozwoli się pani zapro-
sić razem z „Klamrą” do dobrze 
funkcjonującego ekologicznego go-
spodarstwa agroturystycznego w 
sąsiednich okolicach? Np. do sierp-
niowego numeru, żeby ludziom po-
kazać, jak sobie radzą inni?

– Chętnie. Warto podpowiadać 
dobre przykłady. Może ktoś się 
przekona i znajdzie rozwiązanie 
dla siebie na podniesienie opłacal-
ności gospodarstwa, a w gminie na-
reszcie powstanie baza turystycz-
na, której tak bardzo nam brakuje. 
Może budowany w Harbutowicach 
wyciąg narciarski  zachęci do tego 
gospodarzy?

Podczas zajęć grupoych. 
Fot, z archiwum OPS
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Pamięć o ofiarach, cześć bohaterom
67 rocznica pacyfikacji Sułkowic

Niska frekwencja miesz-
kańców skłoniła uczestni-
ków do refleksji o znaczeniu 
świadomości historycznej dla 
kształtowania postaw współ-
czesnych pokoleń i budowa-
nia więzi środowiskowych, 
o tym, jak ważna jest pamięć 
o ofiarach i czczenie bohate-
rów. W poprzednich latach, 
gdy świętowaliśmy hucz-
nie okrągłe rocznice, ludzie 
uczestniczyli tłumnie w uro-
czystościach. 

W kościele i pod Pomnikiem
Tym razem była „zwy-

czajna” 67 rocznica. Księża 
odprawili uroczystą Mszę św. 
koncelebrowaną pod prze-
wodnictwem ks. proboszcza 
Stanisława Jaśkowca. W kon-
celebrze eucharystię sprawo-
wali ks. Marek Suder i ks. rodak 
Robert Jończyk. Przed ołtarzem 
stanął poczet sztandarowy kom-
batantów wsparty przez harcerki 
z drużyny „Orsza” hufca Myśleni-
ce, w asyście pocztów sztandaro-
wych gminy i OSP Sułkowice. Po 
Mszy św. z refleksyjno-patriotycz-
ną homilią ks. proboszcza i piękną 
muzyką na organach i skrzypcach 
w wykonaniu rodzeństwa Górsz-
czaków, uczestnicy uroczystości 
udali się pod pomnik, gdzie dele-
gacje złożyły wieńce, a następnie 
do Starej Szkoły na spotkanie przy 
słodkim poczęstunku. 

Przy kawie
Burmistrz Piotr Pułka pro-

sił, by nie zaniedbywać pamięci o 
wydarzeniach 24 lipca w Sułkowi-
cach. Przypomniał nie tylko śmierć 
bezbronnych ofiar, lecz także ich 
mękę podczas bestialskiego kato-
wania na oczach ich najbliższych: 
rodziców, współmałżonków, dzieci, 
przyjaciół. Mijają lata. Pokolenie 
pamiętające tamte dni jest coraz 
mniej liczne. To ostatni moment, 
by przekazać sztafetę pamięci na-
stępcom. Tego samego zdania jest 
zapewne kierownictwo Izby Trady-
cji, gdzie pojawiła się mini ekspo-
zycja z partyzanckimi mundurami 
i elementami broni „leśnych”.

Kolejną rocznicę pacyfikacji Sułkowic obchodzono w sobotę 24 lipca. W uroczysto-

ściach w kościele i pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji udział wzięli kombatanci, 

przedstawiciele  samorządu, środowisk, organizacji i instytucji oraz… nieliczni mieszkańcy.

Po sąsiedzku w Domu Greckim
Podobne refleksje towarzy-

szą także okolicznym miejscowo-
ściom naszego regionu, sądząc po 
wydarzeniach mających ostatnio 
miejsce za przyczyną Muzeum 
Regionalnego Dom Grecki w My-
ślenicach. Trwa tam wystawa upa-
miętniająca osoby aresztowane 
i stracone podczas Czarnej Nie-
dzieli w Myślenicach w 1940 roku, 
zorganizowana przy współpracy 
z Młodzieżowym Domem Kultu-
ry Fort 49 Krzesławice w Krako-
wie. Wernisaż wystawy, połączony 
był z prezentacją multimedialną 
przypominającą tamte fakty oraz 
filmem prezentującym przeżycia 
wewnętrzne rozstrzelanych, odbył 
się w dniu 23 czerwca. Wystawa 
czynna będzie do końca września.

Czarna Niedziela 23 czerw-
ca 1940 r. była pierwszą krwawą 
represją, jaka spadła w latach 
okupacji hitlerowskiej na ziemię 
myślenicką (nie licząc oczywiście 
strat ludzkich w kampanii wrze-
śniowej). Kosztowała życie 35 ofiar 
– przedstawicieli różnych środo-
wisk. Byli to studenci, nauczycie-
le, prawnicy, rzemieślnicy. Każdej 
z tych osób poświęcono na wysta-
wie osobne miejsce. Zgromadzo-
no pozostałe pamiątki, fotogra-

fie, przedstawiono krótkie 
biogramy. Przypomniano 
też fakty związane z aresz-
towaniem 35 myśleniczan. 
Najmłodszy Adam Dutkie-
wicz miał 19 lat, a najstar-
szy Stanisław Jędrzejowski 
64 lata.

Z dziejów oporu
Niemal natychmiast 

po wybuchu wojny w Kra-
kowskiem  zawiązał się 
ruch konspiracyjny. We 
wrześniu 1939 roku w Kra-
kowie powstała Tajna Orga-
nizacja Wojskowa „Związek 
Orła Białego”. Utworzono 
ją w oparciu o przedwo-
jenne struktury Związku 
Strzeleckiego. Największe 
wpływy uzyskała w Mało-
polsce i na Górnym Śląsku. 

Rozwinęła działalność dywersyj-
ną przeciwko niemieckim liniom 
zaopatrzenia, zbudowała własny 
wywiad i prowadziła akcje propa-
gandowe, wymierzone przeciwko 
okupantom. Organem prasowym 
organizacji były „Nakazy Dnia”. 
W czerwcu 1940  podporządkowa-
ła się Związkowi Walki Zbrojnej. 
Głównymi jej przywódcami byli: 
płk Kazimierz Pluta – Czachowski, 
płk piech. Marian Józef Ocetkie-
wicz, mjr Kazimierz Kierzkowski 
pseudonim „Prezes” i mjr Ludwik 
Muzyczka.  W czwartym kwartale 
1939 roku komórka tej organizacji 
powstała też w Myślenicach. 

W tym samym czasie (już we 
wrześniu) rozpoczynają w Krako-
wie działalność Szare Szeregi, które 
prócz przysposobienia wojskowego 
harcerzy zajmują się propagandą 
antyhitlerowską i podtrzymywa-
niem na duchu ludności cywilnej. 
Przez harcerzy wydawany był min. 
konspiracyjny „Przegląd Polski”. 
Wydanie B „Przeglądu”, kolporto-
wane w regionie, wydaje mieszka-
jący w Myślenicach por. Kazimierz 
Sobolewski ps. „Słoneczny” - „Vis”. 
Produkował on też u siebie w domu 
przy ul. Dąbrowskiego odbiorniki 
radiowe na potrzeby konspiracji 
i regularnie prowadził nasłuchy 
rozgłośni zachodnich, dzięki 

Akowski sztadar kombatantów sułkowickich 
w harcerskiej asyście. Fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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czemu mógł redagować „Prze-
gląd Radiowy”, w którym przeka-
zywał najświeższe wiadomości. To 
była bardzo cenna działalność, bo 
propaganda hitlerowska zakłamy-
wała rzeczywistość. Dzięki infor-
macjom z nasłuchu i uzyskanym 
przez sprawny wywiad można też 
było często ostrzec ludzi przed gro-
żącymi im niebezpieczeństwami. 

Do Szarych Szeregów należało 
na naszym trenie wielu dzielnych 
młodych ludzi. Nie było organiza-
cji terenowej – wszyscy pracowali 
bezpośrednio pod komendą cho-
rągwi (tzw. Ula „Smok”) w ścisłej 
konspiracji. Jednym z komendan-
tów chorągwi w czasie okupacji 
był myśleniczanin hm Seweryn 
Udziela (zginął w Oświęcimiu). 

W tym też czasie rozpoczyna-
ją się działania, które wkrótce za-
owocują powstaniem najsilniejszej 
i najlepiej zorganizowanej ar-
mii podziemnej, działającej 
w czasie II wojny świato-
wej, czyli Armii Krajowej. 
Wywodziła się ze Związku 
Walki Zbrojnej i Polskiego 
Związku Powstańczego, ale 
w jej skład weszło wiele in-
nych organizacji, m.in.: od 
1942 r. część Narodowej 
Organizacji Wojskowej, od 
sierpnia 1943 – Konfederacja 
Narodu, a w 1944 – Narodo-
we Siły Zbrojne, część Bata-
lionów Chłopskich i Gwardii 
Ludowej. W myślenickiem 
połączenie AK z BCh odbyło 
się wręcz modelowo. Najsil-
niejszym ośrodkiem Batalio-
nów był Rudnik i środowisko 
związane z Romanem Gan-
carczykiem. Ich dowódcą 
w 1943 r. został kpt. Stani-
sław Stanaszek ps. „Zbych”. 
Na naszym terenie operowały od-
działy partyzanckie należące do 
obwodów AK Murawa związanego 
z powiatem myślenickim (m.in. 
OP „Halniak” – po śmierci Józefa 
Fijałowskiego „Odwet”), krakow-
skim, „Żelbetem” czy oddziałami 
wadowickimi (OP „Limba”), a tak-
że oddziały z Podhala, Żywiecczy-
zny i Zagłębia Dabrowskiego. 

Leśniczówka na Gościbi
Z ruchem partyzanckim 

związana jest silnie leśniczówka 
na Gościbi. W lasach Gościbi w la-
tach 1943-45 por. Gerard Woźnica 
ps. „Hardy” zbudował obóz leśny, 
w którym w szczytowym mo-
mencie zgrupowanych było 200 
partyzantów AK oraz kilkunasto-

osobowy radziecki oddział „Głos” 
kpt. Bieriezniaka ps. „Michałow”. 
Stoczyli oni kilka potyczek i bitew 
z hitlerowcami i własowcami, 
z których najcięższa rozegrała 
się 12 stycznia 1945 roku. Niem-
cy stracili wtedy 93 zabitych i ok. 
120 rannych, a oddział „Hardego”, 
który w nocy po całodziennej bi-
twie wycofał się w stronę Trzebuni 
i Pcimia. Stracił 5 zabitych i 9 rannych.

Ofiary
Partyzantka mogła rozwijać 

się dzięki wsparciu ludności cy-
wilnej i silnej terenówce. Oku-
pant mścił się więc na mieszkań-
cach, chcąc „wybić im z głowy” 
wszelki opór wobec swojej władzy. 
Partyzanci niejednokrotnie byli 
w stanie uchronić ludność przed 
represjami, ostrzec w porę poszu-

kiwanych dzięki sprawnie działają-
cemu wywiadowi. Jednak bezsilni 
byli w obliczu masowych pacyfi-
kacji. Podczas okupacji na tere-
nie samych Sułkowic spalono lub 
całkowicie zniszczono 26 gospo-
darstw, uszkodzono kilkanaście, 

a ludność miasta zmniejszyła się 
o 340 mieszkańców. 

Książka
Ciekawe światło na wydarze-

nia tamtych lat rzucają wspomnie-
nia Kazimierza Sobolewskiego ps. 
„Słoneczny” – „Vis” p.t. „Tak było!”. 
Związany z Szarymi Szeregami, 
później także z obwodem AK Mura-
wa i zgrupowaniem „Kamiennik”, 
wielokrotnie ukrywał się w Jasie-
nicy. Opisuje kilka partyzanckich 
akcji na terenie Sułkowic, m.in. 
słynną wyprawę dywersyjną na 
sułkowickie tartaki, by uniemoż-
liwić wywózkę polskiego drewna 
do Rzeszy (partyzanci zabrali pasy 
transmisyjne, skutecznie unieru-
chamiając na jakiś czas produkcję) 
czy akcję, w wyniku której zginął 
zamordowany przez volskdeut-
cha Drachenberga kpt. Stanaszek 

i jego siostra Maria Kocem-
bowa (która rzuciła się na 
oprawcę z nożem).

Wspomnienia po raz 
pierwszy opuszczą archiwa 
i ukażą się drukiem dzięki 
staraniom Muzeum Regio-
nalnego Dom Grecki. Książ-
ka, ilustrowana blisko 200 
archiwalnymi fotografiami 
i fotokopiami dokumentów 
oraz prasy konspiracyjnej, 
opatrzona historycznym 
komentarzem, ukaże się 
pod koniec sierpnia.

Walka o pamięć
Tak więc po walce sto-

czonej o wolność Polski 
w latach okupacji i jej tożsa-
mość w czasach stalinizmu, 
teraz, po sześćdziesięciu 
kilku latach, przyszedł czas 
na walkę o pamięć. Po co? 

Cel właściwie jest ten sam – by 
zachować własną tożsamość, we-
wnętrzną wolność narodu, który 
jest świadomy własnej historii, 
szanuje przodków i wyciąga wnio-
ski dla siebie na dziś i na nadcho-
dzące czasy.

Eugeniusz Pitala, prezes Koła Miejsko–Gminnego 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-

tycznych . fot. Anna Witalis Zdrzenicka

(awz)

Sułkowice w mediach
Program Telewizji Kraków „Smakowanie Małopolski” w wizytą w Izbie Tradycji, 
w zakładzie mięsnym Rolmat w Biertowicach i u płatnerza Stefana Bochenka 
obejrzeć można na stronie www. Izby Tradycji: www.izbatradycji.sulkowice.pl/
aktualnosci/32-000001.html
W dniach 11 lipca i 1 sierpnia Radio Kraków wyemitowało audycje z Sułkowic 
w programie red. Jana Stępnia „Pejzaże regionalne” – przy okazji Dni Gminy 
Sułkowice oraz reportaż z Izby Tradycji. Jak zapowiada autor, ciąg dalszy nastąpi.
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Roman i Zofia Reinfussowie 
mieli dwie córki: Magdalenę i Kry-
stynę. Magdalena (po mężu Kny-
chalska) wybrała inną drogę zawo-
dową, Krystyna Reinfuss–Janusz 
stała się spadkobiercą rodzinnych 
tradycji – jako etnograf specjali-
zujący się badaniem tradycyjnego 
gospodarstwa wiejskiego oraz po-
żywienia ludowego codziennego 
i świątecznego, pracownik Mu-
zeum Etnograficznego w Krako-
wie, jako pani na Krzywaczce, 
a także strażnik dokonań rodzi-
ców, dbała o to, by byli oni przed-
stawiani we właściwym świetle.

Roman
Urodził się 27 maja 1910 roku 

w Przeworsku. Miał długie, boga-
te i piękne życie. Nierzadko trud-
ne. Musiał borykać się z wieloma 
problemami, za wierność przeko-
naniom (przynależność do przed-
wojennego Związku Młodzieży 
Socjalistycznej) był nawet wydalo-
ny ze szkoły średniej w Tarnowie 
z „wilczym biletem” i aresztowa-
ny. Eksternistycznie zdał maturę 
i wstąpił na studia prawnicze na UJ 
w roku 1931. Ale nie prawo stało się 
osią życia Romana Reinfussa. W la-
tach trzydziestych jego ulubionym 
zajęciem stało się wędrowanie po 
Łemkowszczyźnie i utrwalanie ry-
sunkiem elementów budownictwa 
ludowego, elementów ubioru, zdo-
bień, dokumentacja zanikającej 
kultury. Zimą jeździł po łemkow-
skich wioskach na nartach, latem 
– na rowerze. Po tych wędrówkach 
pozostały szkicowniki i artykuły 
„Tempie dnia” – popołudniówce 
„Ilustrowanego Kuriera Codzien-
nego”  wydawanego w Krakowie 
w latach 30. XX wieku. W 2009 roku 
cześć tych szkiców i artykułów wraz 
z komentarzem wydane zostały 
w  formie książkowej przez Mu-
zeum Etnograficzne w Krakowie. 

W 1933 roku Roman Reinfuss 
podjął studia etnograficzne rów-
nolegle z prawem, które ukończył 
w 1935 roku. Podjął pracę w Gorli-
cach w kancelarii notarialnej, ale 

Z widokiem na krzywaczańską dolinę

Reinfussowie
Mieszkali w Krakowie, ale domek w Krzywaczce z pięknym widokiem na całą dolinę stał się ich azylem, 

ukochanym miejscem na ziemi. Z tym widokiem w oczach, siedząc na ławeczce przed domem, 

w słonecznym dniu 26 września 1998 roku profesor Roman pożegnał się z tym światem. 

Gdyby żył, miałby teraz – podobnie jak jego żona, która zmarła pięć lat wcześniej – sto lat. 

Krzywczański azyl, wraz z miłością do tej ziemi i naukową pasją etnografa 

odziedziczyła córka Krystyna.

Zofia i Roman Reinfussowie w Krzy-
waczce. Fot. z archiwum rodzinnego

już rok później, w 1936 pracował 
jako asystent w Muzeum Etnogra-
ficznym w Krakowie. 

Zofia Cieślanka
Urodziła się w Krakowie 

8 maja 1910 roku. W 1928 roku 
podjęła studia matematyczno-fi-
zyczne na wydziale filozofii UJ. 

Motywy budownictwa Łemków ze szkicownika Romana Reinfussa z lat 1930-1931

Po przerwie w studiach w latach 
1930–1933 spowodowanej chorobą 
rodziców, ponawia studia i dodat-
kowo uczęszcza na wykłady z geo-
grafii i etnografii. Tytuł magister-
ski na wydziale filozofii uzyskała 
w zakresie geografii w 1937 roku 
i podjęła pracę w Muzeum Etno-
graficznym. 

Wojna, ślub, dziecko
Po wybuchu II wojny świato-

wej Zofia i Roman pracowali jako 
dozorcy zbiorów Muzeum Etno-
graficznego. Jak wspomina Ewa 
Fryś–Pietraszkowa: W pierwszych 
latach okupacji Zofia Cieślanka 
wraz z Romanem Reinfussem zaj-
mowali się ochrona zbiorów muze-
alnych przenoszonych przez Niem-
ców z miejsca na miejsce, a także 
ich tajną dokumentacją. Później 
Zofia na zlecenie profesora Ku-
trzeby (byłego rektora UJ, prezesa 
państwowej Akademii Umiejęt-
ności) i Feliksa Kopery (dyrekto-
ra Muzeum Narodowego, prezesa 
Związku Muzeów w Polsce) pod-
jęła pracę jako tłumacz i kartograf 
w niemieckim instytucie, gdzie nie-
legalnie strzegła polskich zbiorów 
i udostępniała książki i archiwalia 
polskim uczonym. Roman zaś, 
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prócz pracy zawodowej, angażu-
je się w tajne nauczanie.

Ślub wzięli w 1943 roku, rok 
później urodziła się Magdalena.

Człowiek instytucja
Po wojnie Reinfussowie 

z rozmachem angażują się w pra-
cę naukową i rozwijanie 
tej dziedziny polskiej na-
uki. Roman organizował 
katedrę etnografii na Uni-
wersytecie Wrocławskim, 
wykładał w Uniwersytecie 
Jagiellońskim, krakowskiej 
ASP, przez dziesięć lat jeź-
dził na wykłady do UMCS w 
Lublinie. Ceniony był przez 
studentów za barwny i obra-
zowy sposób prezentowania 
wiedzy. Stopień profesora 
nadzwyczajnego otrzymał 
w 1955 roku, a w 1971 – pro-
fesora zwyczajnego. Przez 
cały ten czas ściśle związa-
ny też był z Muzeum Etno-
graficznym w Krakowie.

Pracownia
Od lat pięćdziesiątych 

prowadził pracownię doku-
mentacji sztuki ludowej, 
która z czasem stała się placówką 
Polskiej Akademii Nauk. Dla ce-
lów naukowych profesor przezna-
czył pięćdziesięciometrowy salon 
w swym studwudziestometro-
wym mieszkaniu przy ulicy Kar-
melickiej. Do salonu-pracowni 
wchodziło się przez jeden z pokoi 
zajmowanych przez jego rodzinę. 
A był okres, że oprócz profesora 
pracowało tam stale nawet siedem 
osób. Cały dom żył etnografią – tę 
dziedzinę wybrała żona i jedna 
z dwóch córek profesora. Kiedy 
wreszcie przyszło niedawno do 
likwidacji pracowni, Roman Re-
infuss przekazał do Muzeum Et-
nograficznego imponujące zbiory: 
około osiemdziesięciu tysięcy foto-
grafii i prawie sto tysięcy innych 
pozycji inwentarzowych – pisze 
Jerzy Sadecki. Duchem opiekuń-
czym tej gromadki zapalonych 
uczonych była ciepła, wyrozumia-
ła, pełna humoru i doskonałej wy-
rozumiałości Zofia.

Zespół
W przypadku Romana Rein-

fussa nie da się rozdzielić pracy 
i życia. Pracownia naukowa PAN 
w prywatnym mieszkaniu jest tego 
najdobitniejszym przykładem. 

Profesor chciał po prostu mieć 
zawsze, o każdej porze dnia i nocy, 

Jedno z ostatnich zdjęć prof. Romana Reinfussa, 
w pełnym „regonalizmów” domu w Krzywaczce.

 Fot. z archiwum rodzinnego

dostęp do swojego archiwum. I dla 
rodziny i dla pracowników bywało 
to uciążliwe, jednak jego charyzma 
i zapał brały górę. Dla swojej gro-
madki uczonych i asystentów był 
autorytetem. Nigdy nie żałował też 
czasu na rozmowy i konsultacje 
z ludowymi twórcami i rzemieślni-

kami. Był współtwórcą Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych i wielo-
letnim przewodniczącym jego rady 
naukowej. Profesor wraz ze swym 
zespołem niestrudzenie odwiedzał 
polskie wsie, dokumentował, zbie-
rał i opisywał różne formy kultury 
ludowej, ratując je często od zapo-
mnienia i zniszczenia. Nie zrażały 
go niewygody, potrafił pracować w 
każdych warunkach. A przy tym 
zawsze wiele wymagał od siebie 

i swoich współpracowników. Nas, 
pracowników, traktował dość spe-
cyficznie, trochę jak feudał chło-
pów pańszczyźnianych, trochę jak 
własne dzieci.(…) Byliśmy bardzo 
zżyci, zaprzyjaźnieni. Miał ogrom-
ne poczucie humoru, pisał dla nas 
żartobliwe wierszyki i przyśpiew-

ki okolicznościowe, potrafił 
bawić się i śmiać z same-
go siebie – wspomina Ewa 
Fryś—Pietraszkowa.

Podobnie jak życie i pra-
cę, z latami coraz trudniej 
rozdzielić indywidualne do-
konania małżonków. Mówiąc 
o dokonaniach Ojca, nie 
można zapominać o Mamie. 
Rodzice pracowali razem, 
razem wyjeżdżali na obozy 
naukowe, prowadzili bada-
nia w terenie. Każde z nich 
miało swoją specjalność, 
lecz większość publikacji po-
stawała jako wynik wspól-
nej pracy. Bardzo dobrze się 
w niej rozumieli. Poza tym 
mama troszczyła się o tę co-
dzienną, praktyczną stro-
nę naszego życia – twierdzi 
Krystyna Reinfuss-Janusz. 

Krzywaczka
Jak Reinfussowie trafili do 

Krzywaczki? Wszystko zaczęło 
się od Monografii powiatu my-
ślenickiego. W ekipie przygoto-
wującej tę fundamentalną dla 
naszego regionu, wielotomową pu-
blikację pracował też Janusz Mro-
czek, profesor Akademii Muzycznej 
w Krakowie, specjalista w zakresie 
muzyki ludowej, z którym znali się 
z okresu pracy z zespołem „Sło-

W Krzywaczce z córką i wnukami. Fot. z archiwum rodzinnego
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wianki”. Podobni temperamen-
tem i absolutnym oddaniem życio-
wej pasji, szybko się zaprzyjaźnili 
całymi rodzinami. Janusz Mroczek 
spędził dzieciństwo i młodość 
w Krzywaczce. Chociaż państwo 
Mroczkowie mieszkali w Krako-
wie, do domu rodzinnego w Krzy-
waczce często przyjeżdżali i zapra-
szali tam Reinfussów. Poza innymi 
wspólnymi cechami ołączyła ich 
też miłość do... dłubania w starych 
samochodach. 

W końcu Mroczkowie pomo-
gli Reinfussom wyszukać pięknie 
położoną działkę i „sprowadzili” 
ich do Krzywaczki. Dziś ten dom, 
to prawdziwa perełka sztuki re-
gionalnej, swoiste rodzinne archi-
wum, gdzie obok różnych przed-
miotów zgromadzonych przez lata 
pracy dwóch pokoleń etnografów, 
znajdują się próby rękodzieła pro-
fesora, pamiątki rodzinne, notatki 
i szkicowniki, zapiski. 

Honory
Reinfussowie doczekali licz-

nych oznak uznania i szacunku 
środowiska, a także odznaczeń 
państwowych i naukowych. Ro-
man był autorem i redaktorem na-
ukowym ponad trzystu publikacji, 
w tym licznych książek o kapital-
nym znaczeniu dla nauki polskiej, 
jak Sztuka ludowa w Polsce czy ko-
lejne opracowania poszczególnych 
dziedzin sztuki i rzemiosła ludowe-
go, na przykład rzeźby kamiennej, 
meblarstwa, kowalstwa artystycz-
nego, kafli ludowych, garncar-
stwa. Na koniec życia powrócił do 
pierwszej pasji i tematu swej pracy 

doktorskiej, wydając w 1990 roku 
książkę Śladami Łemków. 

Jednocześnie był niestrudzo-
nym jurorem w licznych konkur-
sach sztuki ludowej. Nie był ar-
bitrem spolegliwym. Potrafił być 
bardzo uparty, odrzucał kompro-
misy, gdy chodziło o zachowanie 
tradycyjnej formy obrzędu czy np. 
szopki krakowskiej. 

Na emeryturze większość cza-
su spędzał w Krzywaczce, zwłasz-
cza po śmierci żony, która była dla 
niego potężnym ciosem. Jednak 
i tu często przyjeżdżali do niego 
etnografowie krakowscy. Nieje-
den zjazd naukowy „przewijał się” 
przez Krzywaczkę. W tamtym cza-
sie w Krakowie etnografia to Rein-
fuss – człowiek firma.

Nagroda im. Romana Reinfussa
W ubiegłym roku ustanowio-

na została Nagroda Województwa 
Małopolskiego im. Romana Rein-
fussa. Ma ona na celu wyróżnienie 

osób zasłużonych dla rozwoju re-
gionalizmów w Małopolsce, budo-
wania poczucia wartości Małych 
Ojczyzn i zachowania tożsamości 
kulturowej Małopolski. Nagroda 
ma również przypominać o osią-
gnięciach prof. Romana Reinfus-
sa, który wniósł ogromny wkład 
w rozwój studiów etnograficznych 
w powojennej Polsce i zainicjo-
wał planowe badania terenowe 
nad całokształtem polskiej sztuki 
ludowej dawnej i współczesnej, 
obejmujące cały obszar kraju – 
czytamy w regulaminie corocznie 
przyznawanej nagrody (zob. www.
malopolskie.pl/zarzad/informacje
/?id=4834).

Stulecie
Obchody stulecia urodzin 

profesora uczczono w Muzeum–
Skansenie Wsi Pogórzańskiej 
w Szymbarku. Roman Reinfuss był 
jednym z inicjatorów jego budowy, 
współpracował z inż. architektem 
Wojciechem Jankowskim oraz po-
wiatowym konserwatorem zabyt-
ków Weroniką Homą w opracowa-
niu koncepcji budowy i nadzorował 
jego wykonanie. Uroczystość odby-
ła się pod patronatem honorowym 
marszałka Województwa Małopol-
skiego Marka Nawary. W trakcie 
uroczystości odsłonięty został przez 
córki profesora pomnik-ławeczka 
autorstwa Zdzisława Tohla, Dyrek-
tora Muzeum Dworu Karwacjanów 
i Gładyszów. W ramach obchodów 
odbyła się konferencja naukowa 
pt. „Profesor Roman Reinfuss – 
badacz historii i kultury ludowej”. 
W trakcie imprezy członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Szymbar-
ku serwowały potrawy regionalne 
w obiektach skansenu. Można było, 
także obejrzeć ekspozycje rzeźb ka-
miennych. 

Ukochany trabant prof. Romana – dziś już „oldskulowy”, 
ale wciąż w doskonałej kondycji. Fot. z archiwum rodzinnego.

zebrała (awz)

Pomnik–ławeczka prof. Reinfussa w skansenie w Szymbarku.
Fot. z serwisu Gorlice 24
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– Ależ jest! Olbrzymia! By-
łam zbulwersowana, gdy w tele-
wizji usłyszałam o obwarzankach, 
a oczom nie chciałam wierzyć, gdy 
następnie gazety podchwyciły błąd 
telewizyjnej dziennikarki. Jagiełło 
zamówił precelki u krakowskich 
piekarzy, jako pieczywo trwałe, 
długo zachowujące świeżość. Każ-
dy powiat miał dostarczyć wóz 
tego pieczywa, czyli w sumie było 
ich 16. Rozdał je rycerstwu przed 
bitwą, by nie słabło oczekując na 
wroga w pełnym rynsztunku. Na 
jubileusz konwój z precelkami 
miał przejechać przez cały kraj 
jako żywa reklama Małopolski. 
Z precelkami powiadam, nie ob-
warzankami.

A jaka to różnica? To zupełnie 
różne rodzaje pieczywa, wypieka-
ne z zupełnie innego ciasta. Poza 
tym mamy jeszcze w Krakowie 
bajgle. Zarówno  precelek,  obwa-
rzanek, jak i bajgiel przygotowy-
wane były z ciasta, które najpierw 
było obgotowywane, a następnie 
pieczone w piecu. Wszystkie są 
wpisane na listę wyrobów trady-
cyjnych. Wszystkie też są specjal-
nością krakowską. Na tym podo-
bieństwa się kończą.

Rozmawiała (awz)

Jedno pytanie 

Co przegryzali 
rycerze 
pod Grunwaldem?
– Od około roku przez media prze-

wija się informacja o tym, że na 

jubileusz bitwy grunwaldzkiej, 

wzorem nakazu Jagiełły sprzed 

600 lat, wyruszyły wozy ładow-

ne… No właśnie, czym? Najpierw 

obszernie pisano o precelkach 

krakowskich, ostatnio – o obwa-

rzankach.  Co zatem pojechało 

pod Grunwald i czy w ogóle poza 

nazwą jest jakaś różnica między 

precelkami i obwarzankami?

do Krystyny Reinfuss–Janusz

P r e c e l k i  – są gładkie, ja-
snozłote, zaplecione w ósemkę 
z wewnętrznym splotem w środku. 

Nie mają praktycznie mię-
kiszu, a tylko samą skórkę, jak 
w bułce. Dobrze upieczone zacho-
wują świeżość nawet przez rok. 
Dlatego Jagiełło wybrał je pod 
Grunwald.  Są pieczone w Krako-
wie od zawsze. Pierwsze wzmian-
ki o precelkach pochodzą z XIII 
wieku. Precelek trzymany przez 
lwy, a nad nim korona wskazująca 
królewskie miasto Kraków, stano-
wi najważniejszy element herbu 
cechu piekarzy krakowskich. Do 
czasów Jana III Sobieskiego pra-
wo wypiekania precelków mieli je-
dynie piekarze zrzeszeni w cechu. 

O b w a r z a n k i  – są okrągłym 
pierścieniem zaplatanego ciasta, 
z miękiszem i złocistą, lśniącą 
skórką posypaną makiem, solą, 
sezamem lub inną posypką. 

Obwarzanek powinien być 
zjadany wkrótce po upieczeniu. 
Hermetycznie zamknięty tra-
ci kruchość i walory smakowe. 
Tradycja wypieku obwarzanków 
krakowskich sięga dokumentu 
lokacyjnego miasta. Przywilej na 
produkcję tego pieczywa wyda-
wali królowie (np. Bolesław Wsty-
dliwy, Jan Olbracht) i dotyczył on 
wyłącznie piekarzy zrzeszonych 
w cechu. Ponieważ miały być świe-

P r e c e l k i ,  o b w a r z a n k i ,  b a j g l e

że, uchwałą Rady Miasta Krakowa 
O produkcji i wypieku obwarzan-
ków z 22 kwietnia 1529 r.: Również 
ci, którzy pieką obwarzanki (cir-
cinellis), aby były zawsze świeże, 
piękne i smaczne mają na raz wy-
piekać [tylko] korzec mąki. Dla-
tego Jagiełło nie mógł ich zabrać 
pod Grunwald.

B a j g l e  – często mylone 
z obwarzankami – to pieczywo 
żydowskie. Też są okrągłym pier-
ścieniem, ale bez zaplotu. Przy-
pominają okrągłą bułkę z dziurką 
w środku, posypaną na wierzchu 
czarnuszką, kminkiem, makiem, 
solą, posypką ziołową lub przy-
prawową z mieszanki pikantnych 
przypraw (kminek, pieprz), serem 
bądź cebulą. 

Bajgle wywodzą się z żydow-
skiej tradycji piekarskiej i zna-
ne są w wielu krajach. Pierwsza 
wzmianka o bajglach z krakowskie-
go Kazimierza pochodzi z 1610 roku. 
W miejskich archiwach znalezio-
no zapis świadczący o tym, że baj-
gle były ofiarowane przez gminę 
żydowską każdej kobiecie, która 
urodziła dziecko. Ich kształt sym-
bolizował cykl ludzkiego życia. Wie-
rzono, że złocisty pierścień posiada 
magiczną moc i ma przynieść szczę-
ście nowo narodzonemu dziecku. 
Inna legenda nawiązuje do wiktorii 
wiedeńskiej z 1683 roku. Żydow-
ski piekarz, wdzięczny polskiemu 
królowi Janowi III Sobieskiemu za 
ocalenie od tureckich najeźdźców, 
podarował mu w hołdzie specjalny 
wypiek. Dla króla-rycerza, znako-
mitego jeźdźca, upiekł pierścień 
w kształcie strzemienia (niem. Bu-
gel). Są pierwszym tradycyjnym 
produktem kuchni żydowskiej wpi-
sanym na listę MRiRW.

Na podstawie opisu 
produktów tradycyjnych na liście 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oprac. (awz)
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Dni Gminy Sułkowice 2010

k a l e j d o s k o p

fot. Jonanna Gatlik, Anna, Jan i Jakub Zdrzeniccy



III miejsce

  I miejsce Marcin Kaciuba

IV miejsce

 II miejsce Grzegorz Flaga

Rozstrzygnięcie konkursu „Klamry”

na najlepszą fotografię z Dni Gminy Sułkowice 2010

Marcin Kaciuba

Grzegorz Flaga

Program XII Powiatowych Dożynek 
w Sułkowicach
Zbiórka grup dożynkowych na Rynku w Sułkowicach

Msza św. w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa

Przemarsz korowodu dożynkowego na stadion sportowy 
KS „Gościbia” (ul. Sportowa 51) z Orkiestrą Dętą z Krzy-
waczki i Bęczarki

Oficjalne otwarcie XII Powiatowych Dożynek 

Konkurs Wieńca Dożynkowego 
– prezentcja grup dożynkowych: Sułkowice, Dobczyce, 
Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, 
Tokarnia, Wiśniowa

Ogłoszenie wyników Konkursu Wieńca Dożynkowego 
i Konkursu Potraw Regionalnych z wręczeniem nagród

Program artystyczny: wystepy zespołów ludowych 

Dożynki powiatowe
będą połączone w tym roku 
z III Jarmarkiem „Sułkowicka Jesień”.


